Nibiru
(Upas, 2010.08.27 20:22)
A Nibirunak 3hpldja van, ezért van kilengése.Egyszer eltűnik a Nap mögött, egyszer látható.Én 4 napig
vadásztam rá a reggeli napfelkeltét néztem.! 4.nap megláttam. Gyönyörű volt. Aki nem hiszi, keljen fel
korán és vadásszon rá....Most már sokkal nagyobb mint a netes videókon.Jövőre kb. ilyen tájt a nappal egy
vonalba kerül és már nem fog "bújkálni" sőt nappal is lehet látni, mintha 2 napunk lenne!
Tudjátok mint a népmeséink végén lehet olvasni: Aki nem hiszi, járjon utána! Én uánajártam! Láttam!
Tudom, hogy jön!Attól , hogy valakik homokba dugják a fejüket még létezik, és nem ussza meg az
emberiség a gravitációs mezeje okozta katasztrófákat!Áradások, földrengések, óniás 61-100 m magas
cunamikat.
takarjuk el az eget
(bevagyokrittyentve, 2010.08.26 18:42)
Nem vagyok csillagász. Nem vagyok táltos. Nem láttam még ufót se. Biztonsági szakember vagyok és mint
ilyen, kissé paranoiás.
Mi a búbánatos mennykövet kell kimaszkolni azon a nyüves égbolton???
(Google Earth, égbolt nézet -6.01931 -91.5903)
gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.08.26 17:20)
Megnéztem őket. Kérdések: miért jelenik meg egyszer jobbról, máskor balról, sőt jobbra fentről.
Ugyanazokon a napokon egyszer majdnem benne van a Napban, aztán eltávolodik, méretét is váloztatja (a
Nappal való összehasonlításban). Én erre csak egy magyarázatot tudnék adni: az a valami a Földdel
összefüggő jelenség és nem a naprendszer, galaxis összefüggéseiben viszonyul a képhez. Ettől kétségeim
támadnak. Ez a múlt év február&#8211;szeptember időszakára tehető. Mi történt azóta.
Nibiru
(Upas, 2010.08.25 17:40)
Nem takarják ki, mivel Nap irányából jön, és csak nappal látható!
http://www.youtube.com/watch?v=xuXhztsP36I
Nézzd meg a videot....
Az éjszakai égbolton ne is keresd!!!
Mi napfelkeltekor láttuk a Nap mellett!!!
Ott van és jóval nagyobb mint a múl évi felvételen!
gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.08.24 10:14)
KIK takarják el? Szerintem így helyes a kérdés. Hisz elmegyek a csillagvizsgálóba, itt van olyan, és
odanézek, ha akarok.
persze persz
(Wriman, 2010.08.23 19:50)
hééé rájöttem érdekes vajon mért takarják el....
persze persze
(wriman, 2010.08.23 19:42)
nem jött össze a google keesésem valahol floridában kötöttem ki ott azért talán még nincs de akkor hol
vagy hol látjátok azt z eltakart kockát:D

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.08.23 19:23)
Hát igen, újból kellene egy világvégeség. Fiam, aki fiatalabb mint én így gyorsabban számol, azt vágta rá a
mesére, hogy ezekkel a pályaadatokkal az a valaminek a pályája belemegy a Napba. Én lusta vagyok ennek
precízen utánnaszámolni, de tuttira mellébeszélés. Filmet írni ilyesmiről, persze, lehet.
Nehéz kimondani,
(Lukács Zsolt, 2010.08.22 20:46)
A Nibiru talán az egyik csapás.Talán Nimród fog közbelépni valamilyen módon(gravitáció,stb).
Egy biztos ,túl sok a véletlen.Ezzel kapcsolatban már 2006-ban elkezdtem írni egy filmet,amikor még a 2012
című filmnek(ami badarság) még híre sem volt.
Imádkozzatok,imádkozzatok hogy igaz legyen,még ha félelmetes is.
Isten Áldjon Mindenkit,kezdjük komolyan venni a Dobogókőt,talán ott a megoldás.
gitta1015@freemail.hu
(Gitta1015, 2010.04.26 13:58)
Nos én nem nagyon értek efféle dolgokhoz csupán annyit amit a gimiben tanultam. Nibirurol mint bolygorol
nem hallottam, vagy csak pont akkor hiányoztam.:D Mindenesetre világvége nem lesz csak valami nagy
áttörés az emberi életben./gondolom/ Összeszednek itt már minden féle hülyeséget nem egyszer jelentették
már ki hogy itt a világvége,mégsem történt semmi,vagyis azt nem mondanám hogy semmi mert azért ott
van pl. a szeptember 11,és a globális felmelegedés meg sok más ilyen dolog,ez mégsem jelenti a világvégét
legalább is még nem!!!!!
Nibiru
(Nyári Attila, 2010.04.06 13:50)
A csillagászfiú válaszára csak annyit kérdeznék, h a világegyetemben hány olyan dolog van, ami
meghazudtolja a természet törvényeit?
Ne mond, h neked ez új.
Nibiru
(Annunaki, 2009.12.08 19:39)
De akkor a Google Earthon miert van eltakarva egy kib..szott nagy fekete kockaval az a terulet?nem is
szarakodtak buum egy nagy fekete kocka es nem latsz semmit..jogom van oda nezni ahova akarok,mi a f..sz
talan ovek az egbolt?
thesignal@freemail.hu
(Atis, 2009.10.16 22:02)
Google Earth koordináták:
Latitude: -6.01931° Longitude: -91.5903°
Microsoft World Wide Telescope koordináták:
RA: 9h 47m 59s Dec: 13 16' 27"
Ezek nem azonosak!!!!!!! szerintem
abc@freemail.hu
(Quintus, 2009.10.06 10:32)
Én csillagász vagyok, és tudom, hogy a Nibiru nem létezik. De tegyük fel, tévedek. Akkor vegyük a fenti írás
egy konkrét állítását: a Nibiru naptávolban (aphéliumban) kb. kétszerte messzebb van, mint a Plútó, de
napközelben (perihéliumban) kb annyira, mint a Föld. Ez elvileg lehetséges, ilyen pályák pl. üstökösök
esetén előfordulnak. De ez esetben a Nibiru közepes naptávolsága (a pálya fél nagytengelye) kb akkora,
mint a Plútóé (mert a Plútó kb 40 CsE-re van a Naptól, a Föld 1 Cse-RE, és 40 x 2 + 1 az 81 a pálya
nagytengelye, a fél nagytengely tehát 40,5 CsE, azaz nagyjából azonos a Plútóéval. A középiskolából is
ismert III. Kepler-törvény szerint pedig akkor a keringési ideje a Plútóéval egyenlő, vagyis valamivel

nagyobb annál, de biztosan kevesebb, mint 300 év. Nem 3600 vagy 3660 év! Akkor pedig közismert
égitestnek kellene lennie... Az írás többi állítása kb. ugyanennyire megbízható, de hadd ne hozzak több
példát. Persze ha valakinek a középiskolai tananyag is sötét, az elhiheti ezt a sok ostobaságot. (Vagy a NASA
már Keplert is megvezette, ez is lehetséges!) Kérlek, ne higgyetek azoknak, akik ilyen és efféle
hülyeségekkel etetnek! Gondolkozzatok!!! (De előbb nézzetek utána az alapvető természeti törvényeknek!)
Elnézést, hogy beleszóltam. Én csak idetévedtem erre a honlapra, mert valaki érdeklődött nálam, mennyire
hihet neki, és utána akartam nézni. De nehéz ellenállni a megszólalás kényszerének, ha ily ostoba írást lát
az ember. Felelősség is van a világon!
Kamu
(Pankasz Norbert, 2009.08.30 12:03)
Ez a Nibiru dolog annyira fel..sz, miért kell kamuzni? Elméletileg hajnalban a nap mellett már szabad
szemmel is látható... egy nagy Ló...szt Nincs itt semmilyen Nibiru, csak valamelyik barom, akinek nincs élete
találta ki, hogy izgalmasabb legyen
Link a 2. részhez
(Albán, 2009.07.15 18:38)
Nem jó a link ami a 2. részhez vezet.
Ez a jó link:
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/2012-avagy-dimenzovaltas/3075
Illetve én direkt felírtam otthon - egy youtubos video szerint - hogy mikor lép be a naprendszerbe...
Én nem láttam semmit. De hiszek.
Nibiru
(Jana1, 2008.08.28 17:29)
Kérdésem lenne. Ha 2012-be földközelbe ér a Nibiru, akkor elvileg már be kellett lépjen a naprendszerbe?

