
06 70 3590826
(pósa norbert, 2009.11.17 23:46) 
fritzinek.pósa régi magyar név.anonymust is pósának{pousának}hívták.1850-ig visszavezetve > 
magyarkanizsáról{vajdaság}származik genezis energiáim apai{pósa}fele. 

abi@freemail.hu
(vélemény, 2009.11.13 09:54) 
Rendre összekeverik a világvégét a világ urának végével.
Tudniillik a világ szó alatt a sátán is értendő, hisz a a sátán uralkodott a világ felett, míg Jézus meg nem 
született és meg nem kötözte. Jézus maga mondja, hogy a világ vége akkor kezdődik, amikor őt a 
sátánfattyak keresztre feszítették, ezzel egyidőben viszont Jézus kötözte meg a sátánt.
Amikor a maya naptárban azt írják, hogy a világ vége (sátán vége) 2012.12.12. akkor ez azt jelenti, hogy a 
sátán (és ezzel fattyai is) véglegesen megsemmisül. Attól kezdve jön az 1000 éves uralom, amikor a 
fejetetejére állított világ visszaáll a talpára. Ezt mondják tudományosan pólusváltásnak,
János Jelenéseiben pedig vasszigorral való uralkodásnak mondja, ahol a Törvény csak a Teremtőisten 
Törvénye lesz és az emberi tákolmányok a süllyesztőbe kerülnek. 
Mint derült égből a villámcsapás, úgy szünik meg a sátánfattyak biztosnak hitt magántákolmányai, 
áltörvényei, álhatalmuk. A pünkösdi királyságuknak vége, a virtuális hatalmuk, melyet már csak gyilkos 
terrorral tudtak fenntartani, megszünik és helyébe lép a Valódi hatalom, Valódi Törvénnyel. Ezen időszak arra 
szolgál, hogy a félrevezetett, de Jóakaratú emberek megtisztuljanak. (az elveszett bárányok megkeresése) A 
végidő utolsó napja az 1000 év leteltekor lesz. 

A jövő nincs kőbe vésve
(Hunicillin, 2009.11.12 18:43) 
Angolul tudók előnyben:
www.youtube.com/watch?v=--2BLVEJoWo&feature=player_embedded
A lényege valami olyasmi, hogy nagyszámú embercsoportot vizsgáltak regresszióval, és nem csak a múltba 
tudták öket "visszavinni" hanem a jövőbe is. (a téridő csak a mi tudatunk korláta)
Amíg a múltat egységesen írták le az alanyok, a jövő vonatkozásában 4 nagy csoport volt. Magyarul az 
eseményeknek mindig többféle kimenete lehet, de azért nem végtelen. 
Mindegyik jövő opció egy megfogyatkozott emberiséget vázolt fel. Ha valakit érdekel, nézzen utána, hogy 
melyik verziót akarja a gondolataival támogatni. Ugyanis; az fog megvalósulni. Vagy nem :) 

Pósa Norbertnek
(Fritzi, 2009.11.05 15:41) 
Mit tudsz a vezetéknevedről? És származásodról?
Én annyit tudok, hogy a Pósa, Kósa, Dósa - nevek honfoglaláskoriak. 

06 70 3590826
(pósa norbert, 2009.11.04 22:30) 
a föld a nap a tejútrendszer origója és az univerzumunk origója egy vonalba kerül.igy az átló a helyére kerül,s 
nem fedi majd a sugarakat.2012.12.21.a tudósok leragadtak a fény sebességénél.annál még egy galaktikus 
ugrás is sokkal gyorsabb,hát még egy multiverzáls... 

kasa.david2@freemail.hu
(Kása Dávid, 2009.11.04 15:26) 
Én az ősi hitben hiszek, ja és koppány bizonyított leszármazottja vagyok.Van még a világon aki az ősi 
magyar hitben hisz? 
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