
Még egy oldal
(Törpapa, 2010.12.19 18:48) 
Az igazság rubintjának szikrázóan sok oldala van, de földi szem nem láthatja egyszerre mindegyik 
oldalát.

Mónika írásának ugyanúgy több olvasata van, mint Sophia bölcselkedésének. Mindenki annyit ért meg 
belőle, amennyit képes. Minden könyvnek, történésnek, tapasztalatnak olyan vetülete jelenik meg egy 
személy tudatában, amit ő megérteni képes. 

Sok tudatszinten kell az inkarnációk során átvándorolni, amíg az anyag fogságából ki tudunk szabadulni 
(például hylozoik.se 5. fejezet). Akik már a kauzális szinten vannak, nem bírnak mindent megértetni az 
eszményiesség stádiumában lévőkkel, és azok sem az emberiesség stádiumában lévőkkel, akik alattuk 
vannak a fejlődési létrán. 
Az ebből eredő következtetés az, hogy a mi egymás iránti erkölcsi megítéléseink jogosulatlanok, mivel 
ezek a gyűlöleten és a tudatlanságon alapulnak. Mi emberek sem jók, sem rosszak nem vagyunk, 
semmilyen abszolút értelemben. Egy bizonyos szinten vagyunk, a szinthez tartozó jó és rossz 
tulajdonságaink vannak, viszont még hiányoznak az egyre magasabb szintek egyre jobb tulajdonságai. A 
jó törvénye szerint az ember azt a legmagasabb jót követi, amelyet valóban lát és ért.
Mindenezen változatosságot az Isteni Bölcseeség kovácsolja egybe. Ahogyan a fej bajban lenne a kar 
nélkül, a szeretetrezgők is bajban lennének az MNA vagy más cselekvők nélkül.
Nem az a baj, ha a vakond zsiráf akar lenni, hanem az, ha nem tudja magáról, hogy kicsoda.
"Ember, ismerd meg Önmagad" hangzik az idő végtelenjéből a felszólítás. 

tetszett!
(edit60, 2010.08.23 11:22) 
Kedves Monika, csodás a cikk, szerintem összefoglaltad a lényeget.
A hozzászólóknak ajánlanám Pap Gábor, Géczy Gábor, munkáit tanulmányozni- "zsidó" témában.
(Magyarnak lenni egy szoftver, és arról szól, amiről a népmeséinkben a legkisebb fiú tesz:nem fordul 
addig vissza, amíg a testvéreit is meg nem mentette.) 

Summa summarum
(Igazságos, 2010.05.25 23:07) 
Kedves Ákos,
Neked is azt kívánom, hogy legyen hited megőrizni Önmagad. 
Szeretettel. Igazságos 

Tanulság
(Sophia, 2010.05.23 14:29) 
Az igazságot nem lehet elmondani. Ha elmondják, nem lehet megérteni. Ha mégis megértik nem lehet 
megvalósítani. 
Az igazi spiritualitás már csak ilyen. Azt lépésről lépésre mindenkinek meg kell élni... (egy centit sem 
lehet kihagyni)
Áldjon meg az Úr. 

KEDVES SOPHIA!
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.05.23 11:14) 
Elolvastam. Figyelmesen.



1. Nem hadonászok karddal Isten nevében.
2. Nem hadonászok karddal a Szent Korona ( így nagybetűvel! ) nevében.
3. A fegyvert egész életemben gyűlöltem.
4. Elfogadom és követem a magyarok Istenét.
5. Több mint három évtizednyi munkámat az embertársaim, tanítványaim iránti szeretet, gondoskodás 
motiválta.

Akkor mi a baj?

A zsidóság nemcsak egy nyelv, nemcsak egy vallás, hanem stigmatikusan is elkülöníthető emberfajta. Én 
nem tartozom közéjük sem származási, sem ezoterikus értelemben. Ezért nem is fogadom el, ha 
zsidónak neveznek ( Jelzem, ez eddig még nem is történt meg ).

A tétel fordítva is igaz. Számos becsületes zsidó él hazánkban, akik elfogadják a magyar 
hagyományokat, elfogadják a magyar államiságot összetartó és legitimáló Szent Korona hatalmát. Derék 
emberek. De attól még zsidó marad. Radnóti egyik kedvenc költőm, egyik kedvelt MAGYAR költőm. 
De attól még zsidó.

Ajánlom figyelmedbe Petőfi Sándor Magyar vagyok című versét. Ő is zsidó lenne a Biblia 
szimbólumrendszere szerint?

Mi nem gyűlölködünk, nem ellenségeskedünk, nem "magyarkodunk". A kifejezés nem is létezik más 
nyelvekben. Nincs olaszkodás, németkedés, lengyelkedés. Ők egyszerűen olaszok, németek és 
lengyelek.

Én meg egyszerűen csak magyar vagyok. 

ezotéria
(Sophia, 2010.05.22 21:42) 
Olvasd el még egyszer figyelmesen amit írtam. 
A Biblia egy szimbólumrendszer. Ahol a zsidó ember. egy szintet, egy tudatállapotot, egy irányulást 
jelent. És igen akár egy magyar vagy egy kínai is tarthat itt. Azaz nevezhetünk zsidónak. Függetlenül 
attól, hogy őrajta élősködnek vagy ő élősködik másokon.
Egyébként a sarkítás kimondottan a melldöngetőknek szól... 

Kedves Sophia ( Zsófia? )!
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.05.22 19:18) 
Ezt a részt nem értem jól:

"...az a vérbő magyar is aki fegyverrel hadonászik Isten, és a szent korona nevében az gyakorlatilag 
kimeríti a zsidóság fogalmát..."

A zsidósággal való azonosítás - hogy is mondjam finoman - kellemetlenül érintett. Lehet, nem jól 
értettem, de ez az okfejtés számomra olyan, mint az elefántot a farsangi fánkkal összehasonlítani. 

Igazi magyarnak lenni...
(Sophia, 2010.05.22 16:57) 
Hiba miatt mégegyszer felraktam.



Kedves Tamáska
Magyarnak lenni ma tényleg különleges állapot. Különösen ha megértjük, hogy ezt mit is jelent. 
A probléma lényege olyasmi mint az iszlám számára a dzsihád. Ha spirituális szempontból nézzük, 
akkor a dzsihád olyan szent háborút jelent amit az embernek a szívében kell megvívnia önmaga ellen, és 
nem csak az egója ellen, hanem az énje ellen is. Viszont vannak az Ószövetségi emberek, akik nem 
fogadják el az Istennel való Újszövetséget és önmagukon kívül keresik az ellenséget. Szemet szemért 
fogat fogért mondják. Jézusnak az a mondása, hogy szeresd ellenségedet és ne hjarcolj a gonosz ellen 
érthetetlen számukra. A Biblia szimbolikájában az ilyen ember a zsidó ember. Tehát a zsidó típus az aki 
miközben Isten kiválasztott népének tartja magát és fel le rohangálva keresi a Kánaánt minden 
ellenségnek látszó lényt lekaszabol, aki a vélt jussát veszélyezteti (ha teheti persze). Ebből az is 
következik, hogy ezoterikus nyelven az a vérbő magyar is aki fegyverrel hadonászik Isten, és a szent 
korona nevében az gyakorlatilag kimeríti a zsidóság fogalmát. 
A magyar azért különleges, mert többségében érett arra, hogy kövesse Jézust. Sok hibát elkövettünk a 
távoli múltban Turáni fajkén, mint a mágus nép, a magőrök népe. Ennek szenvedjük most karmikus 
következményeit. Ami valójában tisztító tűzként áldás lehet azok számára, akik. megértik, hogy a valódi, 
nem személyválogató SZERETET a létező legerősebb fegyver, a legnagyobb hatalom. 

Kedves Tamáska 
(Shophia, 2010.05.22 16:51) 
Magyarnak lenni ma tényleg különleges állapot. Különösen ha megértjük, hogy ezt mit is jelent. 
A probléma lényege olyasmi mint az iszlám számára a dzsihád. Ha spirituális szempontból nézzük, 
akkor a dzsihád olyan szent háborút jelent amit az embernek a szívében kell megvívnia önmaga ellen, és 
nem csak az egója ellen, hanem az énje ellen is. Viszont vannak az &#8222;ószövetségi&#8221; 
emberek, akik nem fogadják el az Istennel való Újszövetséget és önmagukon kívül keresik az ellenséget. 
Szemet szemért fogat fogért mondják. Jézusnak az a mondása, hogy szeresd ellenségedet és ne hjarcolj a 
gonosz ellen érthetetlen számukra. A Biblia szimbolikájában az ilyen ember a zsidó ember. Tehát a zsidó 
típus az aki miközben Isten kiválasztott népének tartja magát és fel le rohangálva keresi a Kánaánt 
minden ellenségnek látszó lényt lekaszabol, aki a vélt jussát veszélyezteti (ha teheti persze). Ebből az is 
következik, hogy ezoterikus nyelven az a vérbő magyar is aki fegyverrel hadonászik Isten, és a szent 
korona nevében az gyakorlatilag kimeríti a zsidóság fogalmát. 
A magyar azért különleges, mert többségében érett arra, hogy kövesse Jézust. Sok hibát elkövettünk a 
távoli múltban Turáni fajkén mint a mágus nép, a magőrök népe. Ennek szenvedjük most karmikus 
következményeit. Ami valójában tisztító tűzként áldás lehet azok számára, akik. megértik, hogy a valódi, 
nem személyválogató SZERETET a létező legerősebb fegyver, a legnagyobb hatalom.

MAGYARNAK MARADNI
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.05.22 15:05) 
A Sátán hisz Istenben, hiszen küzd ellene évezredek óta. Ma is jelen van, végzi a munkáját, hazánkban 
különösképpen. Nagyon fontos a hit, szeretet és cselekvés, továbbá a pozitív gondolkodás. Egyik fontos 
lépésnek tartom, hogy merjünk végre magyarok lenni Atilla, Szent István, Mátyás hazájában. Mindig 
akkor győztünk - függetlenül a fegyverek számától -, amikor nemzetben gondolkodtunk. Manapság 
szégyelleni kell, hogy magyar vagyok. Mert a hazánkban uralkodó idegen érdekek ezt csak 
"magyarkodásnak" nevezik. - Nem kell nekünk a Szent Korona alkotmánya - mondja Demszky 
főpolgármester. - Vessük tűzre a piszkos madarat - mondja Horn Gábor. Ősi, szent jelképünkről, a 
Turulról beszél. Slota, hogy levezesse agresszivitását, lövészversenyt rendez és Turulokra lő. Mi pedig 
szemlesütve hallgatunk. Nem merjük vállalni magyarságunkat, sokakban nincs is már magyarságtudat. 
Mondják az ellenségeink, hogy magyarkodunk. Egy nemzetet sem ismerek, ahol ez a fogalom létezne: 
angolkodni, németkedni stb. Ők egyszerűen csak angolok vagy németek. És nemzeti kérdésekben 
elhanyagolják a pártfüggőséget: nemzetben gondolkodnak.
Nekünk is ehhez kell bátorságot nyerni. Legyünk elsősorban magyarok, hittel, szeretettel, 
identitástudattal. Csak másodlagosan lényeges, hogy kék, zöld, piros vagy narancssárga pártba tartozom.



Kívánom mindenkinek, hogy sikerüljön magyarnak maradnia! Fel a fejjel! Sikerülni fog, csak akarni 
kell. 

51488
(Igazságos, 2010.05.21 18:02) 
Kedves Mónika, Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk.
Azt kívánom, hogy legyen hited megőrizni Önmagad.
Megjegyzés

(Sophia, 2010.05.14 09:21) 
A muskátlik kacéran pirosló virágait, meg a lila akác szerelemre hívó illatát a helyedben én 
újragondolnám kedves Mónika...
A kecske is meg a káposzta is verziója nem működik a spirituális úton. Amíg a test és a természet 
nyújtotta örömökre vágysz addig maradnod kell ezen a létsíkon. Vagy a Földön vagy másutt. A 
lélekvilág (különösen a szívedben elérhető MÁSIK lélekvilág) ablaka zárva marad számodra.
Egyébként a cselekvés szükségességében teljesen igazad van. Annyi megjegyzéssel, hogy nem a 
háromdimenziós ember okoskodására kell hallgatnunk, hanem kizárólag az eredeti lélek irányítását 
szabad csak elfogadnunk A vak vezet világtalan mondást ennek hiányára találták ki.
Valójában az lenne szerencsésebb ha csupán azok határoznák meg a főbb irányokat akik Ariadné fonalát 
már birtokolják. 

Szeretettel: Igazságos 

jabutrilla
(jabutrilla, 2010.05.13 03:23) 
Köszönöm. 

korszakváltás?
(Fritzi, 2010.05.12 21:32) 
Ami a szlovákok "megtisztulását illeti - hát - arra befizetek.
Bár, többször eszembe jutott már eddig is, hogy előbb-utóbb rá fognak jönni, mikor és hogyan alakultak 
ki, s az igazság bizony sokkolni fogja őket. Ezért szoktam mondani szlovák ismerőseimnek, hogy 
örülök, hogy nem vagyok szlovák. 

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.05.12 14:50) 
Hát sokmindenben egyetmondunk, ne félj, hagyd a gagyi tévét stb., de az intuíció szerintem túl van 
fontosítva, mert az Isten a megvilágosodás által az észt hozza a fény szintjére, s az ami elengedhetetlen a 
megújuló megtisztuláshoz. Én hiszek az ész, a szellem erejében, bár intuícióm az átlagon felüli, míg az 
eszmről nem mindeig tudom ezt elmondani. Intuíciómban kevesebbszer csalódtam, ez lehet pontosabb 
fogalmazás. Szeretettel YGyula. 
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