
KARMA
(Mirdad, 2010.07.29 19:55) 
Javítva mégegyszer felraktam

Gyerekek!
Valami feltűnhetne már mindenkinek. El vagyunk ájulva a feltételezett dicső múltunktól. És attól, hogy 
mennyi mocsok vesz minket körül akik csak azzal vannak elfoglalva, hogy velünk kibabráljanak. zsidók, 
habsburgok, németek, szlávok. De az a helyzet, van olyan, hogy karma, ami csoportra is érvényes, nem 
csak egyénre, értelemszerűen. Nézzük már meg például az elmúl száz év honi történéseit, szintúgy a 
rokonnépeinknél lezajlott folyamatokat, mondjuk az ujguroknál és a kurdoknál. Az eredmény lesújtó. Ha 
valaki ezt úgy fogja fel, mint a fény és a sötétség harcát, mert ilyet is hallottam az nagyon mellé trafál. 
Nem rég akadt a kezembe egy iromány a sumérok történelmi szerepéről, több százezer éves távlatokban 
Nos az a helyzet, hogy a korábbi önvalóink, inkarnációink bizony nem a jó oldalon álltak, kozmikus 
értelemben. És ennek a következményeit nyögjük nap, mint nap. És, hogy miért kell megélnünk 
kudarcélményeket, nemzeti megaláztatásokat. Könnyen ki lehet találni. Hajdanán a távoli múltban igen 
nagy volt az arcunk!

Re: KARMA
(Oladam, 2011.04.14 14:00) 
"Hajdanán a távoli múltban igen nagy volt az arcunk!... és ezért a csoportos karma miatt van most 
minden!"
Már bocs, de ez a csoportos karma gondolat, amit felvetettél egy nagy sületlenség. Nézd végig a 
történelmünket, a magyarság mindig is nemes, becsületes, tisztalelkű, hívő, sohasem elnyomó jellegű 
nép volt. Az adott szónak és a barátságnak volt a legnagyobb értéke. Más népek számára ezek a 
tulajdonságok értelmezhetetlenek. Ezért van az hogy akárhova mész a magyart marslakónak nézik. Nem 
értik, miért barátságos, miért segítőkész másokkal. Egész történelmünk arról szól, hogy ezeket a 
tulajdonságainkat akarták elfojtani. Sajnos mostanra ezt egész jól sikerült megvalósítani. Csak egy 
dologgal nem számolnak mindenkori elnyomóink, hogy ezek a tulajdonságok mélyen be vannak kódolva 
az igaz magyar lelkekbe, és időről időre felszínre is törnek (lásd 907, 1703, 1848, 1956, 2006 stb). 
Minden próbálkozásuk csak ideiglenes sikert hozhat számukra, mert a magyarság elpusztíthatatlan, amíg 
van hitünk ... 

mindenkinek
(Eszter, 2010.10.28 14:52) 
Jelen életünkben sosem vezekelünk előző életeink bűneiért!Akárki is akarja ezt bemesélni,csak azt 
akarja,hogy alázatos és bűnbánó szolga légy olyan bűnért,amit - ő mondja - elkövettél!
Amit nem tapasztaltál-tanultál meg előző életedben,arra kapsz lehetőséget!Nem a vezeklésre,hanem a 
népedért és családodért való kiállásra,bátorságra,hősiességre,éles elmével!
A kövekről annyit,hogy egyes "természetgyógyászati"ágakban most sem vizsgák és tanfolyamok 
vannak,hanem beavatások!!!
Érdekes módon drága és nemeskövekkel!!!
Volt részem tapasztalni az erejüket!Tehát el tudom képzelni,hogy milyen szintű "beavatási korona " ez!! 

huha
(huha, 2010.10.27 12:21) 
"Legyünk végre büszkék a múltunkra, hiszen nekünk nincsen szégyellni valónk!"
Ezzel egyet értek. 
(A cikk többi része nem tudom, hogy sikerült...)



Ha a "m(agy)arok" kiválasztott, csupa-szív, jó emberek, akkor hogy tarthatnak ott, hogy ilyen 
hülyeségeket kelljen bizonygatniuk egymásnak? Gyurcsányról és a többiekről nem is beszélve. Tetszik, 
nem tetszik, azok is magyarok. Ez önmagában ellentmondás.
A cikk a kíváncsiság felkeltésére alkalmas, de bizonyításnak szerintem nevetséges. Egyszavas, dőlten 
szedett, felkiáltójellel ellátott, bagatellizáló mondatokat nem tudok bizonyítéknak venni.
Mondjuk legalább még 100 forrás, az alapvetően vitatható pontok részletes megválaszolása (pl. miért 
emlékeztet inkább más állatra az "oroszlán"? - és erre az önmagában nem elfogadható, hogy "titkos" 
meg hogy csak a "beavatottak értik", és efféle ostobaságok, hiszen ezekre is pontosan választ lehet adni, 
hogyan kell érteni - ha már tényleg olyan világos a dolog.

Bár egyetértek azzal, hogy a magyarok becsüljék önmagukat, ehhez az is hozzátartozna, hogy 
értékelhető cikkeket írjanak. 

KARMA
(Mirdad, 2010.07.29 19:50) 
Gyerekek!
Valami feltűnhetne már mindenkinek. El vagyunk ájulva a feltételezett dicső múltunktól. És attól, hogy 
mennyi mocsok vesz minket körül akik csak azzal vannak elfoglalva, hogy velünk kibabráljanak. zsidók, 
habsburgok, németek, szlávok, stb. ”De az a helyzet, van olyan, hogy karma, ami csoportra is érvényes, 
nem csak egyénre, értelemszerűen. Nézzük már meg például az elmúl száz év honi történéseit, szintúgy 
a rokonnépeinknél lezajlott folyamatokat, mondjuk az ujguroknál és a kurdoknál. Az eredmény lesújtó. 
Ha valaki ezt úgy fogja fel, mint a fény és a sötétség harcát, mert ilyet is hallottam az nagyon mellé 
trafál. Nem rég akadt a kezembe egy iromány a sumérok történelmi szerepéről, több százezer éves 
távlatokban Nos az a helyzet, hogy a korábbi önvalónk, inkarnációnk bizony nem a jó oldalon álltak, 
kozmikus értelemben. És ennek a következményeit nyögjük nap, mint nap. És, hogy miért kell 
megélnünk kudarcélményeket, nemzeti megaláztatásokat. Könnyen ki lehet találni. Hajdanán a távoli 
múltban igen nagy volt az arcunk”

ELSZÁMOLTATÁS
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.07.23 07:06) 
Azt is számon kellene kérni a Habsburgoktól, hogy miért hamisították meg a Szent Koronát. II. József 
1784-ben szbálytalanul Bécsbe vitette szent ereklyénket és ott kontár mesterek rábarkácsolták Dukász 
Mihály, Konstantin és Géza képmását. Nagyon durva munka! Az volt a cél, hogy a magyarok hősi-ősi 
múltját ezzel is csorbítsák. Vagyis, hogy a korona két részből áll ( görög és latin ). Valójában a korona 
csak a mienk, sokkal régebbi, egységesen tervezett és készített műalkotás. 

A KARD
(Tamáska-Varga Ákos, 2010.07.23 07:01) 
1063-ban IV.Henrik birodalmi seregei kísérik Székesfehérvárra Salamont,ahol királlyá koronázzák, 
immár a Szent Koronával. A szertartással egy időben zajlott Salamon esküvője Judittal, Henrik 
nővérével. Nagy volt az öröm. Salamon gazdagon megajándékozta a Magyarországra térő németeket. 
Így került Nordheimi Ottó bajor herceg, hadvezér birtokába Atilla kardja. Ezt az ereklyét ma Nagy 
Károly kardjaként őrzik a bécsi udvari kincstárban. Nem azonos a koronázási jelvények kardjával. 

A KARD ?
(Házisárkány, 2010.07.22 15:30) 
Ha már a Szt. Koronáról van szó, meg lehetne említeni a többi koronázási ékszert is. Egy helyen 
régebben azt olvastam, hogy együtt működnek (együttműködnek). A kard (Attila kardja) pedig ki van 
állítva egy vitrinben Bécsben a mozsdó mellett, csak nem az Ő neve van aláírva, hanem egy labanc 



névvel jelzik. (A teremőrtől érdeklődnek Attila kardja után, ezt mutatja meg.)
A koronaőrök azt is visszarendezhetnék. Úgy egész a szer. Igaz a palástot is megcsonkították a 
baaaarbárok!
Jakabbal pedig egyetértek. Valóban, ha már olyan precízen és rendben folyik az átadás-átvétel és 
elszámoltatás, akkor a Koronázási Ékszereket lenne a feladat elsőként az őt megillető méltósággal, 
precizitással és makszimális körültekintéssel átvenni!!! Ha ez így történt volna, rájönnének, hogy 
hiányos, elcsalt. Ez elmaradt (Mármint, hogy ezzel kellett volna kezdeni)!!!
Még meg is lepődtek mikor néhányan erre esküdtek fel. Pedig ez lenne a minimum!!!
Tehát: Már megint fejétől bűzlik a hal. Csak a színjáték folyik. A tejszínhab alatt savó van...
Elszámoltatás....? Mikortól? Kr. e. 40 000-től!!!

Hunok Angyalai
(A Hun, 2010.07.20 16:56) 
Kezd a feny erosebb lenni,de meg mindig kell a *tukor*.A csonka hazaban meg nagyon sok a 
*csipasszemu*. 

Szent Kövek
(Kerion , 2010.07.20 15:04) 
Sokak szerint, és szerintem is, a SzentKorona leglényegesebb elemei az eredeti Szíriuszi kövek. Nem a 
Koronát díszítették kövekkel, hanem a KÖVEKET "Koronázták meg". Mivel a magyarok, hunok, 
szkíták, ősmagyarok Szíriuszi-Orioni származásúak, legjelentősebb maradék népcsoportjuk "nem 
véletlen" kapta anno a "Megkoronázott Köveket". A 12 egyébként a világegyetem alapegysége, a 
tökéletesség jelképe, gondoljunk csak a magyar nyelv 12 magánhangzójára, és a 2 X 12 mássalhangzóra. 
A 12 kő magasan REZEG és adó-vevőként működik a Nap, és azon keresztül a Tejút, Galaxis centruma 
felé. Szakrális Király koronázásakor működik a BAVATÁS a "Beszélő Kövek" által, azaz ekkor 
működik Adó-Vevőként a Magyar SzentKorona. 
Az sem véletlen, hogy a Pankrátor két ujja között is egy kis fehér kő vagy gyöngy van, ugyanis az a 
Beavatás jelképe, aki a követ birtokolja, Isten Kiválasztottja. Ez parallel az egy etruszk sírfreskón látható 
jelenettel, ahol egy vörös és egy fehér alak ül szemközt egymással, s egyikőjük kezében ott van ugyanez 
a kő, a beavatás szimbóluma. Tehát a KÖVEK a lényeg, az alakok másodlagosak. Nem beszélve arról, 
hogy a KÖVEK időtlenűl régiek, míg a Korona többi része ehhez képest vadonatúj. 

Ortorony
(Jakab, 2010.07.20 14:23) 
Jo a cikk,de nem kell messzire menni,hogy kik azok, akik ketelkednek orokke? Mitol a magyaroke a 
SznetKorona?-Hat nem a rajta levo Pal apostol kepetol, mert az eredetileg nem is volt rajta.
A masik: a kilopott kepeket nem veletlenul vettek ki a Habsburgok.Ha onnet keressuk az igazat,mindjart 
a valosagnal tartunk.
Kerdesem,miert nem koveteljuk vissza a kilopott kepeket es koveket ,mert azokat valahol orzik, vagy 
mar busasan penzze tettek.
A kovetkezo kerdesem lenna,ha valaki sziveskedne ra valaszolni: Gurcsanytol, Bajnaitol a levaltott 
MSZP SZDSZ hatalomtol nem tortent meg a Szentkorona hivatalos,szakertoi atvetele.Biztos,hogy az 
eredeti Korona van meg ott ? Vagy 2 ev mulva bejelentik: ellopta a Fidesz >
Szentkoronasok ne csak a szank jarjon,hanem felelosseget is vallaljunk azert,ami ennek az orszagnak a 
letet biztositja.
Es meg egy megjegyzses: lehetoleg ne ekszeresz zsidok legyenek a szakertok.Mert az ekszereszek
nem ertenek a Szentkoronahoz. A Szentkorona tudasa nagyobb egy komputer tudasanal.Ekszereszek ezt 
nem tudjak leellenorozni ! 
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