Köszi
(Őszkatona, 2011.01.06 20:49)
...máris töröltem

Magyarul magyaránmagyaráz
(Kiss Dénes, 2011.01.06 16:43)
Szevasztok!
Nagyon jó írás  admin a végén a zár szóban a :
LEGFONTOSABB  figyelmetlenségből bent felejtett G betűt törölni érdemes...
szeretettel: spartakusz...

Idézőjel
(TTöcsi, 2011.01.05 22:42)
Az idézőjel helyett miért &#8222 t használ az oldal? :(

FÖLD BOLYGÓ
(TTöcsi, 2011.01.05 22:40)
Talán nem vagyok egyedül azzal a megállapítással, hogy Kiss Dénesnek nagyon sokat köszönhetünk.
Kinyitott egy kaput, és a magyar, aki ráérez ennek a teljesen új világnak az ízére, már magától fogja
látni az összefüggéseket csodálatosan logikus nyelvünkben. Hadd említsek párat én is!
A magyar nyelv mindent, ami az talpunk alatt lévő anyafölddel, otthonunkkal, a Föld bolybónkkal
kapcsolatos, azt a &#8222;föld&#8221; gyökszóval alapozza meg, az angol viszont mindegyikre más
szót képez, egymástól teljesen különbőzően, értelmetlenül illogikusan, nehezen megtanulhatóan. Íme:
MAGYAR  ANGOL
Föld (bolygó)  Earth (planet), globe, Gaia
föld (termőföld)  soil
földszint  ground
földtan  geology
földműves  ploughman
földrész  continent

földönkívüli  extraterrestrial (Terra)
stb..
Maga a Gaia kifejezés is érdekes! Kiejtés szempontjából rendkívül hasonló a magyar
&#8222;golyó&#8221; szavunkhoz. Értelmét tekintve viszont biztos, hogy összefügg! GAIA =
GOLYÓ (geo).
A GAIA szóból eredeztetik a különböző földdel kapcsolatos tudományokat, mint geológia, geometria,
geodézia, stb., de az egész innen ered: golyó (gömb, mint a legtökéletesebb forma). Gaia = Földgolyó,
ami egy bolygó (ez is érdekes: bolyongó, forgó, keringő, imbolygó égiTEST, mely önmagában is és a
Nap körül is bolyong, tehát bolygó mozgást végez). A bolygó egy betű különbséggel golyó. Ezen
szavaink biztos nem Kopernikusz idejéből valóak, hanem megfejthetetlen messzeségből. Sőt ezen
szavaink olyanok mintha &#8222;kívülről&#8221; tekintve alkottuk volna meg, mert szavaink
értelmében ismerjük a Föld bolygó golyó alakját, és bolyongó mozgását. A Földön egy nap alatt
egyszer &#8222;megy át&#8221; a fejünk fölött a Nap, ezért nevezzük egyformán őket, míg pl. az
angol nyelv már szétesik: day, Sun.
Csodálatos, teremtő a magyar nyelv!
http://fehersolyom.info/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?11435

Bal -ról
(>Zoli<, 2010.12.19 13:13)
Baljós és Balog.
Nagyszerű dolgozat amit itt olvashatunk, és valóban mindenki számára érthetően magyarul magyarázza
meg Kiss Dénes szerzőnk a dolgokat. Nekem nagyon tetszik az ilyen megközelítés, mert így is
érzékelhető, hogy más nyelvekkel ezt nem lehetne így visszatükrözni.
Amiért írok az pedig azért van, mert két szót találtam amit én egy másik oldalról is megvilágítanák.
Abban igaza van a szerzőnek, hogy mi már a BALJÓSt annak értelmezzük aminek itt le is írja, de az
nem biztos, hogy mindig is azt értették őseink is e szó alatt.
Csak ha a BALaton szavunkból indulnák is ki. Itt sem azért nevezték el eleink ezt a nagy vizet, mert
rossz Istenre gondoltak volna mikor a nevet adták!
Több kutatónk is már bizonyította, hogy Bál istennek a tisztelete igen elterjedt volt hazánk ősi területén
Dr. Nagy Sándor 58 Bál nevével kapcsolatos falut, vizet, vagy hegyet kutatott fel az ország területén.
Azután máshol is olvastam, hogy az ember bal fele nem azt jelentette, hogy az a rosszabbik fele...
(Ezután már az én gondolataimat engedem szabadon;) hanem az az Isteni fél ahol a szív is helyezkedik
és azt védeni kell. Erre kell(lett) a jobb kéz (harci) amivel a kardot (fegyvert) fogjuk a balkéz pedig
amivel a pajzsot fogjuk. Tehát védjük az BAL t az isteni felünket. Ebből kiindulva miért lenne a
BALJÓS jelentése rosszhírtjövendelö? Miért nem lehetne Istenhíresztelő? Aki (BÁL) Isten eljövetelét
hirdetné vagy ilyesmi... Ezért ha a BALOG ban is a bal a nemjót jelentette volna őseinknél is, akkor
nem lettek volna kiváló hőseink BALOG nak nevezve. Lehet ha valaki balkezes lett a karddal
mondhatták neki, hogy az nem jó de nem azért mert a bal nem jó, hanem mert a szív fele a nyitott az
ellenféllel szemben.

