TUDATLANSAG URALJA A VILAGOT
(MARCSI, 2010.10.22 15:10)
Valojaban igy is van.Az emberiseget tudatlasagban akarjak tartani, megosztva a vallasi
ideologiakkal.Nem veletlen hogy Samir Osmanagic egyik videojaban kijelenti, akkor epitettek a
pyramisokat mikor nem volt meg vallas.Es elegge megkerdöjelezi, kik cipelhettek az 5 töl 30 tonnas
köveket.Bizonyara nem csak en hanem mas is kivancsi lenne arra, mi az igaz valasz.
A javallat.
At kellene halgatni a neten az összes ezzel kapcsolatos videot, melyben eleg sok okossag es föleg olyan
van, mit egy ket vallasi ideologiai tudos nem csak nezni hanem meg hallani sem akar.
A neten böven talalhato, a boszniai pyramisokkal kapcsolatban, nem csak a korat, de epittesevel
kapcsolatban is.
Hogy mikor epitettek erre igen csak meg lehet az igaz valasz, de velemnyem most is eleg lenne ezek a
kö hegyek melle egy olyant epitteni.
De el kellene bontani, es utanna ugyan ugy megepitteni, legalabb meglatnank mit tart vagy rejt a melye,
ezek meg ma is üzemelnek, ugy mint itt alatta a lathato.
http://www.youtube.com/watch?v=uXSlbRcQ16Q&NR=1
de hat nagyon halgatnak rola, de itt elegge ki lett szellöztetve a 2010 ufo congressuson.
Samir Osmanagic semmi olyant nem mond mit nem lehet megerteni, vagy eppen nem alatamasztott,
vagy sert vele barmilyen közösseget vagy vallast
vagy ideologiat, okossan es relytejesen nyilatkozik.
A national geografic meg egy zsido ceg, es itt azok mar mindent akrnak hamisittani es fekezni, tudott
ismert a viselkedesük akkor mit is varhatnak tölük.
A statisztikat a vallasi eletböl allok reszere ha
elkeszittenenk, akkor a szamokat nem birna el a tabla vagy a papir, mert összedölne.
Es ez a baj,!! mert Semir igen csak kijelenti akkor
mikor ezek epültek nem volt vallas, mivel megosztottak volna a vilagot.
Bizonyara, a pyramisok ott allnak, ezeket pedig valaki megepitette, meg akkor is ha prffe HAWwass is
latta öket, es nem nagyon tudja elkepzelni hogy ezek tenyleg ott vannak.
A masik miröl meg hallani sem akarnak, hogy a benne a több tonnas kövön talalt vesesekböl eleg
szepen akadt mi a magyar ekirassal egyezik, hat ez meg egyenlöre türhetetlen hogy ismet a magyarok
vagy a hunok azok tettek, vagy eppen az ott levö követ vagy 30 ezer evvel ezelött fordiottak le,
szerencsere a kis fadarab bizonyara akkor kerülhetett a kö ala mikor azt leforditottak, ez meg türhetetlen
es mekkora hazugsag lehet mi igen csak igaz.
Egy szerb tudos szerint egyik videoban legalabb 100 ezer evesre mondja a pyramisokat a rajuk
telepedett üledek megallapitasa utan, akkor miröl beszelünk.
El kell fogadni, hogy a fejünk felett bizonyara olyan elet van melyet el kepzelni sem tudunk, hogy nem
targyalnak a kapzsi irigy mindent maganak valo ember ez csak termeszetes.

