
Postinak: van valami az életedben ami nem hazugság?
(Ég és Föld, 2011.09.28 14:47) 
Aki csak egy kicsit is körülnézett a világban, az ponosan tudja és érzi, hogy Posti valótlanságainak 
semmi alapja nincs. Vagyis mégis, írónak hazudott csalók könyveket adnak ki, minden valóságot 
nélkülözőeket.

Mi a fene köze van a kitalált Vénusz csoszogóknak az Einsenhover féle titkos kalandhoz?

Annyi mint a kereszténységnek az emberséghez. Minden háborút keresztények indítottak, 
gyarmatosítottak, rabszolgává tették a fél világot, két Világégést vittek véghez... 

Re: Postinak: van valami az életedben ami nem hazugság?
(leszerelt, 2011.09.29 04:34) 
Kérem vigyázzunk, hogy legalább itt ne nevezzük a talmudista szektákat "kereszténynek". A 
magyar kör-, kereszt- Isten-fogalom és erkölcs kizárja a judeo-krisztiánok (krisztián = héber, 
felkent) fajgyűlölő zsidóisten-fogalmát és egyházaik erkölcstelenségét.

7300 Komló 
(Posti, 2011.09.17 13:38) 
Domonkos László a szellem élete könyvében így ír a Vénusz lakókról.Elég sok a hasonlóság a 
cikkben szereplő lényel

E bolygó lakói a legszebbek, akiket a képzelet elénk festhet. Egyetlen égitest sincs a mi 
ismeretkörünkön belül, melynek lakói annyira hasonlítanának a Föld lakóihoz, mint a 
vénuszemberek. Fejük aránylag jóval nagyobb mint a miénk; ez az első szembetűnő változás. 
Ezen¬kívül talán még a lábuk az, ami legjobban különbözik a miénktől, s amit a földi asszonyok 
bizonyára nem is irigyelnének tőlük. De az egész alak sokkal nemesebb és proporcionáltabb, 
könnyedebb, finomabb és mozgékonyabb; összbenyomásának különös szépségét nagyon nehéz 
leírni. Mintha opalizáló tejüvegből volna a vénuszember: majdnem egészen áttetsző; bőrének színe 
finoman rózsaszínű, mely helyenként élénk vörösbe megy át. Vére nem piros, hanem fehér; ezért 
van, hogy az egész test olyan végtelenül gyöngéd, halvány, fehéres rózsaszínű. A vénuszembernek 
magas, tiszta homloka van, mely alatt nagy, ragyogó szempár ül; a szemek legtöbbször kékek, 
ritkábban zöldes színűek és különös fényben égnek, hiszen a szem itt egyúttal a gondolat 
kifejezésének eszköze, s főként a magasabb szellemeknél állandóan foszforeszkál. Az emberek nem 
beszélnek, csak a szemük meleg nézésével fejezik ki gondolataikat; ha mi a beszéd árnyalatairól 
teszünk említést, a Vénuszon ezt a kifejezést szó szerinti értelemben használ¬hatjuk, mert a 
gondolatok a színek legkülönbözőbb fényeit sugározzák ki a szemből. Az egész arcot a mélytüzű, 
égő szempár ragyogása uralja. Szemöldökük, orruk nincs; a szaglószerv a fej két oldalán, a 
hallószervvel együtt van elhelyezve, de nem feltűnő módon, mert e szerveket a haj egészen 
eltakarja. A vénuszlakóknak hosszú, csillogó hajuk van, mely egyénenként a színek legkülönbözőbb 
variációit mutatja; e haj meleg fém fényű, s mikor a napfény megcsillan rajta, vakítóan fényes, 
vékony drótszálacskákból állónak tetszik. A férfiak haja épp olyan dús és hosszú, mint a nőké; 
valamennyien kibontva és hátrafésülve viselik. 
Az arc csillogóan fehér s nem olyan bőrszerű takaróval ellátott izom tömeg, mint a földi emberé. Az 
ő arcuk és testük szövete opálszerű, porcogós csonthoz hasonlít, melyet igen finom, halvány 
bórréteg von be. Foguk nincs, mert húst és szilárd táplálékot nem esznek. Tüdejük sincs; 
légzőszervüknek szerkezete a békakopoltyúhoz hasonlatos, de hajuk ezt is eltakarja. Mellkasuk 
egészen deformált, mert nincs benne tüdő és gyomor; a táplálékot koncentrált kivonatokban s főként 



folyadékokban veszik magukhoz, de ezt is nagyon keveset, csak éppen annyit, amennyi az 
elhasznált testi erők pótlására feltétlenül szükséges. A táplálkozásnak élvezeti jellege a Vénuszban 
teljesen eltűnt. Minthogy földi értelemben vett vérkeringést ott nem ismernek, szervezetüknek 
természetesen szívre sincs szüksége; fehér vérük, melynek áramlási központja a nyak hátsó részén 
van elhelyezve, sejtről sejtre szivárogva hatol el a test távolabbi részeibe. Kezük hasonlít a mi 
kezünkhöz, de ujjaik jóval hosszabbak és finomabbak. Legsajátságosabb a lábuk, mely a miénktől 
nagyon is eltérő. A láb nem két részből áll, mint a földi emberé, hanem háromból; a lábszár legalsó 
részlete előre is, hátra is könnyen hajlítható, s a meglehetősen nagy lábfejen az ujjak között 
olyasféle recehártya van kifeszítve, mint a mi úszó szárnyasainknál. A Vénusz lakói nem annyira 
járnak, mint inkább csúszkálnak a talajon; mozdulataik, melyeket legjobban korcsolyázáshoz 
lehetne hasonlítani, könnyedek és graciózusak, vízen éppen olyan simán csúsznak, 1Ilint a síkos, 
üvegszerű és átlátszó talajon. 

Re: 7300 Komló 
(Gyula, 2011.09.17 18:05) 
Felettébb jól tájékozott vagy. :)

Véletlenül nem ellentmondás, hogy hozzánk a leghasonlóbbak, és mégsem járnak, hanem 
csúszkálnak? :)
A mi testalkatunk kimondottan a járáshoz formálódott. Egy csúszkáló faj szerintem kimondottan 
máshogy nézne ki. 

Re: Re: 7300 Komló 
(Évi, 2011.09.27 17:31) 
Előre is bocsánat a kötekedését, nem szándékom, de ilyen esetekben mindig az egyik kedvenc 
előadóm Szántai Lajos jut az eszembe, aki a következőket szokta mondani:

"Soha nem a lényegről beszélünk. Már megint nem a lényegről van szó." 

Ön is, miután elolvasta Posti írását, a hozzászólása alapján az maradt meg mindebből Önben, hogy 
csúszkálnak. Szerintem az egészben nem ez a lényeg...

Elnézését kérem, ha tévedtem volna.... 

Re: Re: Re: 7300 Komló 
(Gyula, 2011.09.28 09:02) 
Kedves Évi.
Én ebben az írásban nagyon sok "tényállítást" olvastam. Mind ellenőrizhetetlen. Közülük egy 
ellentmond a tiszta logikának.
Hogyan fogadhatnám el akkor a többit?
Kritika nélkül, térdre imához?

Mondom ezt úgy, h szerintem is valószínű a földönkívüliek jelenléte. De a fenti írás nem több, mint 
egy sci-fi. Egyre több logikátlan és meseszerű elem szövődik bele ezekbe az UFO sci-fi írásokba. 
Nem kell mindet elhinni. :) 



érdekek...
(K. István, 2011.08.28 20:33) 
Vannak dolgok amiről nem tudunk, de ha tudnánk más világ lenne. A mostani világvezetésnek nem 
érdeke a köz tájékoztatása mert elveszítené vezető pozícióját. A most működő és "jól" szervezett 
világ összeomlana. Minden ország elkezdene őrült módon fegyverkezni és még a szomszédban is 
ufót látna sokmindenki... Az emberigég 99%-a egyszerűen éretlen arra, hogy befogadjon és 
feldolgozzon egy ilyen információt. Én hiszem és tudom, hogy nem vagyunk egyedül, előbb-utóbb 
majd valaki hibázik mert túl kapzsi lesz és akkor majd minden kiderül... 

Re: érdekek...
(Zoltán, 2011.08.30 08:24) 
Hányingert kapok ,mikor valaki evvel a hülye elcsépelt propagandával jön elő, hogy az emberiség 
éretlen ilyennemű információ befogadására.
Nem szeretem ha hülyének néznek (többedmagammal). Nem tudom magamról és másokról sem 
(egy pár kivétellel) elképzelni , hogy egy ilyen információ hallatán fejvesztve visítva rohangálnhák 
embertársaimmal az utcán .... 

Re: Re: érdekek...
(Éva, 2011.08.31 13:54) 
Kedves Zoltán!

Ebben teljesen egyet értünk. Ha szó szerint vesszük a cikket, és jön egy idegen faj, hogy egy jobb 
világot ajánljon, akkor talán had döntsem el én, hogy akarom-e, és ne pedig egy politikus. Főleg 
nem egy politikus. Én meg ettől kapok mindjárt hányingert. Ha nagyon jól tudják ezek az idegenek, 
hogy pusztulásba visszük a Földünket, az emberiséget a viselkedéseinkkel, akkor nyilván tudják azt 
is, hogy mindezekért pont az a réteg a felelős, akikkel felveszik a kapcsolatot. Akkor miért őket 
keresik meg???? Ezt nem értem. 

De ha belegondolsz abba, hogy mennyi csőlátású ember él a földön és sajnos hazánkban is. 
Szerinted milyen felkészülés van egy ilyen eseményre azokban az emberekben, akik a Győzikén, 
Mónikán, Balázson és való világokon nőttek és nőnek fel? És ahol csak a Retek klub, a 2-es, az 
iwiw, a fészbuk irányítja őket a zsiráfok által? Fejvesztve, csőlátással rohannak a teszkóba vásárolni 
szegények...!!!! Sajnos, mint a birkák!!!! 
Most képzeld el Zoltán. Szerinted fel van készülve a többség? Csak páran lehetnek azok, akik fel 
vannak készülve, és tudják is, értik is, mit beszélnek. 
Amikor ilyet olvasok, hogy az "emberiség nincs felkészülve a találkozóra az idegenekkel", akkor én 
azt el is hiszem. De ez általánosságban értendő, nem konkrétan Rád, vagy ránk, vagy bárkire, aki 
egy kicsit is foglalkozik a témával. Arról meg nem is beszélve, hogy a banki hiteleseknek reggeltől 
estig az jár a fejükben, hogyan fizetik vissza a hitelüket. És sajna erre már nem jut idő, hogy 
földönkívüli kapcsolatokról beszéljenek. És mivel nem téma, talán nem is igaz. De ne félj!!!! Talán 
ha Hajdú Péter mondaná a 2-esből, vagy István Dani a Retekből a reflektorban....!! Vagy 
betennének egy részt a Jóban rosszban sorozatba, hogy Liptai nénit elrabolta egy idegen és 
szexuálisan megszerette!! Ki tudja? Talán már lenne témájuk az embereknek a földönkívüliekről. 
Tuti Blick címlapsztori!!!! Legalább 3 héten keresztül.
Sajnálom, de ez van.....
szerintem... 



Re: Re: Re: érdekek...
(K. István, 2011.09.16 15:16) 
Köszönöm kedves Éva, hogy kifejtetted mit értek a Zoltán által írt "elcsépelt propaganda" szövegen 
:) 

Vissza: Ég és Földnek heed-től Hídtól?
(Ég és Föld, 2011.09.13 12:00) 
Még nem kaptál kellő ismereteket, hogy lesajnáld a Magyart, aki égből jött.
Anyahita gépe, ki a Szíiriuszról jött, megsérült. Itt kellett letelepednie. Ő Nagy Boldog Asszony. 
Sok gyermeke közül Éa (Éva) Kis Boldogasszony, kinek egyik fia Magyar (mármint a a neve). Ő 
Magyar alapította nép és vallás a: Magyar, kinek mi is leszármazottai vagyunk.

UFO nem tartozik ide? 
Mi is Sziriuszi Földön kívüliek gyermekei vagyunk, már mint mi magyarok közül szép számmal.
Ez a Földön kívüliség nem pejoratív hiszen több millió évvel előbb járó civilizicácóról van szó. 
Akik a Földön élők megsegítésére jöttek. Ők hoztak ezernyi élelmiszer vetőmagot, tönkölybúzát, 
gyógynövényeket, pulit, delfint és még igen sok dolgot. Ők tanították az emberiséget minden jóra.
Nem azért írtam, hogy bármit elhiggy. De után járhatsz:

http://www.facebook.com/pages/F%C3%96LD%C3%96NK%C3%8DV%C3%9CLI-CIVILIZ
%C3%81CI%C3%93K/215544108493790

http://apokrifirasok.network.hu/blog/apokrif-irasok-hirei/misztikus-vonatkozasok-foldonkivuliek-i

Semmit nem kell elhinni, meggyőződni kell, aztán tudni!
Ez a mi földi embereknek legnagyobb feladata, és a Tiéd is! 

Ég és Földnek
(heed, 2011.09.10 09:08) 
A heed az nem angol név, hanem fantázianév, de hát ki, mire gondol(érdemesebb előbb kérdezni, 
utána ítélni, nemkülönben pedig egy kicsit túl buzog benned az önbizalom, ha te ég és földdel 
azonosítod magad:) ) ...
...a kérdésem a cikkre vonatkozott, vagyis egy UFO-s téma nem ebbe a rovatba való...
...a 2012-ről pediglen: nem hiszem el, hogy a zsidó szabadkőműves new age-es erőltetett menetet 
ennyire bekajálja a többség: tudatosan mossák az agyakat, nem véletlen van ennyire 
beleerőszakolva a köztudatba lsd:hoollywoodi agymenéses film-idiotizmusok...
...az rendeben van, hogy küldetése van a magyarságnak, megjegyzendő más népeknek is(egy nép 
sincs itt feladat nélkül), viszont ezt nem kéne kötni 2012-höz, vagy bármilyen évhez, ugyanis senki 
nem tudhatja, mikor lesz a Nagy váltás...

Vissza: Ég és Földnek heed-től Hídtól?
(Ég és Föld, 2011.09.11 15:33) 
Még nem kaptál kellő ismereteket, hogy lesajnáld a Magyart, aki égből jött.
Anyahita gépe, ki a Szíiriuszról jött, megsérült. Itt kellett letelepednie. Ő Nagy Boldog Asszony. 
Sok gyermeke közül Éa (Éva) Kis Boldogasszony, kinek egyik fia Magyar (mármint a a neve). Ő 
Magyar alapította nép és vallás a: Magyar, kinek mi is leszármazottai vagyunk.



UFO nem tartozik ide? 
Mi is Sziriuszi Földön kívüliek gyermekei vagyunk, már mint mi magyarok közül szép számmal.
Ez a Földön kívüliség nem pejoratív hiszen több millió évvel előbb járó civilizicácóról van szó. 
Akik a Földön élők megsegítésére jöttek. Ők hoztak ezernyi élelmiszer vetőmagot, tönkölybúzát, 
gyógynövényeket, pulit, delfint és még igen sok dolgot. Ők tanították az emberiséget minden jóra.
Nem azért írtam, hogy bármit elhiggy. De után járhatsz:

http://www.facebook.com/pages/F%C3%96LD%C3%96NK%C3%8DV%C3%9CLI-CIVILIZ
%C3%81CI%C3%93K/215544108493790

http://apokrifirasok.network.hu/blog/apokrif-irasok-hirei/misztikus-vonatkozasok-foldonkivuliek-i

Semmit nem kell elhinni, meggyőződni kell, aztán tudni!
Ez a mi földi embereknek legnagyobb feladata, és a Tiéd is! 

Re: Vissza: Ég és Földnek heed-től Hídtól?
(Gyula, 2011.09.13 09:32) 
Felettébb érdekelt engem is az Arvisura, főként olyan vonatkozásban, hogy igaz-e. Kerestem benne 
egy ellenőrizhető részt: A delfineket szerinte idegen bolygóról hozták néhány tíz-ezer éve. Nos, a 
számtalan delfin és cet faj közül egy sem lóg ki, mind szerves földi fejlődés része és több tíz-
MILLÓ évre visszakövethető a fejlődésük.
Vagyis az Arvisura nem mondott ezügyben igazat. Akkor pedig nem több, mint egy sci-fi írás. 

magyarmegmaradasert.hu
(leszerelt, 2011.09.12 17:37) 
A további hozzászólásokat ide:
http://magyarmegmaradasert.hu/erdekkorok/tema/legendak-rejtelyek/item/2204 

A szolga és gazdája
(leszerelt, 2011.09.12 07:39) 
A témával magával nem akarok foglalkozni, de Eisenhower kilétét, milétét érdemes tisztázni.
A szolga:
A jehova tanúi családba született, David Dwight Eisenhower, Elizabeth Judah Stover (Judah Link és 
Simon Stover lánya) és David Jacob Eisenhower fia volt. Ez a jelentéktelen kis szolga, akit Douglas 
MacArthur tábornok a "legjobb írnokom"-nak nevezett, eladta szabad akaratát egy háborús bűnös 
(béke időben, pedig, tömeggyilkos) díszruháért. A megegyezés után, még a cipőfűzőjét sem köthette 
be gazdái engedélye nélkül, nem hogy bárkivel is szabadon tárgyalhatott volna.
Az üzlet:
Eisenhower katonai pályafutása akadozott. Végül is megrekedt tehetsége határán; alkalmatlan volt 
további előléptetésre. Mit tegyen? Tehetség hiányában azt vitte a piacra amije volt: szabad akaratát. 
Ahogyan írja emlékirataiban: "életem legokosabb cselekvése volt, hogy, mint sehova sem haladó 
alezredes, Bernard Baruch-hoz fordultam tanácsért". Azt nem írja, hogy miféle "tanácsot" kapott 
ettől a Baruch-tól, de ellentétben avval, hogy alezredes előléptetése előtt 16 évig őrnagy rangban 
tespedett, a Baruch-találkozó után hirtelen 6 rangot ugrott, s az amerikai hadsereg legmagasabb 
rangjának (kb. tábornagy) dicsfényében találta magát. Ebből a hivatalból hajtotta végre gazdái 
parancsait, az ember-emlékezetet óta legnagyobb szabású népirtást Európában, beleértve egy millió 
hadifogoly halálra éheztetését a háború UTÁN (J. Bacque, Other Losses, 1991). 
A gazda:



Baruch elégedetten dörzsölte kezét. Örömében, föl is kiáltott (45-ben): "Hurrá, micsoda hosszú távú 
gazdagsághoz jutunk!", előrelátva a háború igazi zsákmányát. Bernard Baruch Simon Baruch, 
németországi askenázi zsidó, és Belle Baruch szefárd zsidó fia volt. Douglas Reed írja: "Baruch egy 
orosz zsidó volt... bankár, tőzsde spekuláns... elnöki tanácsadó. Szülei az 1800-as években kerültek 
New York-ba, ahol a hajózás-iparban ügyeskedtek". Bernard Baruch, tehát, az amerikai 
bankárdinasztia - és a amerikai hatalom valódi gyakorlói - közé tartozott.
A hadizsákmány és a többi gazda:
A II. Világháború valódi zsákmánya a korlátlan uzsoráskodás megvalósítása volt, melynek 
végrehajtására és az ellenzékek leverésére a győztes amerikai hadseregnél alkalmasabb erőt a 
bankárdinasztiák nem találhattak maguknak. Azonnal be is vetették uzsoráskodásuk új módszereit, a 
Bretton Woods institution-t (IMF-et), melyet (2007-ben) az askenázi és szefárd zsidók fia, 
Dominique Strauss-Kahn irányított, úgymint a Világ Bank-ot, melynek megvalósítását a litvániai 
zsidók fia, H. D. White intézte, és (szintén 2007-ben) a lengyelországi zsidó Jacob Wolfowitz fia, 
Paul Wolfowitz irányított. 
Ezek a zsidók, elődeik és utódaik, parancsoltak Eisenhower-nak, és parancsolnak ma is a többi 
gerinctelen kis írnoknak, akik Washington-ból, Bruxelles-ből, Budapestről, stb., szolgálják 
gazdáikat, a kitalált zsidóisten "rendeletei" szerint: "Én általam uralkodnak a királyok... én általam 
viselnek a fejedelmek fejedelemséget" (Példabeszédek 8).
56-ban, amikor a szovjet tank-hadosztályok lerohanták Magyarországot, a kis írnok megint 
szorgalmasan teljesítette gazdái parancsát amikor amerikai elnöki hivatalból nyilatkozott: "Az USA 
nem avatkozik bele a SZOVJET BELÜGYBE" - s evvel a nyilatkozattal halálra ítélte Hazánkat, 
népünket.
A fönti anyag nagy részét a The Scythian c. tanulmányból vettem át.
(http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/our-beliefs/ak26) 

Bpest
(rekabea, 2011.09.11 21:37) 
Micsoda baromság ! Eltünt az Eisenhoover elnök !- Eltünt ! Ja, egy kicsit 
egyedül akart lenni nyilván mint minden normális ember.- Nagy szökék, és kis szürkék ! - Sajnálni 
való az aki csak ennyit kap felülröl !- vagy talán nem is Istentöl való e nagy minden tudás ! --- Csak 
tessék vigyázni ! -- Lesz itt még nagy ámulás !- Jézus Atyánk közeleg már többed magával ! - Rend 
lesz itt hamarosan ! - És azok, akik állandóan a mások agyát mossák, másokat hülyitenek, 
manipulálnak kiméletlenül fel lesznek lógatva a villanypóznákra - töküknél fogva !! 

Minden mindennel összefügg
(Ég és Föld, 2011.09.05 15:35) 
Magyarság megmaradása!
Ez számunkra a legnagyobb kérdés. Élönk, vagy halunk. A magyarság földi küldetése nem 
fejeződött be. A mi sorsunk meghaladja a Kárpát-medencét. Tehát tőlünk is függenek mások. Még, 
ha kicsi országnak is állítanak be bennünket. Egy kicsi szürkének nevezett földön kívüli faj, 
tecnológiai tudását adta át részben az amerikai kormánynak. Usa kizárólag világhatalmi érdekből 
tette ezt, főként az atomfegyverkezés hajszolása végett. Minket magyarokat pedig azért tettek ide, 
hogy a föld élővilágát, benne az emberiséggel védjük és fejlesszük.
Kedves heed!
Ugye senkinek nem kell magyarázni, hogy aki kis betűvel írja becenevét, amely angol és nem 
magyar, annak lehet magyarázni bármit, de hiába.
Nem is az volt a célja, hogy valami értelmeset szóljon hozzá.
A 2012. évvel mi a szándéka? Tud róla valamit? Mert sok mindent lehet olvasni.
A Magyarság és a Földön élők megmaradása a tét.
Annyi a környezetvédelmi probléma, melynek súlyossága felemészti a teljes Földi ökostruktúrát. 



Magyarul néhány száz év és a bubkósbotos társadalmak korát élik ismét azon kevesek akik 
megmaradnak. Az energia források és nyersanyagok is fogynak. A politika pedig nem megoldást 
nyújt az életre, hanem egy kis oligarchia hatalmát és túlélést próbálja meg biztosítani. De meddig?
A jövő év 2012 errről is szól majd, neg Maya naptárról...
Az emberi civilizáció a tét, vagy az ismételt bukás. 

miért itt?
(heed, 2011.09.04 23:10) 
? ...sok köze nincs az egyébként túl pörgetett 2012-es témához... 

Tájékozódás
(Skorpió, 2011.09.02 10:42) 
Azért a nagy vita közepedte ezt olvassátok el http://www.szabadeuropa.shp.hu/hpc/web.php?
a=szabadeuropa
Ezt meg hallgassátok meg!
http://hunszkita.com/news.php?extend.716 

Jnao mindent tud, de semmmit nem árul el
(Ég és Föld, 2011.08.29 11:26) 
Bizonyára mindent látó szeme ott volt.
Égi szekere ott lebegett, akarom mondani Égi kordéja ott nyikorgott az események felett.
Vagy a pspja a templomban megmondta neki: fiam minden másképp van mint azt neked 
megmodjuk.
Kedves Jnao - János!
Miért vagy ily szűk szavú, ha mindent tudsz.
Segíts az emberiségnek, hogyan lábolhat ki a háborúk és mindent elpusztító környezet szennyezés 
megakadályozására. Magyarország felvirágoztatására.
Könyörgün k neked nagy és hatlmas Jnao!
Kegyelmmezz minékünk, Te aki mindent látsz és mindent hallasz!
Jnao! Te mindenek ura!
Jnao! Te felség, Te dicsfény, Te bölcs! Nélküled életünk semmit se ér!
Te beképzelt...! 

Re: Jnao mindent tud, de semmmit nem árul el
(leszerelt, 2011.08.29 19:43) 
Honfitársak,

A maró gúny a talmudizmus dogmája, nem ide való. 

Re: Re: Jnao mindent tud, de semmmit nem árul el
(Éva, 2011.08.31 13:30) 
Viszont az tényleg idegesítő, hogy a mai világban a materialisták szólják le azokat, akik másképpen 
is gondolkodnak. Inkább nem is azt mondanám, hogy másképpen gondolkoznak, hanem a csőlátás 
megszűnik, és sokkal nyitottabbak a világ felé. Egy valamit mindenképpen tudomásul kell venni: 
A világ NEM csak a Föld nevű bolygóból áll!!!



Elég nagyképű, beképzelt és egoista dolog azt kijelenteni, hogy egyedül vagyunk az Univerzumban. 
Akik meg nem hiszik, vagy csak egy mondattal legyintve kijelentik, hogy "ez biztos nem így volt", 
vagy "ilyen nem létezik" vagy hogy "bolondság az egész", azoknak üzenem:
TESSÉK BEBIZONYÍTANI AZ ELLENKEZŐJÉT!!!
BIZONYÍTSD BE, HOGY NEM ÍGY VAN!!!
Szép napot!

Re: Re: Re: Jnao mindent tud, de semmmit nem árul el
(leszerelt, 2011.08.31 19:53) 
Kedves Éva,
Csak hogy félreértés ne legyen, egy pillanatig sem védem a Jnao név alatt bejegyzett hozzászólás 
tartalmát. Az efféle vélekedések néha itt-ott megjelennek. Mindenki saját maga becsülje föl 
értéküket, de mindenkor e honlap szabályait tiszteletben tartva szóljon hozzájuk - ha érdemesnek 
tartja.

Re: Re: Re: Re: Jnao mindent tud, de semmmit nem árul el
(Éva, 2011.09.01 12:15) 
Kedves Leszerelt!
Tudom, és igaza van. Már sok helyen olvasom itt ezen a honlapon, mint ahogy Ön is mondja: "a 
maró gúny a talmudizmus dogmája és nem ide való".
Csak tudja, nekem ezt nagyon nehéz betartanom. Nem tehetek róla, de ha bárhol zsiráfokról hallok, 
vagy beszélek, iszonyatosan fel tudom húzni magam, és sajnálom, de velük kapcsolatban csak az 
utálat, ami eszembe jut...
De bent van a szkíta magyar keresztény alapelveiben is, hogy nem utálni kell őket, csak teljes 
mértékben elhatárolódni tőlük. Mert ha utálkodunk és gyűlölködünk, akkor ugyanaz az eredmény, 
mint amit ők szolgálnak. És amit Ön is említett. 
Hát, úgy látszik ehhez még nekem sokat kell tanulnom.
szép napot! 

Egiszeker
(Jnao, 2011.08.27 11:18) 
ez a tortenet nem igy zajlott le az biztos ! 

Nostradamus jóslata a földönkívüliekről
(Sebesi Sándor, 2011.08.26 11:42) 
Valószínűleg így történtek az események...
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a francia jós 450 évvel ezelőtt már megjósolta ezeket az 
eseményeket. Azt is, hogy az emberi és a földönkívüli vezetők szövetséget fognak kötni, ezért 
cserébe mi technológiát (hadászatit ) kapunk, ők pedig területeket a Földön. Jelenleg a két sarkvidék 
alatt létezhetnek idegen bázisok. Már csak azért is, mert onnan könnyebb kilépni a világűrbe és 
nincsenek kíváncsi emberi tekintetek...
A hívatkozott Nostradamus vers a II.19-es:
"Újonnan jöttek védtelen helyen fognak építkezni, addig lakatlan területet foglalnak el: Kényük-
kedvük szerint ragadnak el réteket, házakat, mezőket, városokat, éhínség, pestis, háború művelhető 
földek megannyi holdjain."
A megfejtést kiadás előtt álló könyvemben írom le részletesen. 
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