
Káosz

(dengizin, 2011.01.24 12:42)

a készülődő, minek pénz az új világ megteremtéséhez? Ahhoz akarat kell! A káoszban is van rend , csak fel 
kell ismerni. Isten majd vigyáz ránk, mi pedig vigyázunk egymásra! KERESD ezt a hálón: Wass 
Albert:Örvendezzetek Magyarok. A másik: Wass Albert Hagyaték (részlet).

a készülődő

(sedrick, 2011.01.23 21:29)

Ha mégis bejön? Hogyan teremtünk magunknak új világot? Pénz nélkül.Káoszban. Ki vigyáz majd ránk és mi 
kire vigyázunk? A pásztortüzet, amely a pusztában ég, egyre közelebbről lehet látni.
A mozdulatlan - folyton közleg

Gerde

(Kőrösiné Marika, 2011.01.18 20:24)

Annyi titok van a múltban. Egyik részem szinte mohón vágyik tudni ezeket a titkokat. A másik meg retteg a 
tudástól.

6723 Szeged

(Bartus Tibor, 2010.12.09 17:59)

Nagyon sokan vannak akik nem hisznek semmiben, még a Bibliában sem, ezek az anyagi világ rabjai. Nem 
tudják miért, csak léteznek.
Isten a saját képére teremtette az embert, mivel Isten ASZTRÁLIS ENERGIA ALAKBAN LÉTEZIK ÚGY AZ 
EMBER TEREMTÉSE FOLYTÁN , ELŐSZÖR IS AZ ASZTRÁLIS KONSTALÁCIÓJÁT TEREMTETTE MEG. Majd az 
materializálódott Isten parancsára a föld porából,
meg alkotva a csont rendszert, az in kötő szöveteket, majd az izmokat és a szívetés a többi zsigereinket és 
végül a bőrünket. Majd bele lehelte az élet leheletét- "REANIMÁLTA" Majd ez után isten telepatikai tudati 
átvitellel, minden információt megadott. Az ember többet kapott mint az Angyalok.
Ennek bizonyítéka, hogy halálunk után kivállik az Asztrális energiánk, ami minden esetben 21,35 gr. 
Az Asztrális energiánkkal- lelkünkkel megy a tudatunk, leg teljesebb tökéletességében, memorizálva energia 
kódokkal a látott, tapasztalt, tanúlt, érzékelt minden tudást és ez által tud a mennyek országában számot 
adni e földi életünk hibáiról, bűneinkről. Majd meg kapjuk a megváltást, ha a szeretet dominált életünkben, 
mert az Univerzumban csak a szeretet létezik, kivéve a mammon világát ! Tehát részesei vagyunk az örök 
életnek, mind addig, amíg arra szüksége van az örök körforgásnak, az Isteni teremtésnek ami a kezdetés a 
vég.

6723 Szeged

(Bartus Tibor, 2010.12.09 17:40)

Kedves hofitársaim, ezen a világon semmi sem történik
véletlenül. Nem véletlenül születünk itt vagy éppen máshol. Mi magyarok nem véletlenül kerültünk ide a 
kárpát medencébe, amikor 38OOO évvel ez előtt őseink
Etrusz - Magyar államban a Szemiták ellen harcoltak Babilon területén. Majd első elődeink ekkor jöttek
a mai hazánk területére egész kárpát medencébe, egész Dalmáciáig, mert a föld szív csakráját kellett őrizni. 
Ezek építették a Nakukik segítségével a nap piramist, amely legnagyobb piramis volt a bolygónkon 273 m 
magas több mint 2O hektáron fekszik. A piramis belsejében több mint 12OOO éves magyar ék írást 
találtak , több helyen. A piramis Szarajevótól 2O km van Viszoko városka mellett. A magyar koronában 
meghatározott 2O12 ÉS 2O3O közti idő szak a tudati szint emelkedésnek időszaka lesz, amikor a 7 tudati 



szintről a 13-15 tudati szintre emelkedünk. S ugyan ezt a tudati változást a föld - bolygónk is megteszi. Ide 
nem jönnek a Szemiták, mert le jár 
ebben a voltozásban az idejük. Nem lesz világ vége, mert nem azért teremtette Isten a földet és az embert 
saját képmására, hogy ezen a tudati szinten meg semmisüljön. Isten a kezdetés a vég és mi vagyunk egyes 
testvéreinkkel aki részt vesz a kezdettől a végsőkig. Isten áldásával.

Sorra került /3

(Őszkatona, 2010.11.11 21:35)

3... A most Jézusnak is nevezett isteni jelenség legkorábbi megtestesülésének följegyzése c. 5000 éves. 
Akkor En-lil néven lett följegyezve, s azóta többszöri megtestesüléséről írnak a régiek (itt nem zsidó 
kitalációkra meg hamisítványokra utalok, hanem a valódi, még most is olvasható agyagtáblákra, 
kőföliratokra). Hogy ezeknek a történet-tartalma mennyire megbízható azt persze nem tudjuk, de érdemes 
megjegyezni hogy ezeket óriási távolságok tják el egymástól, úgy időben mint térben, de mégis ugyanazt 
írják. De hogy mégis utaljak a bibliának nevezett írásban is Isten ismételt megtestesülésére, János 
evangéliumában idézi Jézust: "...leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt... Senki sem veszi azt el 
én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni 
azt (10:17, 18).

Hitbeli értelmezéseken kívül, Jézus testi maradványának "eltűnése" még az anyagi világ logikájával is 
ezerképp megmagyarázható. Pl. szomszédomat halála után hamvasztották, s az eltemetett vagy elszórt 
hamvaknak semmi nyoma sem maradt fenn. Egy hitbeli magyarázat, természetesen, ön-ellentmondó, mert 
aki hisz, annak a magyarázat szükségtelen, aki pedig magyarázatra szorul, az még nem hisz. Még az 
érzékelhető anyagi világban is sok minden megmagyarázhatatlan, hátmég a szellemi képességeinket 
meghaladó kiterjedésekben? De egy kis szellemi önfegyelemmel hatásosan működhetünk "lyukas" 
világnézettel is. Csak arra kell vigyáznunk hogy ne próbáljuk mindenáron betömni az ismeretlent 
kitalációkkal, pláne ne gonosztevőink ránkerőszakolt hazug dogmáival.

Sorra került /2

(Őszkatona, 2010.11.11 20:59)

Tehát valahányszor "bizonyítani" akarunk valamit, előre határozzuk meg hogy mit fogadunk el 
bizonyítékként, és érvényesítsük a tervezett bizonyítás ésszerűségét. Pl. ha nekem fáj valahányszor belerúg 
a gonosz honfitársainkba, és tudomást veszek szenvedésemről, akkor számomra az "bizonyítja" hogy együtt 
érzek velük, függetlenül attól hogy az "bizonyítja"-e azt más számára vagy sem. Ez nem hit kérdés, hanem 
érzelmi tapasztalat és az abból eredő szellemi meggyőződés. Mivel hogy a bizonyítás csak a meggyőzést 
vagy a meggyőződést szolgálja, és ha már a meggyőzés vagy a meggyőződés sikerült, kérdéses hogy mi 
értelme van egy jelenség bebizonyítására olyan kiterjedésben ahol a kívánt bizonyítást meghatározó 
törvények nem léteznek. Még az anyagi világban sem próbálunk egy jelenséget az arra alkalmatlan 
módszerrel bizonyítani. Pl. ésszerűtlen lenne hőmérővel bizonyítgatni hogy a történelmi Magyarország 
325.411 négyzetkilométer.

(G.A., Grandpierre Attila, "Királyi mágusok ősnépe a magyar")

2... A Hazánkban is ránk kényszerített ábrahámista (zsidó, zsidókrisztián, iszlám) ideológiájában, dogmáiban 
szereplő isten-fogalmaknak semmi köze a világ egyetlen őszintén Istent-kereső vallásában vagy 
hiedelmében szereplő Isten-fogalomhoz. De számunkra még fontosabb, minden judaizmusra alapozott 
(hibásan vallásnak nevezett) ideológia alapja szöges ellentétben áll az ősmagyar hiedelem alapelveivel, 
melyeket Jézus újraélesztett és valódi tanítványai hirdettek minden szkíta-lakta területen, Magyarországot 
beleértve. Lásd pl.: 



http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/badiny-jos-ferenc
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-tanacsai/4120
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/hitunkrol_-vallasunkrol/4705 "Kölcsönösen kizáró" 
hozzászólás
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/oszkatona-tanacsai/4633
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/b-kantor-janos-rovat-/4501 cikk és hozzászólások

Az ősmagyar hiedelem szerint Isten elképzelhetetlen. Isten megszemélyesítése - Atya-Anya-Fiú - kizárólag 
Isten és ember közti viszony fenntartása érdekében alakult ki, épp úgy ahogy pl. a "természet-anya" 
megszemélyesítés. Őseink hiedelme szerint Isten nem "létezik" a szó szoros értelmében mert Isten maga a 
lét (Badiny Jós Ferenc (BJF) munkái). Szerintük, aki azt állítja hogy nincs Isten, azt állítja hogy nincs lét. 
Ezen érdemes elgondolkodni.

Sorra került /3

Sorra került /1

(Őszkatona, 2010.11.11 20:55)

Kedves tomy88trance,

1. Bizonyítékok általában
2. Isten-fogalom
3. Jézus emberi maradványa

Az efféle témák fölfogásához a szakadásig kell feszítenünk elvont gondolkozásunk határait. Nem könnyű, de 
a rendszeres és kitartó gyakorolás megkönnyebbíti ezt a munkát is.

1. Szereted-e mamádat, apukádat, gyermekeidet, hazádat, stb.? Be tudod-e bizonyítani? Vagy tudod-e hogy 
létezel? Be tudod-e bizonyítani (hogy tudod)? Örülsz-e ha egy jó ötleted születik? Be tudod-e bizonyítani? A 
mai materilaista világban sajnos a "bizonyítás" meg a "bizonyíték" fogalmak csak az anyagi kiterjedésre 
szorítkoznak. Ha egy jelenség láthatatlan, mérhetetlen vagy még műszerekkel sem érzékelhető, akkor az a 
mai "tudomány" szerint "bebizonyíthatatlan", azaz, nem létezik, annak ellenére hogy azt mindenki 
tapasztalja. Ez a ideológia viszont csak egy néhány ezredéves átmeneti állapot az emberiség történelmében. 
Hajdanában, a tudósok másképp gondolkodtak, és remélhetőleg, a mostani "sötét korszak" után is vissza áll 
majd az emberi gondolkodás természetes állapotába. 

Őseink szerint, a Világegyetem kiterjedéseinek a fizikai világ, azaz, az anyagi egyetem csak egyike, 
méghozzá a legjelentéktelenebb. Őseink evvel tisztában voltak: "A mágusok az emberré váláskor szerzett 
kozmikus őstudás őrzői. Tudományos világképpel rendelkeztek, amely alapvetően teljes volt, vagyis messze 
meghaladta a mai tudományos képet." (G.A.). 

Az anyagi világ fizikai törvények szerint létezik. Jelenségeit fizikailag, szellemileg és lelkileg érzékeljük. Pl. 
fizikailag, minden anyagi erő érzékeinkkel vagy műszerekkel mérhető, mérlegre helyezhető, azaz, más, 
szintén fizikai tárgy súlyához hasonlítható, vagy másképp anyagilag meghatározható, tulajdonságai a fizika 
törvényei szerint megállapíthatóak. Szellemileg, következtetni tudjuk a tömegvonzást (gravitációt), azaz, azt 
hogy ha kiugrunk a 90.-ik emelt ablakán, a járdáról fognak bennünket fölkaparni. Lelkileg, a reggeli 
napsütés "lelki"-erőt ad, de a naplemente nem. Az anyagi világ a test elven alapszik.

A szellemi világ a gondolat kiterjedés törvényei szerint működik. Ez az erő minden ismert és ismeretlen 
jelenség megismertetője, megmagyarázója, fogalom tára, kezelője. Működéséről fizikailag, szellemileg és 
lelkileg veszünk tudomást. Pl. szellemi munka fizikai erőt (kalóriát) igényel, érvelni tudjuk egy ötlet érdemét, 
s ha jó, örülünk is hogy megszületett. A szellemi világ az öntudat elven alapszik.



A lelki világ az érzés kiterjedés törvényei szerint hatja át a Világegyetemet. Ez az erő ad életképességet. 
Minden élőlény a lelkivilág kiterjedésnek egy alkotó eleme. A lélek-élet-érzés a legnagyobb hatású erő. Ez a 
hajtóerő a "legmagasabb, legnemesebb lehetőségek megvalósításra" (G.A.). Hatását fizikailag, szellemileg 
és lelkileg tapasztaljuk. Pl. a levert lelkiállapot testi legyengülést, testsúly csökkenést, betegséget is okoz, 
tudatosan keresünk megjavulást, és érezzük a lelkierő, azaz, a "lelkesítés" hiányát. A lelki világ az életelven 
(Bauer-elven) alapszik.

Sorra került /2...

Naháát!

(mjjbaba, 2010.11.09 07:12)

Nos kedves "tomy88trance",sajnálattal látom ,hogy az írásaid alapján fogalmad sincs a biblia 
tartalmáról,mert ha olvastad volna .akkor tudnád,hogy Jézusnak nincsenek "földi" maradványai! hisz a sírt 
üresen találták a nők....akkor azt jelenti ,hogy "mindenestől" feltámadott és nem hagyott semmiféle 
maradványt a leplen kívül, amivel be volt csavarva,igen , csoda történt! éspedig csodák léteznek, csak hinni 
kell bennük!
Ennyire egyszerű....

Az igazság mindenkit érdekel

(tomy88trance, 2010.11.08 14:17)

Nos úgy látom nem jött még  az általam írt gondolat sorra. De ismét elkezdtem azon töprengeni, hogy ha 
mindaz igaz, amit a Biblia megír, akkor hogy a csudába van az, hogy nem találtak még semmi bizonyítékot 
arra, hogy Jézus emberi alakban létezett.. mert ha tényleg létezett és hús vér ember volt, akkor kellene 
lennie valamiféle maradványnak ami ezt bizonyítja.Ellenben dínószaurusz és ősember maradványokat már 
találtak, de az is lehet hogy csak egy kutya meg egy ma élő ember csontvázát találták meg. A mayák 
próféciája sem hagy nyugodni, ahogy az a tény sem hogy a történelem könyvet is lehet hogy hamisították 
(a média sokszor ferdít vagy teljesen mást mondd, mint ami az igazság), a legrosszabb az, hogy oly sok 
mindent tudunk, de kb. mégse tudunk semmit.. új, tudatosabb kor következik 2012ben vagy tényleg 
természeti katasztrófák sorozata fog végezni velünk?? Azt hiszem amig nem következik be csak 
találgathatunk, mint a tyúk meg a tojás esetében, vagys hogy melyik volt előbb.. :)

Nesze semmi fogd meg jól

(T.K, 2010.11.02 20:07)

Sok szó elhangzik a 2012-es dátumról és a magyar koronát is összefüggésbe hozzák ezzel a dátummal.
De a célzásokon kivül nem tudunk meg semmit, milyen összefüggésben van a magyar korona a 2012-es 
eseményekkel?
De hála istennek van egy most megjelent könyv, amiben már több utalás is szerepel 2012-vel kapcsolatban.
A könyv cime: Kuppán Tibor 2012 Tudatszintváltás-Figyelmeztetve voltunk.
Megrendelhetö a http://2012tudatszintvaltas.lapunk.hu/
Itt nincs mellébeszélés.

Üdv T.K

danko.janos53@gmail.com

(JoAnOs, 2010.07.12 08:08)

Köszönöm Zoltán!



Vettem" az ajánlatot, nekiállok és elkészítem amit ígértem!

Üdvözlettel: JoAnOs

kapcsolat

(>Zoli<, 2010.07.11 21:22)

írtam az itt megjelentetett címedre. Ha bejön a kapcsolat és az írásod akkor szerkesztés után ezeket itt 
leszedem.

danko.janos53@gmail.com

(JoAnOs, 2010.07.11 20:07)

Kedves Zoltán!

Szívesen! Ebben az esetben talán le kellene venni a két feltett részt. Képekkel is ki tudnám egészíteni.
Csak az a kérdés, hogy az ebben a blogban lévő indító cikkel hogyan lehet összefüggésbe hozni?
Hogyan tudom elküldeni, hiszen itt szűkek a korlátok!?

Üdvözlettel: JoAnOs

danko.janos53@gmail.com

(JoAnOs, 2010.07.11 20:02)

Azt tanították, hogy a halhatatlan lélek anyagi testbe születik, hogy megtapasztalja a duális világot, a 
szélsőségeket, melyek következményeket okoznak élete minőségében, jó, vagy rossz döntései 
következtében. Az egyiptomiak szerint egy precessziós év során átlagosan 700 &#8211; szor születünk újjá. 
Ha a lélek megtanulta tökéletesen uralni az anyagot, és a szélsőségektől megtanulta távol tartani magát, az 
anyagi életnek mintegy bölcs szemlélőjévé, a szeretet semleges magas rezgésén létezni tudó (tehát bölcs, 
segítőkész, mások felemelkedéséért tenni tudó) szuperlénnyé vált, akkor befejezhette reinkarnációinak 
sorozatát, és feljebb léphetett.
Az egyszerű embereknek ezt úgy tálalták, hogy a halál után lelkük Thoth elé kerül, aki megvizsgálja 
szívüket. Feljegyzi a halott egykori cselekedeteit (a szív nem hazudik!) majd Maat istennő elé vezeti. Maat 
egy mérleg serpenyőjébe helyezi a szívet, a másik serpenyőbe pedig egy tollat. Ha a szív nehezebb, mint a 
toll, visszaküldi, új életet kell leélnie az anyagi világban. Folytatja a tanulást. Ha a szív könnyebb, mint a toll, 
akkor felemelkedett, könnyűvé vát, madárrá, azaz MADARRÁ vált, és elérte a legmagasabb szintet, 
szuperlény lett.
Az egyszerű nép előtt tehát az a cél lebegett, hogy egyszer MADARRÁ váljon maga is.
Másrészről viszont a legkiválóbb, legszeretreméltóbb, legönzetlenebb embereket MADAROKNAK nevezték. 
Tovább nem ragozom!
A MADAROKNAK természetesen Istenük is Van, és őt is láthatjuk az egyiptomi ábrázolásokon. A MADAR 
istennő fejét egy kuruly-madár (kuruly=király) szárnyai fogják közre. Hiszen Ő királynő, az Ég Királynője. 
Ismerjük őt más néven is: Nagyboldogasszonyunkként, Babba Máriaként is.

Létezik egy rendkívüli domborzati összefüggés a Földön, amely szótlanul, és mégis cáfolhatatlanul kínálja az 
örök bizonyítékát annak, hogy hol is kell keresni a MADAROK hazáját! Egy hegy-és vízrajzi Európa atlaszra 
van szükség, amelyen látszik Afrika északi része, és az Arab félsziget is. Szemünk előtt kirajzolódik egy álló 
madár alakja. Lába a Nílus, szárnya az Arab félsziget, begye, nyaka Görög &#8211; és Törökország, a feje a 
Kárpát-medence a Kárpátok által kirajzolva, a csőre az Alpok. A madár lénye, az agya nálunk van. Ezek után 
már így is írhatjuk: M(AGY)AR. Véletlen? Akkor MI EZ?
Ennyit a &#8222;jó helyen, jó időben&#8221; cáfolatáról. Folytatom, ha megengedik&#8230;&#8230;



JoAnOs -nak

(>Zoli<, 2010.07.11 19:22)

Kedves JoAnOs!

Ha még nem késő arra szeretném felhívni figyelmed, hogy ha Word -ba megírnád a gondolataidat akkor 
mint egy cikk jelenne meg és nem lenne szükség folytatásra de ide linkelném. 

címem:
raffaizoltan@gmai.com

danko.janos53@gmail.com

(JoAnOs, 2010.07.11 19:12)

Kedves Lev. Lista!

Engedjék meg, hogy letegyem saját gondolataimat, illetve ismereteimet ehhez a témához! Nem annyira az 
Illig - féle elmélettel foglakoznék, ama bizonyos 297 évvel, vagy 200-al inkább? A magam részéről a Szent 
Korona dekódolásához, értelmezéséhez szólnék hozzá. Mindazonáltal nem zárom ki, hogy 2012 a MI 
gondolataink szerinti valóságot akár láthatták a maya beavatottak, függetlenül attól, hogy milyen évszámot 
kaphatnánk, ha innen, vagy onnan morzsolgatnánk vissza az éveket gondosan. Ám nézzük az indító írást 
magát! Néhány olyan sort találtam, melyekben ismereteim szerint hatalmas tévedések szunnyadnak! Ezek 
mellet nem lehet érdektelenül elmenni, hiszen egyetlen helyes ösvény vezet az igazság felé. Nem állítom, 
hogy az elmélet, amit közreadok az egyetlen, és cáfolhatatlan, ám de tegye meg az, aki jobbat tud, és én 
meghajlok előtte!
Sietek leszögezni, hogy mások által kitaposott útszakaszokat is használok, olyanokat, melyeket részben már 
publikált "kitapósójuk" illetve olyat, melynél a publikálás mostanában kezdődik. Valami kevés személyes 
tapasztalatom is hozzáadom.
Mondandóm nem lesz rövid, ezért előre jelzem, hogy csak folytatásokban tudom közre adni.
Kezdem az elején. A cikkíró három kijelentését emelném ki, amely minden valószínűség szerint nagyon nagy 
tévedés:
1. Az egyik, mely szerint a magyarság jó helyen volt jó időben, és nem fontos a magyar eredet 
hangoztatása. Lefordítva: van egy koronánk, mintegy "véletlenül"!
2. A másik téves kijelentés pedig arról szól, hogy a koronán ábrázolt személyiségek között nincsen magyar! 
(!!!) Akkor mitől magyar a Szent Korona? Mert magyar, azt tudjuk! Ha másból nem, legalább abból, hogy 
amikor idegen kézre került, a magyarság szó szerint BÁRMI ÁRAT megadott az orgazdának, csak hogy 
visszakapja! Hozhatnék példákat, de itt csak egyet említek: Mátyás királyunkét, aki 80 ezer aranyat fizetett a 
Szent Koronáért Miksa német Császárnak. Ez akkor irgalmatlanul nagy összeg volt! Valami nagy titok van 
Szent Korona körül, ha Őmiatta hadjáratokat indítottak eleink, és sem energiáikat, sem vérüket, életüket 
nem sajnálták visszaszerzése érdekében. 
3. A harmadik tévedést abban látom, hogy a szerző összeszámolta az összes magyar királyt, és megállapítja, 
hogy immáron 55 -ször avatták be Magyarország uralkodóját a Szent Koronával. Koránt sem biztos, hogy ez 
így van! Ám, de menjünk sorjában!

1. Jó helyen, jó időben&#8230;vagy az idők kezdete óta, megszabott helyen? Ez a helyes kérdés. Így kell 
feltenni, és e szerint kell rá t keresni. Kezdjük!
Először is tudnunk kell, hogy mi az a magyar, mit jelent magyarnak lenni? Genetika? Talán már az is! De 
nem feltétlenül, és nem kizárólag. Gondoljunk 1848 német és lengyel tábornokaira, vagy 1956 hősei közül 
az Ekrem Kemál család férfitagjaira és mindazokra, akik más népek fiaiként indultak, és magyarként értek.. 
célba, vagy adták életüket azért a fogalomért, hogy MAGYAR! Mélyebbre kell ásnunk, messzebbre kell 
visszamennünk az időben. Egészen Egyiptomig.
Mint tudjuk, az egyiptomi társadalom mélyen szakrális volt. A társadalmi munkamegosztás azt szolgálta, 



hogy az egyén minél könnyebben haladjon a lelki fejlődés útján. Ennek érdekében egymás után alapították 
a templom-komplexumokat (egyetemeknek felelnek meg)

.................

(Ginaaaa, 2010.07.10 23:01)

Én csak annyit fűznék hozzá,hogyha kinyitnánk a szemünket,akkor észrevennénk,hogy már rég elkezdődött 
a "világvége"!Itt voltak a nagy esőzések,az árvizek,most rengeteg a szúnyog(ami előbb-utóbb szép kis 
fertőzést fog okozni),járványok stb...Sorolhatnám!És hogy megváltozik a klíma??Már megváltozott,hiszen az 
egyik nap még csizmában és kabátban viszem a fiam az ovodába,a következő nap pedig már a rövidnadrág 
és a papucs is meleg ruhának számít!Szerintem nem kell a 2012-őt olyan vészesen várni,mert már 
elkezdődött!!

A nagy igazság

(tomy88trance, 2010.05.29 16:00)

Az a nagy igazság,hogy 2012ben valami fog történni, hogy mi azt nem tudni, de ne menjünk már szembe 
azzal a ténnyel,amire vagy bizonyíték és azzal,amire nincs, a maják okosabbak voltak mint mi, ez biztos ,és 
mivel ők nagy megfigyelők is voltak, ezért valószínű,hogy amit jósoltak az igaz. Erikának üzenem,hogy túl 
sok filmet nézett és túlságosan nagy falat épített ő és az Isten hite közé ezzel elzárva magától a valóságot. 
Ki kell,hogy ábrándítsalak titeket, Isten csak egy mítosz, egy kitalált alak, több régészeti lelet is 
mutatja,hogy az ősember élt és virult, és hogy előttük voltak a dinószauruszok is, magyarul az,hogy csak 
úgy megteremtette Isten a világot ,az egy mesével egyenlő, én ebben nem hiszek, majd ha lesz rá 
bizonyíték, akkor talán elhiszem,de addig nem.

sanjana@freemail.hu

(Viki, 2010.05.03 09:05)

Szerintem egy világméretű katasztrófára kell felkészülnünk....pl. vulkánok..északi jégsapka 
olvadása,földrengés,szökőár,árvíz.
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