
eső 
(Kara Sándor, 2009.12.01 18:49) 
Figyeljétek jeleket mekkában eset az eső sőt majdnem elmosta 2009 11 27-én , na alakul??!!!2012 
végén ha le jár az év akko a GAZDA elszámoltat mindenkit!!! 

celclock@swpc.net
(Gaspar Vilmos, 2009.11.29 20:15) 
Kedves Szufi, Sok mindenben egyet e'rtek az ira'saiddal. Most fog kijonni a konyvem angolul pont 
ezekrol a temakrol (Gaspar & Jaramillo -The World Tree vagyis az Eletfa). Nem akarok most 
melyebben bele menni a kutata'saimba itt mivel latom hogy erted mi kovetkezik es szeretem a 
'rocker44' hozza szolasait is. Mindenesetre van egy 'hulye' magyar csalad aki keszulodik erre a 
klima valtasra (az e'n csala'dom). 70 holdas telken a Sziklas hegysegekben egy ritkan lakott helyen 
8000 la'b magassan epitettunk es ugy hogy fold ala' is megyunk. (E's ha kell a barkat is 
megepitjuk!). Idaig akikkel beszeltunk ...vagy kinevettek vagy azt mondtak ..."jo, ha jon a balhe' 
akkor jovunk, ...ja es hozhatom a gyerekeket, barataimat es a unoka testverem es az o" csaladjat is?"
Hat nem panaszkodom, de kb, 700 000 dolcsit ra koltottunk erre az elmult 10 evben. Egy magyar se 
adott egy fillert se hozza, ... annak ellenere meg mindig ajanljuk hogy a nagy problemak 
elkezdodnek ...akkor szivesen varunk ide a Sziklas Hegyseg elhagyatott reszebe magyarokat akik 
ugy erzik hogy ezt itt lehet tulelni.
Kosz a jo irasokert. Elnezest a gyengebb magyar nyelvi tudasom miatt.
Most csak ennyit. Tisztelettel, Vili 

Szufinak
(Dóczi Tibor, 2009.11.27 14:29) 
Köszönöm a felvilágosítást!
Én eddig mondjuk csak arról hallottam hogy a mágneses pólusok a jelenlegiekhez képest 90 fokkal 
fordulnak el.
Ez a 2012 című film meg egy megvezető valaminek tűnik. Az igazság szerintem akkor fog kiderülni 
ha eljön az idő, elvégre:
A Terminator sztorija szerint már a cyborgok ellen kéne harcolnunk! :) 

rocker.44@hotmail.com
(rocker.44@hotmail.com, 2009.11.27 01:10) 
2007 július: Havazik Buenos Aires-ben
2007 december: Dél-Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban szokatlan hideg és 
hómennyiség
2007 december: Szokatlanul erős téli vihar: Missouri, Kansas, Iowa és Illinois területén (az USA 
déli része)
2008 január: Havazik Hawaion
2007 január: Erős hóesés Mexikóban
2008 március: a 2018 m magasan fekvő svájci Gotthard-hágót csak 3 héttel később tudják 
megnyitni, mint általában szokták
2008 március: 14 éve a legalacsonyabb vízállás Velencében (olvadnak a jéghegyek???)
2009. január: Hó az Egyesült Arab Emirátusokban
2009. július: megint havazik Buenos Aires-ben
Mi is a légkör összetétele? 



Nitrogén: 78% 
Oxigén: 20,946% 
Argon: 0,934%
Szén-dioxid: 0,037%

0,037%. Ez ment feljebb (állítólag) 0,005%-kal az utóbbi 50 évben. No de merre száll a széndioxid? 
hogy kerül mivel az másfélszer nehezebb mint az oxigén és a nitrogén...

A széndioxid a földön marad talaj közelben nehezen tud beszökni a sztratoszférába... és ott 
bármilyen negatív hatást kifejteni... hisz súlyánál fogva is lenn marad... Száraz jég próba... meglátod 
merre száll a füstje...

és egyébként is a széndioxidnak semmi köze az átlag hőmérséklethez...

* 2008. május 19. Az Oregoni Természettudományi és Orvostudományi Intézet nyivánosságra hozta 
azt a petíciót, melyet több mint 31 000, leginkább amerikai tudós írt alá kyotói egyezmény ellen. 
Idézet a petícióból:

„...Nincs meggyőző tudományos bizonyíték arra nézve, hogy jelenleg vagy az előrelátható jövöben 
az emberi CO2 kibocsátás, a metán vagy más üvegházhatású gázok hatására a Föld atmoszférája 
katasztrófális mértékben melegedne fel és borulna fel a klimája. Ezenfelül, elegendő tudományos 
bizonyíték van arra, hogy a légköri CO2 mennyiségének növekedése számos kedvező hatással van a 
Föld természetes növény- és állatvilágára...”

D. Tibornak 2 rész
(Szufi, 2009.11.26 07:45) 
Most a Halak Korszakban vagyunk, és pl. Nostradamus szerint már a Nagy Fr. Forr. óta tart a 
VÍZÖNTŐ Korszak, de valójában a kétezres évekre tehető, mert a Vízöntő maga is 2-es a 
számértelmezés szerint. (Míg a csillagászati hónapok "előrefele" mennek (Kos, Bika, Ikrek stb.), 
addig a csill. korszakok vagy időszakok (aion-ok -> Jung) "hátrafelé" (pl. a Bárány, tehát JÉZUS 
megjelenése a KOS időszak, majd a jézusi szolgálat jelképeként is a Halak; de azért lehet igaza 
Nostradamusnak, mert 1789-től kezdődtek meg igazán az emberiség nagy igazságra törekvő, de
sokszor igazságtalan, emberirtó harcai, ami a Vízöntő "diplomatikusságát", vagyis KETTŐSSÉGÉT
jelképezi. Így nagy összefogást és nagy széthúzást élünk meg folyamatosan! - A Vízöntő után jön a 
Bak, majd a Nyilas, majd a hivatkozott Skorpió, tehát 4x2160 év = 8640 év (fönt lehet, hogy 
fölcserélődött a szám!).
Ennek a szintén hivatkozott, minimum két szerzőnél, a két jeles csillagásznál: Baktay Ervinnél és 
Grandpierre Attilánál lehet utána nézni, az előbbi szerző könyve ma már "tankönyvnek" számít!

D. Tibornak 1 rész
(Szufi, 2009.11.26 07:39) 
Kedves D. Tibor!
Bár nem tudom, mennyit lehet itt írni, először is két kiegészítést teszek, hogy érthetőbb legyen a az 
előző "mese-mese-mátka":

1./
"a filmbéli elmélet szerint nagyon erős napkitörések jönnek, ezekből szokatlanul nagy energiával 
jönnek a neutrinók. 
A neutrinó normál esetben zavartalanul átmegy az anyagon és nem lép reakcióba semmivel. Most 
viszont a nagy energia miatt a Napból érkező neutrinók reakcióba lépnek a Föld magjával, 



mikrohullámú sugárzás keletkezik, ez melegíti a földköpenyt és a vizet, a földköpeny képlékennyé 
válik, és földrengések közepette elmozdul. Elmozdulnak a kontinensek ennek megfelelően. A Föld 
mágneses mezeje átmenetileg legyengül. Az északi és déli pólus a mostani helyzethez képest 
nagyjából ellentétes helyre kerül.
A földrengések mellett többezer méteres hullámokkal jövő cunamik elárasztják a földrészeket - 
kivéve Afrikát. A film szerint az afrikai kontinens magasabbra kerül, főleg Dél-Afrika: ott lesz a 
Föld új, legmagasabb pontja. Afrika a kiemelkedésnek köszönhetően megmenekül a cunamitól."

2./
"az igazán nagy meglepetés az lesz, amikor kiderül, hogy az ún. klíma-változásnak semmi köze 
nincs az éghalat-/hőmérsékletváltozáshoz.
A klíma szó ugyanis az EN-klima görög szóból ered és jelentése kb. az, hogy földrajzi szélesség, 
vagy az a hely ill. szög, amely/ahol a Nap sugarai a Földdel szöget zárnak be.
(Sci Am 1985./2 - Szabó Árpád alapján.)
A klíma tényleg változik!
Az északi földrajzi pólus és az északi mágneses pólus már jó messze jár egymástól, és a távolodás 
egyre gyorsul - ezt hívják mágneses pólus átfordulásnak.
Megj.: a chilei csérek (madarak) csak 1500 km-rel tévesztették el 2006-ban a költőhelyeiket, a 
bálnák és delfinek nekirohantak a szárazföldnek Ausztráliában és Új-Zélandon, a repülőgépek meg 
lepotyognak Latin-(Dél-)Amerikában ill. Afrikában.
(És ehhez még a 2012 cimü filmet sem kell megnézni.
Akinek van szeme az lát akinek van füle az hall...)P
Pl.: idén meg Ausztráliában volt tél akkor, amikor nyárnak kellett volna lenni, illetve most nálunk 
novemberben ,,tavasz" van. Vagyis jócskán ELCSUSZTAK az évszakok, és még ezt hívják 
felmelegedésnek?!
Kb. ezért nem tudják koppenhágában milyen felhivást adjanak ki. 
Lásd az alábbi linket is!
http://www.origo.hu/nagyvilag/20091123-klimavaltozas-feltort-levelek-koppenhaga-
konferencia.html
(Urbi és Okotopia után picit javítva)"

Korszakok
(Dóczi Tibor, 2009.11.25 15:37) 
Több asztrológiai korszak van említve az írásban.

Jelenleg melyik korszakban vagyunk és melyik korszak felé tartunk?

Ezek nagyon érdekelnek! Hol tudnék utánuk nézni? 
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