A MAGYAR NÉP ŐSI FELFOGÁSA, MELYET TÖBBSÉGE MÁR
NEM KÖVET
– Ez nép is megőrült, főleg száz éve, mint mások –

A főoldalon
A hímzés képírás, lentről fölfele olvasandó.
Jelei:
-Szirom: NIVÜ (név, nem, kígyó, ökörszarv)
-Pont: ISZ/SZI (szűk)
-Termő: LUK (barlang, méh)
-Kunkorok: TAN (Ősszellem)
-Ék ponttal: TÜ (tű)
-Három pont a pontos ék fölött: KIS (kicsi)
Olvasata:
NIVeÜK-SZI-LeUK-TANe-ISZ-TeÜ-KIS-TAN:
Kiejtése
Niveh szileh tenészteh Isten.
Az -eh végződések -eü kettőshanzók, ahol az -ü elemet h jelleggel ejtették volt.
Jelentése és mai kiejtése:
Növő szülő tenyésztő Isten.
Az említett Istennek az emberi szaporodásban segítségét kérő hímzés.

A kép forrása:
-Ifj. Csoóri Sándor: Varázsjelek.

A magyar nép ősi felfogása, melyet többsége már nem követ
(amúgy ez a nép is 100 éve igazán őrült, mint a többi nép e
világon):
Ma többnyire csúnya felfogásúak a magyarok, de régen még nem, és 1848-49-ben, nem volt etnikai
tisztogatás, ez egy tévhit a térség népeinek megosztásáért keltve, Marx álláspontjának utána lehet
nézni, Marxnál, akinek kiforgatták a kommunizmusát, mint Jézusnak a kereszténységét, mint
például szovjetuniói hívőüldözés a papok miatt, feudális felfogás a középkorban. Az etnikai
tisztogatás helyett csupán a magyar, mint idegen nyelv kötelező megtanulása lett volna anyanyelvi
szinten, hogy a nemzetiségi nyelvek szaporodása ellenére megmaradjon a magyar nyelv, mert féltek
kipusztulásától. Amitől azért féltek, mert a nemzetet a nyelvvel azonosították tévesen, nem az
eszmével. De mindjárt jön a lényeg, csak még egy kis kitérő következik, mely a magyarság régi
felfogásának szellemében is megtárgyalja néhány nép ellentéteit:
A szláv utálja a magyart és a cigányt, a magyar a cigányt és a szlávot, a francia a magyart és a
cigányt, az angol a négert és a magyart. Pedig legerősebb zenéjű népek közé tartoznak eme utált
népek. És nemcsak ők őrültek, ez a modor rontottságától nem függ, a gazdagok nemcsak modort
rontanak a háttérből, hanem népek elmeállapotait is, alapozva az emberi butaságra. A népek
egymást utáláshoz hozzá kell még fűzni azt, hogy nem azért hülyék az emberek, mert hülyék a
népek, hanem azért hülyék a népek, mert hülyék az emberek. Nem biztos, hogy hülye vagy, de ne
legyél szerénytelen, mert különben meghülyülsz. A nagytömeg önző és buta. Egy nép nagyobb egy
nagytömegnél. Vagy ha nem, de mindenképpen tömegek és kisebb egységek és egyének összessége,
nem egyetlen tömeg vagy egység. Ha te hülye vagy, attól más még lehet hülye, ha hülye vagy, más
még lehet rendesen gondolkodó. De hülyeség és rendes gondolkodás között vannak fokozatok,
vannak hülye szokások és részfelfogások.
Az azeri ügyről a Mellékletben lehet olvasni, mely nemcsak az azeri ügyről szól.
E írás három fő pillére:
-vallástudományi: Máté Imre: Yotengrit I.-III.
-történelmi: Michelangelo Naddeo: Honfogalás, Rovás, http://www.michelangelo.cn/
-írástörténeti: Szekeres István: A székely és az ótörök írás jeltörténete.

A Szekler-magyar rúnikus írás világképe, a nikolsburgi ábécé
rovásbetűin bemutatva, a régi és modern transzliterációval jelezve
a hangértékeket:

A kép forrása: http://ancientscripts.com/images/old_hungarian.gif
a
A Anyszűz=Szűzanya: A Nagy Anya leánya, de személye azonos a Nagy anyával, de AnyaLeány láncolat leányi minőségében. E láncolat a Természet nőiségének halhatatlansága. Mivel az
emberek külön védelmezője, ezért szűz, mint a tűzőrző lány, mert a tűz őrzéséhez nőnek nincs ideje
a családgondozás miatt. Ez a tisztség a jégkori házi tűzőrzés emlékét őrzi, mert ha kialszik a tűz,
megfagynak a lakók. A Szűzanya anyasága nevelőanyaság, vigyázás. A Szűzanya jelképe a Vénusz
bolygó.
A sivatagi vallások őshazái és keletkezésük története pedig ez: A mediterrán éghajlaton alakult ki
legelőször a kizsákmányolás és a patriarkhizmus, a sivatagosodó helyeken ez tetéződött a túlélés
diktálta háborúkkal. A hódító háborúk a sivatagi vagy mediterrán területeken sok katonát kívántak,
így a harcosokat el kellett választani feleségüktől, így a rossz feleségek eseteire alapozva föltalálták
a bűnős nő dogmát. Vagy ahol kevesebb volt a háború, ott ugyanúgy érezhető eme dogma hatása,
mint ahol kitalálták, érezhető északon és délen egyáránt. Harciasságnövelő csel eme vallásosság
pedig ez volna: a megölt ellenség akkor is szolga lesz a túlvilágon, ha védekezik, holott ez esetben
pont fordított a helyzet a magyar sámánok szerint.
ey eJ Jó=Folyó: e tájszó Erdélyre és Szlovákiára jellemző , ezen tájegységeknek pedig van egy
közös teremtésmondája, amely félig pogány, félig keresztény. A monda így szól: Az Isten
parancsára az ördög iszapot hozott fel a tenger mélyéből, és az iszapból az Isten megteremtette a
világot. Az Isten eredetileg csak az Anyaisten, az ördög pedig az Atyaisten volna e mondában. Az
Anyaisten dísze a Hold, az Atyaistené a Nap, tehát az Atyaisten fényhozó. A sátán i rónikus jelzője a
kereszténységben a fényhozó.
aty Aty Atya=Magyarok Istene: Ne imádja őt más nép, magyarok se a zsidók istenét. Alászáll
Fehérlófiaként az alvilágba, ahol a bolygók fémeinek erdőiben megküzd a sárkányokkal. A túlvilág

állapot, nem hely, ahol büntetés örökre vagy kis időre Van reinkarnáció és feltámadás.
i
I
Iga: vagy járom, vagy jogok és kötelességek gyűjteményének címe, mely a másoknak nem
ártás szabadságával kapcsolatos javaslatos-tilalmas erkölcsének javaslataiból és tiltásaiból áll.
Lentebb olvasható egy ateista tízparancsolat Richard Dawkins nyomán, barátságosan élni istenhit
nélkül is, talán ez is lehet olyan jó, mint a zsidók és keresztények tízparancsolata, meg az
egyiptomiak kilenc parancsolata, tehát nemcsak Dawkinsé lehet jó, hanem még a Bibliáé , meg
másé is, étkezéshez pl. egy étkezési tízparancsolat. Dawkins összeállítása:

Dawkins-tízparancsolat
1. Ne tégy olyat másokkal, amit nem szeretnél, hogy ők
tegyenek veled!
2. Mindenben törekedj arra, hogy ne okozz kárt!
3. Embertársaidhoz, élőlénytársaidhoz, általában az egész világhoz szeretettel, becsületesen,
hűségesen és tisztelettel viszonyulj!
4. Ne hunyj szemet a gonoszság felett, és ne vonakodj
igazságot szolgáltatni, de mindig állj készen megbocsátani az
önként bevallott őszintén megbánt rossz cselekedeteket!
5. Örömmel és csodálattal éld az életed!
6. Mindig igyekezz valami újat tanulni!
7. Mindent ellenőrizz, mindig vesd össze elképzeléseidet a tényekkel, és ha nem felel meg nekik,
még a legkedvesebb vélekedésedet is légy kész elvetni!
8. Soha ne próbáld cenzúrázni, elzárni magadtól az ellentétes véleményeket!
9. Mindig tartsd tiszteletben mások jogát, hogy ne értsenek
veled egyet!
10. Saját értelmed és tapasztalataid alapján próbálj véleményt formálni, ne hagyd, hogy mások
vakon vezessenek, mindenre kérdezz rá!

Általános közös ima a Yotengrit-kötetekből, Máté Imre könyveiből:
"Örök-ég anyánk,
örök-ég apánk,
tekintsetek le ránk!
Erősítsétek lelkünket,
bátorítsátok szívünket,
hitet, hogy tehessünk
jóságról, igazságról,
békés jó szomszédságról,
hont védő harciasságról!"

Vers (Ha én rózsa volnék dallamára):
*Egyesülés vidám
Isteni Szülőknek.
Teremtményeknek is.
Így lett ez teremtve.*
**Korán az anyaság
Nem baj, csak van korán.
Kényszer az abortusz.
Ne kelljen abortusz!**
*Szabad, mi nem ront mást.

Segítsél, gondozzál.*
**Egyén, köz és testvér.
Nem önzés, gép, KZ.**
Más cselekvésének,
Szavának, lelkének
Szabadságát tiszteld,
Mások is tiédet.
Önállón is gondolj,
Ne lustulj, ne tojj be.
*Gondolat, szó és tett
Értelmét vizsgáld meg.*
**Ne gyilkolj, ne lopkodj,
Ne hazudj, ne légy rossz.
Ha szükség törvényt bont,
Szeretet ne múljon.**
*Büntetés, bocsátás,
Jóvátét fontosak.
Másoknak, magadnak.
Békéért fontosak.*
**Harcban védjed, mentsed
Nőket és gyengéket:
Ellenét, sajátod;
Foglyodat, bajtársod.**
Jó a sereg, hogyha
Élettárs hű marad,
Árvák és rokkantak
Ellátva el vannak.
*Hont mindenki védje!
Veszekvés ne legyen!*
Szökött gyermek harcost
Végezni ki nincs jog.
1.*Az egyesülés öröme a fajfenntartás kellemessége, jót tesz a magzatnak a felek öröme. A nemi
vágy "szeret" nagy lenni. Ezért kell a védekezés, hogy ne rokkanjon meg attól az ember, mi nem
öröm, csak súlyos teher, mert nincs elég ereje vagy éppen felkészültsége. A védekezés ne legyen
hormontablettás, mert az zavart okoz az emberben és a csatornán át kijutva a természetbe más
teremtményeknek is zavart okoz a szervezetében.
**Nem egy okból lehet kényszer, ha kényszer. Sokszor kényszer, de nem mindig, de néha/sokszor.
2.*Ártó szándék, cserbenhagyás, ezek, amik rosszak. Ártani állatnak és növénynek sem szabad,
habár valamit enni is kell, de embernek főleg nem szabad ártani, és mentésnél az emberélet az első,
de nem uralkodója a földnek az ember, és a haszonállatot is szeretni kell, mint a vadat, akiktől egyes
vadászok bocsánatot kérnek az elejtéséért még napjainkban is.
**Szabadság, egyenlőség, testvériség, nem pedig szabadosság, egyenlősítés, testvérgyilkosság. A
Szabadság, egyenlőség, testvériség jelszava az egész emberiségre vonatkozik, minden népre,
népfajtára, egyedre, senkinek a rovására nem lehet tenni dolgokat, és a természetvédelem is fontos.
3.*Saját gondolatok, szavak, tettek, és más gondolatai, szavai, tettei értelmét is vizsgáld meg. (Hogy
vannak-e szellemek sugallatai vagy gépek hasonló dolgai, az itt talán nem nem kérdés, ne is legyen

az se, hogy rossz behatásokra amúgy fel kel készülni, akkor is, ha csak a térd épségéről van szó,
mert minek okozni magunknak fájdalmat könnyelműségből.)
**Nem csak neked bonthat törvényt a szükség, békében, háborúban. A szükség néha igen csúnya,
és törvénybontása is az, ezt meg kell érteni, de nem erényes helyzetnek tekinteni. Ilyen helyzet lehet
háborúban megtorló hadjárat is megfélemlítés cáljából, nehogy az egyik félnek kelljen félnie a
másiktól, ennek áldozatai könnyen lehetnek civilek.
4.*Másoknak megbocsátani másokkal békesség, magadnak megbocsátani magaddal békesség. Ne
nyomd el a lelkiismereted hangját, de tudjál megbocsátani magadnak is. Megbocsátás a békessége
háborúnak és békének.
**Evakuálási sorrend:
-fiatal nők és kisgyerekek,
-nők és gyerekek,
-öregek,
-hadban járatos férfiak.
Étkezési sorrend éhínség idején:
-gyerekek,
-betegek és bénák,
-öregek,
-nők,
-férfiak.
5.*A hont a civileknek is védeniük kell veszély esetén, ezért a haragosoknak ki kell békülniük.
ac aK Kavar: Az Anyaisten és az Atyaisten szerelmes együtt örvénylésének jelképe. A házasság
egy nő és egy férfi közt volt, kivéve, ha háború után szaporodni kellett, vagy más nyomós nemes ok
volt, de a két pár volt az alapvető, nehogy házasságon belüli megcsalás történjen.
vnc uNK Gönüz: Az Atyaistennek, vagyis az Égatyának a jelképe a Nap égitest, ezért neve
Gönüz: Napszellem. A Nap az Égatya jelképe, a Hold a Földanyáé, de gyakori a magyar mesékben
a Nap és Hold megszemélyesítése, e vonatkozásban a Nap és a Hold két fivér.
l
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Ló: A ló a történelemben hol a militarizálást növelte, hol a szabadságvágyat. A
militarizálás legősibb oka talán az éghajlatváltozás. Ha már az éghajlatváltozásnál tartunk, arról
eszünkbe juthat az időjárás, amivel kapcsolatban megemlítendő, hogy a ló kimenekít a veszélyes
helyekről. Továbbá militarizálást segíti vagy megtanítja a szabadság tiszteletét. A szabadság
tisztelete a tiltások megfogadását is magában foglalja a nem ártás jegyében, és ahol szabadosság
van, ott nem tisztelik a szabadságot, több tiltásra van szükség, de a túl sok tiltás megárt.
A túl sok tiltás megárt, nem tisztelvén a szabadságvágy legkisebb igényeit se, így szabadosság
uralkodik el titkos szabadosság formájában vagy feszültség formájában, vagy csak egyszerűen nyílt
szabadosságban. A másoknak nem ártás szabadsága a teremtés fejlődésének fontos feltétele, hogy
mértékletes élvezetek és önzetlen viselkedés által kibontakozhasson a lélek. Ehhez tisztelni kell a
léleknek, szónak, tettnek szabadságát, szabadságot szabadsággal vagy túl sok tiltással elnyomni
nem lehet.
r
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Rét: A nagy füves területeket a ló tette túlélhetővé, de a természeti viszonyok
rákényszerítették a sztyeppe népeit a harciasságra, akiknek lovaik, mint hátaslovak akkora előnyt
jelentettek más népekkel szemben, hogy igen hamar gyűlöltté váltak.
enth eNT Tengri: Az Isten, mint ég, mert nagy Ő és magasztos, felsőrendű. Isten az Egy, az
Egész, a Világegyetem, a Világlélek, a Teremtő, aki benne van teremtményeiben.

Egy öngyógyító módszer olvasható itt lentebb, általánosabb a gyógynövény, lótej, stb. használata,
vészhelyzetben már gyógyító hívása volt.
E módszer pedig ez lenne:
-Békélj meg az esetleges halál gondolatával.
-Ismerd meg a betegséget racionálisan vagy meditatívan (tűnődéssel),
-aztán mozgósítsd az immunrendszert, amelynek egyébként lelki része is van, ezt meditatív úton
teheted,
--legyen felkészültsége immunrendszerednek, de ha nincsen készültség, akkor a benned lévő
istenséghez szálljál lelked mélyébe a benned lévő ősállaton keresztül, mert ősi megfogalmazás
szerint Isten bennünk, mi őbenne.
--E módszer talán még született gyöngeségeden is tud javítani.
Eme öngyógyító módszer alapja az volna, hogy az őrszellemiség hatása a védencek cselekedetei
vagy hűsége, erkölcsössége általi hatás.
tpr9 TPRuS "Temporis": jelentése időszak, a nikolsburgi ábécében úgy van ellátva ékezetekkel,
hogy a latin temporis szóalakra hasonlítson. A TPRuS rovásjel, más kinézetben és hangértékben
TPRu rovásjel, ezt a jelet fogalomjelként vagy mondatkezdőjelként használták. A TPRu jel
egyiptomi eredetű lehet, ez egy ókori Magyarország bizonyítéka lehet, amely az őslakókkal rokon
törzsek által többször el volt foglalva, és a kelták által lett legyőzve, de közben átmeneti szállása
volt a jobb életet kereső görögöknek. A görögök rokonai lehetnek a románok.
A környéken a szlávok kerestek jobb életet a helyiekkel békétlenül vagy keveredve történő
találkozásokkor. Kr. e. 1000 körül az őslakos-rokon népesség az ókori Magyarországról egy idő
után Belső-Ázsiába ment. Ez az a rokon nép, mely már használt asszír állami szavakat, ezt Itáliába
vándorolt részüknek, az etruszkoknak a nyelve igazolja, és használta az ókori honfoglaláshoz a
lóháton hadakozást, egy asszír találmányt, az asszír militarizálódás évszázadában. Asszír eredetű
etruszk szavak: zilath, kamthe.
Az ókori magyarok katonái talán asszírok lehettek, ha értettek a lóháton közlekedéshez. Kr. e. 1000
körül nyomás elől az ókori magyar nép Belső-Ázsiába vándorolt, és onnan indította meg a
középkorban hazatérését az ujgur nyomás elől menekülve. Belső-Ázsiában a magyarok zenéjét és
írását a türkök átvették Belső-Ázsiában, a kínaiak pedig a kelták vastechnológiáját és egyik vallási
jelképét vettek át tőlük, a taoista dualizmus jelképét, mely akár magyar jelkép is lehetne. Az Altáj
környékén az ugoroktól sok szépet tanultak az ős-európai szép dolgokon kívül a magyarok, így
felfogásuk tovább szépült, ma többnyire csúnya felfogásúak a magyarok.
Manapság él Közép-Európában 3 olyan nép vagy népcsoport (szláv, magyar, román), akik
egymásnál előbb élnek e területen, és egymás ellen fordíthatók, és vannak is fordítva, saját
nemzettársaik segítségével. A magyar népnek a legjellemzőbb európai génje az R1a, mely KeletKözép-Európa egész területének őslakos génje.
Kelet-Közép-Európából került Ázsiába a szőke hajszín, ami a kunoknak (kumánoknak,
kománoknak, poloveceknek, kharteszkeknek, kipcsákoknak a korábi kipcsák néppel keveredve) is
hajszíne, akik a középkori Magyarországra hozták a magyar írásrendszer ama változatát, melyet
Szekler-magyar rúnikus írásnak neveznek, és ma is írnak vele magyar nyelvű szövegeket. (Tehát a
kunok is csak részben lehettek türkök, mint az onogurok, akik közt majdnem minden bizonnyal sok
volt a magyar nyelvű ember.) A mai kun nevű populációk nem mind kunok ma már.
9
US Ős: A Hold a Földanya jelképe. A Földanya a Nagy Anya. A Szűzanya jelképe a Vénusz
lehetett. Az ősmagyar egyistenhit dualista vetületében jobbára férfinemű a Nap, de az unitárius

vetületben mindig nőnemű. A Földanya fia-férje magának választhatta a Napot a dualista
rendszerben. Nap-Jupiter: Isten-Babba? A Jupiter emberi? A magyar jupiteri, vagy igen jó ember,
vagy igen rossz. Nap-Hold-Vénusz: Gönüz-Ukkó-Babba És utódaik bolygójelképeikkel?: JupiterSzaturnusz-Mars: Tunár-Tüne-Hadúr. Tüne és Tunár női és férfi Világügyelők Hadúr neve Családőrt
jelentene? Merkúr: Ösztön: közvetítő a 6 azaz 1 Isten és a teremtmények között? Az égitestek nem
istenek.

Székely rúnikus írás futhark jellegű rekonstruált jelrendje és az
országok trikolorjai:
Vadászat nemzetség

Sámánbeavatás nemzetség

F Feld (föld): otthon, ragaszkodás.
S Szyúr (szúr): szúr.
T Tűz (tűz): láng, szúr.
(NT Tan (Ten): Isten, vagy az Ő Ősállpota.)
A/Ä Anyszűz (Anyaszűz): SzűzanyaCsodaszarvas
R Rata (rét, tár-ul): rés, nyílás, nyílt terület.
LY Lyuk (lyuk): lyuk, rés, barlang.
TY Aty (Atya): atya, Szűzanya-Csodaszarvas
férje.
D Dél (dél): dél, dicsőség.
(ND Kände (kende): a magyarok táltoskirálya.)

NY Nyungat (nyugat): halál, lélekrablás,
kóma.
N Ín (ín): ín.
Ö Üsten (Isten): Isten.
J Joke (jó): folyó, szellemanyag?
aK Kabar (kavar): örvény, ikerörvény.
(NK Kün (Gön-üz): Nap, Atyaisten.)
P Pih (pihe): szellemanyag, újjászületés?
(MP Nap (nap): idő, Napkorong.)
Z Zuhog (zúg): szárnyzúgás.
SZ Szár (szár, szál): oldás, kötés, közvetítés.

Házasság nemzetség

Életvédelem nemzetség

C Cselejke (celőke): tő, bot, celőke, új kezdet.
B Bilog (billog): védjegy, védőjel, égi jel
utazás végén.
G Ég (ég): világ végére érés.
M Magas (magas): világvége, párkeresés.
L Lav (ló): ló.
eK Kobak (kobak): Fej, méhszáj,
termékenyülés.
GY Igy (Egy): egyesülés, uráli dualizmus.
ZS Sendül (zsendül): zsendül, érik, születik, új
kezdet.

CS Csap (csap): a viharmadár szárnycsapása,
dörgés, csapás.
I Itek (idő): Ideg viharisten, a káosz ura. a
történelmi idők káoszát is ő irányítja.
Ë/E Égal (ég alja): égbolt vagy látóhatár, világ
végére menés.
H Hauka (hóka): táltosló.
O/A Andal (oldal): borda, csont, halál, burok,
védelem.
V Vas (vas): réz, belőle készül az üst.
U Ust (üst): üst, békés élet biztonsága, munka.
I Iga, Igaz (iga, igaz): kötés, törvény, a
szabadosság megszorítása, járom, iga, de nem a
zsarnokságé.)
(TPR Temporisz: idő, időszak.)
(US Ős: Földanya.)

1. nemzetség: jó vadászt, jó embert magához csalja a Csodaszarvas, férfivá avatja.; 2.: táltossá
avattatás; 3.: házasság és családalapítás a nemzetségi társadalomban; 4.: honvédelem és igazság.A
három nemzetség a stabilitás, vég, új kezdet nemzetségei, a negyedik nemzetség a hármasság
nyugalmára mért csapás, mint instabilitás vagy eseményesség, mely aztán fölbomlik, és visszatér a
nyugalom. Van egy hasonló jellegű állítólagos jelenség: a trikoloros országok dúlásvonzó színei
háborúban a 8-as számjegy megháromszorozása és utólagos, kívülről történő megnégyszerezése
által. Ilyenkor aztán jóleshet népi vagy országos őrangyalra gondolni annak, aki hisz benne, mert
jelent legalább hit általi jó érzést.

Kínai öt elem tanának magyar átalakítására vonatkozó rekonstrukciók:
Ezen elemekre vonatkoznak a rekonstrukciós feltételezések: Nap, Tűz, Föld, Hold, Víz. Alább
jönnek a rekonstrukciók. A magyaroknál négy elem rendszere volt a gyakoribb, olyan elemeké, mint
amilyenekben görögök és legtöbb más nép is hitt: Levegő (Ég), Tűz (Nap), Föld, Víz. Hogy a kínai
öt elemes rendszer magyar/nomád átdolgozásában az elemekhez hogy viszonyul a gyógyászat, az itt
nincs kiderítve. És volt-e planetáris asztrológia? Valószínűleg minden elem tartalmazza a másik 4
elemet valamilyen módon.
Elem-Bolygó-Tér

Idő-Élet-Szerv

Érzék-Érzés-Viselkedés Nő-Férfi

Nap-Magyar-Kelet

Napos?-Szellem-Máj

Szem-Harag-Kedély

Tűz-Vérszemű-Dél

Meleg?-Szeretet-Szív

Nyelv-Öröm-Figyelem Láng-Delelő/Forró Nap

Föld-Székely-Közép

Párás?-Test-Gyomor

Száj-Tűnődés-Becsület Völgy-Hegy

Virág/Pompás-Forgó

Hold-Esthajnal-Nyugat Szeles?-Lélekzet-Tüdő Orr-Bánat-Hűség

Növő-Fogyó/Fekete

Víz-Szapora-Észak

Álló/Lassú-Mozgékony

Felhős?-Ösztön-Vese

Fül-Félelem-Okosság

A Nap felszívja Föld vízét az égbe, a Hold-szülő felneveli a Nap-gyereket, a Tűz-felnőtt elföldeli a
Hold-szülőt, a Víz Hamuvá változtatja a Tüzet, a Föld elnyeli az Esőt, mire kiderül az Ég. Kérdés: a
Forgó Nap és a Völgy Termékenységgé változnak, A Pompás Nap és a Fekete Hold
Napfogyatkozássá változnak, A Forró Nap és a Növő Hold Felhővé változnak, a Szerelem Lángja és
Nemzés Mozgékony Vize Napgyerekké változik, a Hegytető és a Fénylő Hó a Kelő Nap
Lángolásává változik?

Egy állat a kínai állatövből: Kígyó
A 2013-as Kígyó-év: Víz-Kígyó-év. Aki a Víz-Kígyó a közelébe kerül máris a befolyása alatt van,
egyénisége elbűvöli őt. A Víz-Kígyó érdeklődik a titkos, a misztikus iránt. De az üzlethez is jól ért.
Szeret a lényegre térni elhagyva a felesleges részleteket. Bosszúálló természet.
No, akkor bosszúkat követ bosszú, mintha egész népek tehetnének mindenről, nem pedig
politikusok, és néhány alsóbb rétegbeli vadállat. Nem mindenki tehet történelmi hibákról, mindenki
maga felel tetteiért. A befelé fordulás (elmélkedés, tűnődés) jó lehet arra, hogy az ember békés
megoldásokat keressen, mert ha békétlenkedik, ő viszontszenvedhet békétlenséget. Tűnődésre nem
alkalmas szellemi kontaktushely, mert befolyásolhatnak szellemek. Tűnődésre nem sok idő lehet, de
megbeszélni is lehet a dolgokat, mert tévedések javíthatók ki.
Gazdasági vagy politikai vagy stratégiai kényszer is robbanthat ki harcokat, nemcsak gyűlölet vagy
politikusi téboly. Háborúban sajnos bűnözőkre is szükség van. A katonákat úgy általában úgy is
elkapja a harc heve. Ártatlanokat simán meg lehet ölni háborúban aljasságból, gyakorlatiasságból
,gyűlöletből, tévedésből, kapzsiságból, anyagi/stratégiai szükségből. A modern háborúk egyik
hátránya, hogy sokat árthatnak még az állatoknak és a növényeknek is, az atombomba különösen
veszélyes, de a hibbant gazdagok úgyis be fogják vetni.
Ne tégy olyat mással, mit nem kívánsz magadnak. Katonák sem kényszeríthetők mások
megtámadására, civilek is kényszeríthetők honnak védelmére, védelmére. A Nagy Anya tudja, ki
mit ér.
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Melléklet
Magyarok, azeriek, tibetiek
Közép-Kelet-Európáról is szóló jegyzet, melyben Kelet-Európán Erdélytől az Urálig tartó helyet
kell érteni, bár Kazakisztán is része már Kelet-Európának.
Ős-Európa hite a nő-férfi szerelmi istendualizmusról déli hatásra alakult ki, de délen ez hamar
átcsapott Atyaisten-imádatba, majd ebből alakult ki a többistenhit, az északi vallásból a főistenhit.
Kelet-Európa pusztáján is kialakult az Atyaisten-imádó patriarkhizmus. Talán mezopotámiai hatásra
jött létre e társadalom. E populációt vezetőik lovasszekerekkel közlekedve ellenőrizték, lerohanták
Közép-Európát, mely több betörést szenvedett el az Erdélytől az Urálig tartó Kelet-Európai
pusztáról. E Atyaistenes lovasnép alakította ki a kurgán-kultúrát, amelynek idővel más populációk
és népek is tagjai lettek, így Anyaisten-imádó kurgán-kultúra is létrejött, és nem minden kurgánkultúra lett olyan szörnyű.
A Kr.e. 3. évezredben indoeurópai támadás érte Európát a a sztyeppéről, Kelet-Közép Európa
ősnépe pedig a sztyeppére menekült, ahol a lótól megtanulta a szabadság tiszteletét. Tehát
amennyiben egy sztyeppei, de nem indoeurópai embernek igénye volt rabszolgára, emberségesen
bánt vele, akármilyen nyírbált jogú is volt. A lovasnépeknél a nők általános helyzete szabadabb volt,
mint bármely más népnél. A szabadságszerető lovasnépek rákényszerültek a harcra a klíma
nehézkessége és változásai miatt, csakúgy, mint az indoeurópaiak, de ők jobban hódító hajlamúvá
váltak ettől.
A kurgán-kultúra keletre vándorolt népei alapították meg Turánban és Dél-Szibériában az Andronókultúrát a Kr. e. 2. évezredben, és nagyállattartó életmódját ráerőltette a környék vadásznépeire,
hogy ellenőrizhető és békés legyen a földterület elosztása. Ugyanis a vadászó népek és a
gazdálkodó népek találkozása súrlódásokkal szokott járni. A Kr.e 14. sz.-ban honvisszafoglalás
történt, talán asszír katonai elit által, a haditechnológiából és az Itáliába is került kamthe és zilath
szavak meglétéből ítélve. De a népesség másik fele keletet rohanta le. Technológiájuk a lovaglás
volt, nyugatra, keletre, ez asszír technológia. Kamthe és zilath asszírul kundu és szalat,
hadiösszekötő, magyaroknál már papkirály az egyik, uralkodót, később néhol talán világi uralkodót
jelent a másik.
A kurgán-kultúra többször visszafoglalta Kelet-Közép-Európa bizonyos részeit, utoljára a
középkorban. Manapság él Közép-Európában 3 olyan nép vagy népcsoport (szláv, magyar, román),
akik egymásnál előbb éltek e területen, és egymás ellen fordíthatók, és vannak is fordítva, saját
nemzettársaik segítségével. A magyar népnek a legjellemzőbb európai génje az R1a, mely KeletKözép-Európa egész területének őslakos génje. E gén megtalálható Indiában, mint a papi kaszt
génje. Az indiai papokat a magyarok testvérnépének, az avaroknak sámánjai álszenteknek tartották,
nem alaptalanul.
Az azeriek talán a Kelet-Európai harcos lovasok leszármazottai, talán ezért dühösebbek valamivel
jobban a kelleténél az örményekre az ősi határaik miatt. Az azeriekkel kötött egyezmény a magyar
közvélemény jelentős részét felháborította, kivéve azt a részét, amelyik elhiszi, hogy az örmény a
gonosz nép, és ebben lehet valami talán, de se az örmény nép nem gonosz, sem az azeri, gonosz nép
egyszerűen nincsen. Ezek azok a magyarok lehetnek, akiknek az elődeik beolvadtak befogadás
által, de tudat alatt nem érzik magukat elég beolvadtnak, ezért szélsőségesen meg akarnak felelni
másoknak.
Tibetért szimpátiatüntetések zajlottak Magyarországon, amikor kínai küldöttség volt jelen. A

sztyeppei kurgán-kultúrától terjedhetett Tibetbe Zsang-Zsungon keresztül a bön vallás. A bön vallás
zsang-zsungi nevén gyer, így nincs összefüggés a vallás magyar nevével, a büün névvel. A tibeti
bön vallás hatásai, jellemzői:
-kurgánsírok;
-uráli, tehát ős-európai dualizmus, iráni hatásra iráni dualizmus is, egyik a jók dualizmusa, másik a
jó-rossz dualizmusa;
-küzdő sámánizmus felbukkanása az engesztelő-áldozó sámánizmus mellett.
A jók dualizmusa az Anyaisten és Atyaisten dualizmusa, és mindené, ami párban kiegészíti egymást
mások javára.
Kelet-Közép-Európa és Nyugat-Európa északi részeinek ősvallásai toleráns, nem térítő hitek voltak,
így hittérítés akkor történt, amikor a szomszédok új találmányokat, életkönnyítő eszközöket
ismertettek meg egymással, és ekkor türelmesen meghallgatták egymás meséit, és így hiteik egymás
hitére rétegződtek. Ezeket az alkalmakat párkeresésre is fölhasználták. A párok életében fontos volt
a szeretet, hogy kedveljék egymást és kötődjenek. Az istenek az Egyisten erőinek
megszemélyesítései, eredetileg mind női megszemélyesítések. Igazságos büntetői a vétkeknek, de
nem haragvók, hízelgést nem várók. A kelet-közép-európai-közép-ázsiai istenalakok magyar-türk
neve tengri, a szó sumér változata dingir. A dingirek ridegek, de a tengrik barátságosak. A germán
vallás békés ván istenei Közép-Kelet-Európa ősi hitének jelképes alakjai, kultuszuk a vánatrú.
És még egy utolsó hozzáfűzés: A burka, más néven csador az időjáráatól és a hajnak az ételbe
hullásától jól véd, a nőgyűlölettel a manicheus felfogás hatása kapcsolta össze, a jószándékú Mani
vallásának nőgyűlöletet okozó részei átmentek az iszlámba is. És a szent háború, amely az
iszlámban van meg, az pedig nem szent, legföljebb szükséges rossz, eme ellentmondás okozhatta
Mohamed próféta tévedését, tévedni emberi dolog. Az embernek lehet lelkiismeret-furdalása attól
,ha valamit tényleg meg kell tennie, nem tilos.
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