köszönet
(Petivitez, 2010.12.28 22:26)
úgy érzem köszönettel tartozom a válaszokért. így hát; köszönöm.

hit
(Petivitez, 2010.12.28 22:22)
"Senki sem mondhatja meg másnak hogy miben higgyen, mit valljon, mit vállaljon."
úgy tűnik ezt nálunk a suliban nem tudták.
minek után nem kívántam részt venni a számomra szektásnak tűnő hittanórán, és nem akartam
felolvasni abbú a nagy fekete leckefüzetbű, mindjárt kirekesztettek, megbélyegeztek, hogy eladtam a
lelkem az ördögnek, meg hogy a sátánnal cimborálok. meg ilyenek...
de hála az égnek a máglyatüzek nem parázslanak már!
lassan vége ennek az emberek felett uralkodni akaró rémálomnak, mely hit csak és kizárólag a
zemberre van írva, mintha más lény nem is létezne a világon :(

Komoly kérdések /2
(Őszkatona, 2010.12.20 06:46)
A "szűz" fogalmat többen kozmikus, s nem embertani értelemben értelmezik. A Vénusz bolygó első
reggeli keltével kezdve 263 napig látható reggel. Azután a nap mögött halad ahol (a Földről) láthatatlan
kb. 50 napig, s azután este kel 263 napon át amikor "utolér" bennünket és a nap fénye miatt 8 napig
láthatatlan. Első esti keltétől számolva, a 267. napon ér pontosan a nap és a Föld közé. Mint Hajnali
Csillag (pl. loreto litánia), Vénusz "szűz" amikor reggel kel. Találkozik a nappal, és pontosan 38 héttel
(fogantatás) azután hogy újra megjelenik (mint esti csillag), a nap és a Föld "közé" ér ahol "Anya" lesz
belőle (BJF). Ez a kozmikus körforgás a "Szűzanya" értelmezése. A szüléssel egyben eltűnik, és,
"szűz"ként újraszületik, azaz, föltámad. A Vénusz bolygó nap és Föld "közötti" fekvése az alapja 
néhány vallás szerint  a Szűz Mária, Isten és ember közti "közbenjáró" elnevezésnek  anélkül hogy ezt
az alapot azon vallások terjesztői emlegetnék (valószínűleg nem is tudnak róla). Az amerikai
bennszülöttek szerint meghal, 4 napig az alvilágba megy, 4 napig gyenge. Csak a 8. nap után jelen meg
újra Hajnal Csillagként, és Isten trónjára emelkedik (Seler, Anales de Quauhtitlán legendák, 1904).
Egyesek értelmezése szerint (pl. John P. Pratt), az olmecek (maják lehetséges ősei) azt hitték hogy ez
ember földi élete mindössze 6 "nap" fejlődésének 20 "napjából". A többi 14 "nap" csak azután
következik. Az úgynevezett "alvilágba" süllyedés, azaz, az anyagi világ legmélyebb szintjére, a 10.
"nap". Az újraszületés a halálból, azaz, a haladás fölfelé csak a 12. "napon" kezdődik. Az emelkedés a
20. "napon" végződik a "virág" (ugyanaz mint a lótusz, "szarvaskerep", a hinduknál, szanszkrit és tibeti
"padma") illetve az "Úr" (majáknál) "napjával", azaz, Istennel való egyesüléssel.

Senki sem mondhatja meg másnak hogy miben higgyen, mit valljon, mit vállaljon. Aki helyesli őseink
világnézetét  hiedelmüket beleértve  és kijelenti ezen helyeslését, arra mondhatjuk hogy a magyar
hitet vallja. Aki ráadásul magáévá is teszi, arra pedig azt hogy a magyar hitet gyakorolja. Aki azt nem
helyesli, nem nevezheti magát őseink örökösének  csak esetleg leszármazottjának. Aki helyesli de azt
nem jelenti ki, az nem vallja. És aki vallja de nem teszi magáévá, az pedig nem gyakorolja. Ez ilyen
egyszerű. Aki magyarnak született, választhat milyen messze akar haladni magyarságával. Aki nem,
annak számára ez az út járhatatlan.
Mindannyiunknak nehéz ezeket az elvont fogalmakat földolgozni. De útját mindenki elsősorban
önmagában keresse. Egy  ahogy mondod  "tanulatlan parasztgyerek" óriási előnyt élvez mert
gondolkodása kevésbé fertőzött.
További szerencsés kutatást.

Komoly kérdések /1
(Őszkatona, 2010.12.20 06:43)
Kedves Petivitéz,
Komoly kérdéseket tettél föl, melyekre nagyon nehéz egy néhány szóban  vagy néhány könyvben 
válaszolni még azoknak is akik ezt a témát egy életen át tanulják. Hát még egyszerű hozzánemértőknek
 mint pl. tenmagam.
Egy néhány kérdésedre azért megpróbálok válaszolni.
Tudtommal...
A "krisztus", "khristós" szó a héberek, a későbbi zsidók, meg a zsidókrisztiánok görögül kifejezett
"messiás" fogalmának címkéje. Magyarul "fölkent". Semmi köze Jézushoz.
A magyar "kereszt, köröszt", az ógörögben "khrEstos"ként ismert, az egyiptomiak "Jóságos Napisten"
neve. Ezt a szót csavarták ki saul rabbi utódai  a római egyház  a hasonló hangzású de egész más
fogalmat jelentő "khristós", "fölkent"re valamikor I. Konstantin uralma után (c. 4.5. sz). Azelőtt Jézust
kizárólag az egyiptomi "Jóságos Napisten", "khrEstos", névvel hozzák kapcsolatba az írások.
A magyar hiedelem szerint Isten bármikor, bárhol megnyilvánulhat  és meg is nyilvánul, azaz
megtestesül. János szerint, Jézus is ezt a hiedelmet tanította: "Én leteszem az én életemet, hogy újra
felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam
letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt" (10:1718). A legkorábbi eddig megtalált följegyzés a c.
5000 éves szumir agyagtáblákon található ahol a megtestesült Isten neve Enlil, "Szellem Úr". Tehát ha
másért nem is, azért érdemes meghallgatni Jézus szavait mert az ősmagyar hiedelmet tanította 
mármint akinek az fontos.
A "megváltó" szó nem ismert az ősmagyar hiedelemben. A magyar kozmikus Istenfogalomban egy

"megváltó" képtelenség lenne mert nem létezik olyasmi amitől bárkit is meg kellene váltani. A
"megváltó" kitaláció kizárólag az ábrahámisták kitalált "eredeti bűn" következménye.
A "Názáreti Jézus" egy képtelenség mert Názáret akkor még nem létezett. Ez a elnevezés csak egy
sokkal későbbi koholmány.
Komoly kérdések /2...

krisztus
(Petivitez, 2010.12.19 09:51)
ha pedig ugyan már MAGYAR MEGMARADÁSról van itten szó;
krisztus; görög eredetű szó.
magyarul; keresztes, azaz körosztós.
nem összetévesztendő a feszülettel, amit az Őt megtagadók akasztottak a nyakába, azután pedig
egyházat építettek a nevében :(
mellesleg Jézus hanyadik is a listán akit a világtörténelemben az uralkodni vágyók kineveztek
számunkra, hogy dicsőítsünk?
ie 1200 Mitra
szűz gyermeke, dec 25én született.
csodákat vitt végbe
12 tanítványa volt.
halála után 3 nappal feltámadt.
ie 900 Krisna
halála után feltámadt
csodákat vitt végbe
ie 500 Dionuszosz
Isten egyszülött fia,
szűz gyermeke, dec 25én született.
csodákat vitt végbe
a vizet borrá változtatta,
halála után feltámadt.
Buda Indiából
Bali Afganisztánból,
Jao Nepálból,
Beddru Japánból,
...

Mohhamed
...
stb
Názáreti Jézus Betlehemből
szűztől született, december 25én.
Isten egyszülött fia. a megváltó.
12 tanítvánnyal utazik, csodákat tesz.
halála után 3 nappal feltámad.
tény;számos megváltó van különböző időszakokból a világ minden tájáról, akik melyek ezen általános
jellemzőkkel bírnak.
a kérdés az, hogy miért ezek a jellemzők?
miért a szűz, a december 25, a 3 napos halál, a feltámadás, a 12 követő?
mindezek tudatában (bár jómagam egy tanulatlan parasztgyerek vagyok, a józan eszem a helyén van) ki
állítja még ezeket, hogy nekem, mint magyarnak ebben kell hitjek??? hogy ezt valljam? vállaljam???

év vége
(Petivitez, 2010.12.19 09:45)
legyen szabad megjegyeznem; ez az év vége egy római reform következménye. az új esztendő (a
magyar szerint) Kikelet havával kezdődik. (március 21étől). ama bizonyos élvhajhászat éjszakája pedig
Szilveszter pápa tiszteletére.... :S semminek sincs vége és semmi sem kezdődik az ÉG EGY adta
Világon, csak a Gergely naptár. :(
a Karácsonyt már meg sem említem.. :S
bocsánat ha valakit sértek a (tév)hitében, csak mivel magyar megmaradásról beszélünk itten, jó vón
nem elsiklani ilyen apró, ámde fontos tényezők mellett!

