
Bpest

(Rékabea, 2011.04.03 09:16)

Egy a fontos, hogy tenyereteket az égre forditva imádkozzatok, akkor minden sikerülni, amit csak akartok !

Pécs környéke

(Nibiru 1, 2011.04.01 20:37)

Üdv mindenkinek! Mindazt amit írnak és mondanak, elég csak 30 %-ban elhinni. A változás itt van, 
mindőtök jól látja, de nem lehet nyíltan beszélni róla a gondolatrendőrség miatt :) A többit tapasztalat útján 
célszerű elsajátítani. Mindenki látja ami körülöttünk zajlik és igen...a szeretet a legfontosabb! Nem engedni 
a feketéknek, AZ a legjobb ellenszer mindenre! A szeretetnek semmi sem akadály! :)

Én várom!

(Edit 2, 2011.02.18 15:13)

A 2560 hogy jött ki? Addig nem tudunk mi várni... Nekem szimpatikusabb a 2012. Egyébként az 
eredmények meggyőzőek. Szerintem is már rég kiszámolták az érkezést.
A boldog Magyarország viszont nem lesz lepapírozva, mivel már az elején elbaltázták. Max. mi 
törekedhetünk arra, hogy magunknál kezdve, a családnál folytatva törekedjünk a szeretetre, becsületre, lelki 
békére, hitre, no és vissza a természethez!
(Ja és úgy látom, van egy névrokonom, most azért írtam 2-est)
Isten velünk!

Peitivitéznek

(Ankeszen, 2011.02.16 10:24)

Nem jól tudod, 3600 évente
A töbiekknek: 
2012-ben a 12.bolygó semmit nem csinál a földdel, hiszen csak 2560 körül ér újra ide - ha létezik.

Tehát?

(Edit, 2010.12.30 23:42)

Véletlenek már pedig nincsenek. Ugye?
Nem kell félni szerintem semmitől...
Főleg, ha az a bizonyos "semmi" 2012-ben változást hoz. 
Isten velünk lesz!

Anyaföld

(Anna, 2010.12.29 12:19)

...csak annyit írok,ne adjátok el a magaslatokon lévő földeket, gondoskodjatok róla,hogy minden családnak 
legyen hová mennie--(A paneloktól szabaduljatok-már rég lejárt a legtöbbnek a szavatossága--jóüzlet volt a 
homlokzatokat szépíteni, nyílászárót cserélni..a meggyengített homlokzati panel így észre se vesszük,mikor 
indul meg--már sok leesett, de csak a szakintézetekben találhatóak információk..-bocsánat a kitérőér..)

Ferencnek

(Istvan, 2010.12.29 04:05)



A thetmal vizeinket nem eladtuk?

Az Isten "fiai" majd jol belerohognek a kepunkbe,
ahogy eddig is tettek!
Majd megmagyarazzak,hogy mi nekunk sohase volt kozunk egyebkent sem a Karpat-medencehez!
Esetleg annyit tehetunk,hogy kiszolgaljuk oket!
Csak lubickoljanak majd a meleg vizben egyutt a 
hazaaruloinkkal.Biztos vannak otleteitek a problema
megoldasara.Ne irjatok meg,mert a gondolat rendorseg elvisz!

Nephilimek

(Ferenc, 2010.12.28 12:33)

A Nephilimek közül páran itt élnek velünk, szólni fognak,mikor,hová menjünk,hogy az az 5% 
megintmegmaradhasson...Az iratok azt mutatják, hogy a meleg vízek birodalmában biztonságot találnak az 
emberek...Bízzunk benne,hogy elég érdemesek maradtunk a túlélésre. 2011 ben ahhoz le kell tennünk az 
asztalra a boldog Magyarország alapjait...legalább papíron...

meg

(Petivitez, 2010.12.28 12:06)

jól tudom-é, hogy visszafelé forog, mint a Mi Naprendszerünk. és hogy 3500 évente belép a Mi 
Naprendszerünkbe, megváltoztatva a gravitációs mezőket. és hogy állítólag a Nephilimek élhetnek rajt? 
ilyen hírek keringenek...

Pista39

(Gemini39, 2010.12.27 16:08)

A tudósok is csak tapogatódznak. Az a baj, hogy csak egymást akarják meggyőzni. Egyesek közülük 
birtokolják az igazi tudást. Az igazi tudást és az ismeretanyagot viszont nem kötik a köznép orrára!

Link

(boncsa, 2010.03.09 07:48)

Nekem nem működik a megadott link.

Magyarbóly

(Kata, 2010.03.08 15:06)

Igen ez valóban érdekes, de nem hinném még akkor sem jogy a vilgnak 2012-ben vége.
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