
Univerzum
(Isteni szikra, 2010.12.10 17:16) 
Végtelenül örülök, hogy igazolást kapott, amit nagyon régen érzek, mindig "bolondnak" tartottak 
nézeteim miatt....de valahogy mindig éreztem, hogy úgy van, ahogy látom.....sokáig nem értettem, 
hogy a többiek miért nem tudják....mintha fordítva lennék...ez sok gondot okozott a hétköznapi 
világban....mert nagyon kevesen voltak körülöttem, akik egyáltalán megértettek volna....én sem 
tudtam, bebizonyítani...de nemcsak a fizikai világ létezik...ez mára már kiderült.... 

Csodálatos Gaia 2
(Mirdad, 2010.05.06 15:48) 
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Csodálatos Gaia
(Mirdad, 2010.05.06 15:46) 
Amikor az ember definíció jellegű, tudományos alapossággal megfogalmazott szöveget olvas 
hajlamos elfogadni azt. Noha sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja annak igazságtartalmát.
Hasonló késztetést éreztem a cikk elején a Föld szerkezetére vonatkozó rész olvasásakor. 
Amennyiben nem hallottam volna ettől teljesen eltérő elképzelésről, ami nem klevésbé tűnik 
valóságosnak amellett, hogy fantasztikusan hangzik...
Javaslom mindenkinek és persze P Istvánnak, hogy nézzen ennek utána. 
(hogy ez mért ilyen hosszú, sebaj csak másoljátok be...)
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Korszakváltás
(Tanaisz, 2010.05.05 08:18) 
Én 30 éve készülök rá. Gyerekként mindenki hülyének nézett ahogy Lisanie is említi a hitetlenséget 
a környezetéből. Sokáig magam is azt hittem hogy valami nem stimmel velem, de a sorsom mindig 
visszavezetett s a kereszt felelősségét nem tehetem le. Ezen a kapun nem lehet bármit átvinni s akit 
elért a felismerés annak segítenie kell másoknak "bepakolni a hátizsákba".

Megtörténik.. mert azt akarom 
(Lisanie, 2010.05.04 17:35) 



Ezt a változást , ha kicsit magába néz, mindenkinek éreznie kell.. én most leszek 19 éves , de amióta 
tduok emlékezni azt is tudom hogy a nagy változáso korában élünk. Én mindíg tudtam hogy így van 
bár nagyon sokan nem hitték el az elején.. ki hinne egy kisgyereknek.. és most azt látom hogy egyre 
többben eliszik komolyan veszik.. megtalálják újra magukban a tudást. Azt a tudást ami velünk 
születik és csak hallgatni kell rá hogy az vezessen minket. 

egyetértek
(Sebesi Sándor, 2010.05.04 07:19) 
Kedves István!
Nagyon örülök,hogy megosztottad velünk a fentieket.
Minden szava igaz és engem is megerősít kutatásaim eredményeinek valóságában.Köszönöm.
Üdv: Sándor 
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