
immanuel12@t-online.hu
(Dr.Horváth Lajosné, -Elisabeth Gyula, 2011.03.31 09:47)

Drága Testvérem!
Csakhogy mi akkor nem leszünk itt, a Szent Irás azt irja, hogy az igazak elragadtatnak a veszedelem 
elől.
Én nem vagyok vallásos, csak tökéletes hitben élek. Ha a biblia nem igaz, akkor semmi nem igaz, 
és akkor minden mindegy. De, mi tudjuk, hogy igaz, valóságos kincsesbánya, az, hogy én a sok-sok 
megpróbáltatás után élek, azt a Szent Irásnak köszönhetem.

Re: immanuel12@t-online.hu
(Kunavar, 2011.04.01 17:35)

"Ha a biblia nem igaz, akkor semmi nem igaz"! Ez hitetlenség a javából! Egyáltalán, mellik bibliára 
gondolsz! Amit a British Múzeum dédelget? Vagy amit Károli Gáspár közreadott? Vagy amit a 
judeó-kereszténység szentírásként aposztrofál? Ami ó és új Testamentum részekből áll? Mind-mind 
olyan kérdés, mit nem hagyhat figyelmen kívül egy istenfélő ember, válaszolni azonban, csak 
tájékozott szellem tud! A hit fontos, ezért nem fér össze, a "minden-mindegy" meghatározással!

Re: Re: immanuel12@t-online.hu
(szisz, 2011.06.20 17:04)

Tudod, én erre azt mondom, hogy igaz hit addig volt, míg a vallások bele nem szóltak, meg nem 
jelentek, mert meg kellett élniük valakikből!
.
Hiszem, hogy van valaki, aki segít minket!
.
A bibliában van igazság -szerintem-: az első oldal és a második első hasábjának a feléig. Ami nem 
sok. Után jön a mérhetetlen hazugságok sora! Régóta így hiszem! Sokan megvetnek érte, de én csak 
mosolygok! Bízom abban, hogy kiderül egyszer: nekem van igazam!

Nibiru....?!
(Zsolt, 2011.04.10 15:19)

Egy kérdés,Lengyel Károly úr NIF oldalán szokott írni?Tévednék?

A Nibiru ismét.......egyre több helyen olvasom,Forintos Gyula is tényként kezeli,Posta Imre oldalán 
is olvasható.Most pedig Lengyel Károly,sőt még anno Stoffán György is írt róla-

A többi úgymond Nemzeti portálon(Pl.Kuruc,Hunhír,SZKR)vajon miért nincs semmilyen hír 
erről,vagy csupán téma?

Most vagy igaz a Nibiru és valóban közeledik(titkolják),vagy ez akkora"kacsa",hogy az említett 
személyek is"megették".

A laikusként én azt mondom,igazuk van akik azt állítják,hogy egy ilyen méretű bolygót/csillagot 
már látni kellene amennyiben közeledne-Egyelőre ugye ennek semmi jele-

Nibiru
(Éva, 2011.04.10 09:33)

Nagyon érdekes fejtegetés ez az írás, és az is, ahogyan - ahonnan ezt vetted!



Egy biztos amit a természet (Isten)produkál, abba végsőfokon nincs beleszólásunk. Akármilyen 
bunker, vagy HAARP ellenére sem.
Én legfőbb védelmezőmnek örök Hazámat a Kárpátmedencét tartom. Ha Ő meg tud védeni, annak 
is oka van, ha nem, annak is! Ha áradat jön, kitárt karokkal gyönyörködöm a páratlan jelenségben 
addig, amíg tehetem!

Nyirkai planet beszélgetéshez
(Évi, 2011.04.02 12:00)

Tisztelt Plósz S.!

Nem szeretnék okoskodni ezzel a témával kapcsolatban Önnek és Törpapának, mivel én még csak 
"kisdiák" vagyok Önökhöz képest itt a témák fejtegetésében, de már elég régóta olvasom itt a 
hozzászólásokat, cikkeket a magyarsággal (ősmagyarokról) kapcsolatos fejezetekben.

De volt egy mondata, amin megakadt a szemem, és engedjék meg, hogy elmondjam a véleményem 
ezzel kapcsolatban.
(-azt azért még egyszer hozzátenném, hogy az ismereteim még nagyon "szegények" az Önökéhez 
képest, és még kevés bennem az a mennyiségű információ, hogy esetleg másoknak is elmeséljem - 
felvilágosítsam - hogy ugyan már milyen igazságok és leplezett hazugságok tárulnak fel ezen az 
oldalon)

Volt egy mondata Törpapához:
"Válaszodban azt látom, hogy Atillától, Horthyig neked senki nem jó, mert vezéregyéniségek 
voltak. "

Én az eddigi olvasmányokból arra a következtetésre gondoltam, hogy ezek a vezetők 1000 éve 
tényleg nem jók. Mégpedig:

- Volt valamikor egy ősmagyar közösség... (amiről iskolában ugye nem tanultunk) Saját kultúrával, 
saját vallással saját ÍRÁSSAL. stb.
Aztán 1000-ben megkoronáztak valakit, amiután eltűnt minden addigi. Eltűnt a vallás, a kultúra és 
az ősi írás... miért????

- Jöttek az Árpád-házi királyok, ahol megemlítem Grandpierre K. Endre: Királygyilkosságok c. 
írását, amiben kiderül, hogy alig akadt uralkodó, aki természetes halállal hunyt volna el. Miért???

- Jönnek minden irányból mindenféle "gyüttment" uralkodók. Itt vannak a törökök jó pár évtizedik. 
Az egyik "kedvenc" fejezetem a Habsburg. Nem kell említeni, hogy milyen kapcsolat volt köztük és 
a magyarok közt. Miért??

- Volt egy forradalom, szabadságharc. És itt leírnék egy idézetet, amit Petőfi mondott állítólag, ezt 
most olvastam egy újságban (hangsúlyozom, nem akarok káromkodni, csak idézem): "Foglalod a 
k...vanyádat, De nem ám a mi hazánkat!..." (bocs) Miért mondhatta????

- Volt egy világháború, meg még egy. "Szép" vége lett. Mindenki tudja. MIért???

- Volt '56. Miért???
Apa szokott róla mesélni. El is vitték anno 18 évesen. Ez is "csodálatos"...

- És a jelen.... Tudnék írni szépeket, csak nem szeretném, hogy itt letiltásra kerülne bármi a 
"szókimondásaimért"



Tovább nem is ragozom, mert sosem voltam töri zseni, soha nem is szerettem a törit. (bár nem 
gond, hogy nem tanultam olyan alaposan, mert szinte nap mint nap ráébredek hogy micsoda 
hazugságokat tömtek a fejünkbe)

A lényeg amit akartam mondani, és itt a sok miértekre a válasz szerintem az, hogy 1000 éve tele 
vagyunk parazitákkal, élősködő férgekkel, történelem hamisító "sárga vész"-szel (nem kínai, hanem 
csillag), amitől már ott tartok, hogy a gyomrom kifordul. Hát ezért értek egyet azzal, hogy tök 
mindegy ki van hatalmon, mindenki az idegen hatalmakat szolgálja ki.
És egyáltalán nem csodálkozom, hogy 1000 év tűrés után valaki fel akar robbantani egy komcsit, 
vagy egy mszp irodát... (és itt megint Petőfit idézném)

Ha esetleg olyat írtam,ami téves ismereteken alapszik, akkor bocsánat érte. Ez csak egy vélemény 
volt, amit józan paraszti ésszel próbáltam összerakni magamban.
Kérem javítsanak ki, ha nem így van, ha rosszul gondolom.
És kössz, hogy leírhattam....

na jó kis Nibiru téma lett belőle... :))

Re: Nyirkai planet beszélgetéshez
(Éva, 2011.04.10 09:04)

Kedves Évi ! Ne kérj folyton bocsánatot, mert egyrészt nincs miért, másrészt meg gyengíti a szilárd 
talpon állásodat! Nagyon is jól látod a dolgokat, hibázni pedig szabad. Csak hazudni nem. Biztosan 
észrevetted azt is, hogy az iskolákban Petőfit ma már alig tanítnak. Ez sem véletlen, mert ha 
elolvasod bármelyik kb.130-140 éve írt versét, olyan érzésed támad, mintha a mai viszonyokról 
szólna! Ebből is látszik, hogy semmi nem változott! Az pedig nem jó lenne jó a helytartóknak hogy 
ezt felfedezzék a "népek".
A rasszista, antiszemita,"tenorista" lózungokat is arra találták ki, hogy ki se merd ejteni a szádon, 
hogy zsidók irányítják nem csak az országunkat, hanem az egész világot a saját javukra, előnyükre. 
Elég megnézni a törvényeket, amelyeket megszavazgattak itt évszázadokon át, azokból világosan 
látszik, hogy kiknek az érdekeit védik és kiknek a jogait tiporják sárba. Bizony amíg itt választósdit 
játszunk, addig nekik áll a zászló.
Plósz S.-nak: arra kérlek olvass nagyon sok igaz történelmet, mert elég hosszú idő az, amíg 
megvilágosodik előtted, hogy nem pártokban kell gondolkozni! Nincs jó magyar párt! Ők mind 
irányítottak! Akik bemennek a piszkos rendszerbe, ők neked havi 2 millióért vágják a képedbe a 
saját médiájukon keresztül, hogy a nem létező államadósságot vissza kell fizetni! Gondolkozz már 
kicsit! A saját pénzeden (pénzünkön)tarják el azt a hatalmas kiszolgáló rendszert, amelyik arra 
épült, hogy a tömegeket kifosszák! Ugyanaz a szisztéma érvényesül mindenütt, az ő szisztémájuk, 
ami (nem csak) arról szól, hogy semmi költség, csak bevétel ! De az óriási! Mindegy, ha mindenki 
más beledöglik is!Ezt alkalmazzák a bankjaik is. Jaj! Elkalandoztam kicsit! Még csak annyit, hogy 
ez már szerencsére összeomlóban van, az emberek közül már sokan látják az igazságot! Csatlakozz 
te is azok közé, aki látják az igazságot! Nem szó szerint értem a csatlakozást (bár akár az is lehet) 
Ha csak néhány ismerősöddel beszélgetsz erről azzal is sokat teszel ! Indítónak tégy fel egy kérdést 
magadnak: melyik párt intézkedett arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az igaz magyar 
történelem kutatására, ismertetésére fordítsa a forrásait?????? (pedig ez csak egy intézkedés 
lenne!!!!!!!)

Nibiru mostanában biztos nem bukkan fel...
(heed, 2011.04.10 01:46)

Sok jól felszerelt amatör "csillagvadász", de tényleges csillagász is van, közöttük igaz emberek is, 



és eddig senki semmilyen bolygót nem lát/látott közeledni, márpedig azt már nagyon lehetne látni, 
erre szokták azt mondani, hogy olyan pályán mozog, ami nem látható: profi szakképzet csillagásztól 
tudom, hogy ez baromság, már rég lehetne látni, ha tényleg jönne...ébresztő!!! nem kell mindent 
bekajálni...

Az űrtörmelék hatásáról
(Törpapa, 2011.04.04 22:44)

Ha valaki olvasta azt a 90-es években (magyar nyelven is) megjelent könyvet, ami a 6. század 
közepén Európa légkörében szétrobbant 2 nagyobb aszteroidáról szólt, emlékezhet az érdekes 
következtetésekre.

A nagy mennyiségű por (gondoljunk csak az izlandi vulkánpöffenésre) éveken keresztül 
elhomályosította a Nap fényét, gyér vegetációt eredményezve. A növényi élet pusztulása 
következtében az állatok is pusztultak, és olyan éhínség köszöntött Európára, hogy az emberek 
egymást ették, és a "civilizáció" óriásit zuhant vissza a létfenntartásra koncentráló túlélők miatt. A 
"tudósok" úgy fogalmaznak, hogy Ájrópa lakossága drasztikusan lecsökkent.

Mi történt valójában? Az itt élő őseink Előd (Ügyek fia, Álmos apja, Atilla ükunokája) vezetésével 
átköltöztek a Kaszpi tenger - Fekete tenger közötti Magyarhonba, kivárták azt a pár évtizedet, amíg 
a barbár "európaiak" megzabálták egymást, majd Árpád vezetésével visszajöttek. Az úgynevezett 
Kazár birodalom, amit most akkorának rajzolnak, csak egy kis folt volt a térképen. Kiev fontos 
állomás volt őseink által kedvelt területek között, ezért is birtokoltuk századokon keresztül. Ottani 
kovácsaink még a hitszegő István Kárpát-medencei ámokfutása után több mint 100 évig híresek 
voltak.

A mostani "Nibirus" rémítgetésnek az az alapja, hogy ismét át fogunk menni egy aszteroida felhőn, 
ezért készül az "elit" földalatti túlélő bunkerek (mit bunkerek: városok) építésével, hogy túléljék a 
felszínen maradt, élelmiszer hiányában egymást ritkító tömegeket

Nyirkai Planet
(Törpapa, 2011.03.30 00:22)

Jó lenne már egy pici felelősséggel cikkezni. A nagy többségnek a munka mellett nincs reális esélye 
hogy megfelelően tájékozódjon. A planetX-sel való rémítgetésnek sok értelme nincs. Ami 
bizonyíték van, az mind egy 21 millió éves keringési pálya mellett szól, amelynek a Föld-közeli 
pontja nem most lesz. A külső-Oort felhőből kiszakított több millió aszteroida viszont valóban 
létezik, és el lehet gondolkodni, hogy mitől lett a Jupiternek az elmúlt pár évben vagy 50 plusz 
"holdja".

Teljesen felesleges külső megváltásban, jóslatokban reménykedni, a sorsunkért magunk vagyunk 
felelősek. Akik megszavazzák a viktorokat meg gyurcsótányokat, igyák szépen meg a levét. Persze 
mi is isszuk, köszönjük szépen.

A "Nibiru" (nevezzük így Napunk társ-csillagát) tömege egyébként 0.9 Naptömeg, de ennek semmi 
jelentősége, mert nem jövőben, hanem menőben van.

Jézus kegyelmében én nem annyira bíznék, még Krisztuséban sem, inkább dolgozzunk azért, hogy 
méltók legyünk rá. Kiki a maga területén.

Re: Nyirkai Planet
(Plósz S., 2011.03.31 17:44)



Kedves Törpapa!
Sok mindenben egyetértünk. A csillagászathoz nem értek, csak csodálom a csillagos eget.
Egyetértünk abban is, hogy külső segitséget várni, dőreség.
De.
Ki az, aki vezető tipus, államférfi ma, vagy az elmúlt húsz egynéhány évben akiben bizni lehetne?
Melyik pártra kellene szavazni, hogy valamilyen rendszerváltás jöjjön, vagy nem több, mint egy 
nemzeti párt és politikua.
Természetesen én is a Konzervativ Párt a Szent Koronáért nevű pártra szavaznék, de hiányzik 
néhány milliárd, hogy pártot lehessen belőle szervezni.
Melyik az a párt, amelyiket ajánlasz nekünk?
Én nem tenném egy sorba gyurcsányt és Orbánt. Ez már egy bizonyitvány, szerintem.

Re: Re: Nyirkai Planet
(Törpapa, 2011.04.01 00:29)

Kedves Plósz S.

Hogyan kaphatunk jó választ, ha nem a megfelelő kérdést tesszük fel?
1. "Ki az, aki vezető tipus, államférfi ma,..." Nincs ilyen, és ne is legyen. Ez nem magyar találmány, 
de indokolnám is: a piramis struktúrákat, egyszemélyes irányító rendszereket (pápaság, 
istvánkirályság, EU stb.) a zsiráfság hozta létre, vagy segített létrehozni. A nagy "egységek" 
kovácsolói mind szabad kőművesek voltak, Bismarcktól Mazzinin keresztül Pike-ig. A magyar 
vezetés egyrészt kettős volt (Kurszán 904-es haláláig) másrészt nem a választott vezető számított, 
hanem a sok kis közösségi, vagy törzsi vezető. Ezért sem könnyű a knyszerből történelmi szerepet 
vállaló nagyjainkon (Árpádon és Atillán kívül) ismert magyar "vezért" megemlíteni. Nem a vezér 
volt a fontos, hanem a közösség, a közösségi vezetők.
2. "Melyik pártra kellene szavazni,..." Ez valami vicc? Ezért tartunk itt, mert évtizedeken keresztül 
legitimáltátok a hatalmukat. A részt jelentő, megosztást szolgáló pártok a média mellett a zsiráfok 
másik legnagyobb találmányai.
A történelem hamarosan ránk fogja kényszeríteni, amit folyamatosan elmulaszt a többség megtenni. 
Helyi szinten segíteni egymást, gondoskodni egymásról, és kiválasztani a megfelelő vezetőket. Nem 
politikusokat. Megkeresni magunkban Istent, meghallgatni mit mond számunkra, és cselekedni az 
akaratát. Kevesen teszik ezt manapság.
Orbán, Gyurcsány, Horthy vagy István király egykutya. Eltérő módon ugyan, de azokat az erőket 
szolgálják/szolgálták, amelyeknek érdeke a magyarság sárba tiprása és ott tartása. Hogy osztogattak 
kockacukrot is? Naná, nem hülyék ezek, csak nemzetellenesek.

Re: Re: Re: Nyirkai Planet
(Plósz S., 2011.04.01 09:59)

Kedves Törpapa! (név helyett nem rossz)

Kérdések helyett: Inkább a Nibirut kutassa valaki, mint a remélhető nemzetépités helyett 
bomlasszon. Véleményem: Mind azok akik valami misztikus ősiségben keresik a jelent, a 
megváltást, azok rossz helyen járnak.
Válaszodban azt látom, hogy Atillától, Horthyig neked senki nem jó, mert vezéregyéniségek voltak.
Kis közösségek kérdését, azt hiszem konkrétumokkal kell boncolni. Lehet, hogy én rossz úton járok 
ebben a keresésben, mert én a magán és közösségi tulajdon elrablásában látom a fő bűnt.
Mindjárt válaszolsz, önző vagyok. Lehet, de akkor miért a legnagyobb falúrombolási tényezőnek a 
közösségi tulajdon elrablásában látom. Ez remélem bemutatja, hogy önző vagyok, akarom a falúm 
legelőit, ahol újraéled a falúközösség, akarom az erdőnket, hogy senki ne fázzon. Akarom a régi 



szemléletet, hogy a bebirók várjanak és viselkedjenek tisztességgel.
Én a Család után ezt tekintem közösségnek.
Ezek konkrétumok és nem szavak a semmibe, mint Nibirú.

Isten keresést egyedül és Családban javaslom elkezdeni, nagyobb közösségek bomlott anyagból 
nem épithetők.

A bomlasztás, a "mindenki hülye" nekem nem érv.

Re: Re: Re: Nyirkai Planet
(Kunavar, 2011.04.01 18:01)

Na de Törpapa! István és Horthy nem ugyanaz a kategória. Egy testvérgyilkos esküszegő, még ha 
később bánkódott is, nem alkotott akkorát, mint a kifosztott-szétdarabolt ország kormányzója, ki 
ismét életre szólította a Nemzetet.

Re: Re: Re: Re: Nyirkai Planet
(Törpapa, 2011.04.04 22:03)

Kedves Kunavar

Lehet köztük különbséget és hasonlóságot is találni. Ha a magyar érdekeket háttérbe szorító Horthy 
kormányzó jó volt, akkor Kádár is jó volt. Héjjas Iván, Prónay Pál és kevéssé ismert társaik 
harcoltak, Horthy csak beletette a fenekét a készbe. És, lefojtotta a nemzeti mozgalmakat, pártokat, 
támogatva a zsidó tőke és hatalom térnyerését. 9323 hol töltötte a dicső Horthy alatt az idejének 
nagy részét?
Összességében kevésbé volt kártékony, mint István (király?), de ugyanúgy az 1850-es évek, tehát 
újbóli meghódításunk óta érvényes politikát követte, ahol magyar érdek mindig csak annyira 
fogalmazódott meg, hogy az indulatok ne feszüljenek robbanásig. Ahogy ma is. Arra mindig 
figyelni fognak, hogy legyen cirkusz meg génkezelt búzából készült, izraeli élesztővel és 
káliumozott sóval készült kenyér a népnek.
Nem, mintha más országokban sokkal különb lenne a helyzet, hiszen a háború nem a magyar nép, 
hanem a fehér (ária) faj ellen folyik, amelynek egyik vezető szellemi ereje a magyarság volt a 900-
as évekig (600-as, ha levonjuk a behazudott kb 300 évet), de minek dicsérni a saját helytartónkat?
Netán mi választottuk valamelyiket is? Na nem már...

Re: Re: Nyirkai Planet
(Kunavar, 2011.04.01 17:49)

Mai állapotok szerint, 70-80 ezerre tehető a párt tagok száma összesen, ha igaz. S ebben már, halotti 
anyakönyvek is szerepelnek, hogy egy kedves barátomat idézzem. Miért is köllene akkor pártban 
gondolkodni? Ugtyan hová vezettek minket a pártok, mondjuk 1848 óta? Pártokrácia mint 
megoldás, a Magyaroknak biztosan nem lehetséges! Ámbár, a világ egyetlen szegletében sem 
eredményezett békét, fölemelkedést pláne!

Re: Re: Nyirkai Planet
(Kunavar, 2011.04.01 17:54)

Majd elfeledtem. Miért is nem tennéd egysorba qrcsányt és orsós-orbánt? Mert egykor azonos 
szervezetben fújták együtt a kígyókövet? Vagy, mert mindkettő kormányát egykori cenzorok, 
besúgok, bolsevikok töltik ki?



tömeg
(T.Marci, 2011.04.04 18:06)

Szerintem két bolygó között kialakuló tömegvonzás mértéke fordítottan arányos a távolság 
négyzetével...

"Vezér" vs "vezető"
(Őszkatona, 2011.04.01 23:29)

Bocsánat, nem akarok beleszólni az alábbi eszmecserébe, de észrevettem hogy "vezető" és "vezér" 
látszólag megkülönböztetés nélkül cserélik föl egymást. Itt vigyázzunk mert a kettő nem 
fölcserélhető. A különbség finom de jelentős. "Vezető" egy tevékenységre utal, míg "vezér" egy 
személyre. A vezető egy végrehajtó; a vezér egy megbízott.

A vezető rendeletekkel irányíthat, de nem parancsolhat, míg a vezér parancsolhat - mert hatalma 
megbízásból ered. Pl. A Honvisszafoglaláskor, Árpád "vezér" volt mert a törzsvezérek "megbizták", 
de Álmos, habár magasabb "rangot" viselt az ottani magyar társadalomban, nem. A vezető 
számonkérhető (pl. alárendeltjei irányításáért), de nem felelős (az irány helyességéért), míg a vezér 
felelős (megbízásáért), de nem számonkérhető (módszereiért - tiltott módszereket kivéve). A vezetőt 
fölöttese tetszése szerint igazgathatja, de a vezért nem - viszont bármikor leválthatja.

A különbség jogilag is elismert - ha nem is mindig betartott. Egy vezető törvénytelen rendeletének 
teljesítését az alárendelt törvényesen visszautasíthatja, de egy vezér parancsának teljesítését nem. 
Egy vezér lehet hatásos akkor is ha nem ért a vezetéshez. De, ha a vezér egyben vezető is, akkor a 
hivatalos - ha nem is kifejezett - szerep-váltás mellőzése óriási zűrzavart tud kelteni, mert egy 
rendelet kérdésbe vonható, de egy parancs nem. Amikor a vezér vezető szerepben tevékenykedik, 
akkor elvileg saját magának adott parancsot, melyet vezetőként teljesít. Vezető szerepben viszont 
(jogilag) nem parancsolgathat.

A katonai hagyományok is megkülönböztetik e két szerepet. Pl. az őrvezető, szakaszvezető, 
hadnagy, őrnagy, dandártábornok, stb. általában vezető rendfokozatok; a százados, alezredes, 
ezredes, vezérőrnagy, vezérézredes, hadvezér, stb. pedig általában vezér rendfokozatok. (Itt ne 
tévesszük össze a rangot a beosztással. Vezér (parancsnoki) megbízást bármilyen rendfokozatú tiszt 
- néhol még altiszt is - kaphat.)

A polgári címek is különbséget tesznek ezen két szerep közt: Pl. az osztályvezető vagy igazgató 
csak vezet, de a "vezérigazgató" két szerepet tölt be (vezér és igazgató) - és ha érti beosztását, nem 
"vezérkedik" amikor igazgatóként szerepel. A szerepek közti különbségeket még a maszek 
vállalkozó is jó ha szem előtt tarja.

NA VÉÉÉGREEEE...
(Kara Sándor, 2011.03.30 20:38)

Köszönőm Lengyel Károly,végre valaki tisztán pedzi a témát,ezért szólt már a JÓ ISTEN párszor de 
a kis bubórék fejű kismackók nem vágják a pitét,írogatnak ilyet meg olyat pedig egyszerű mint a 
kapanyél.

Eljött a pusztulás ideje,az emberek kora lejárt,ja és no para nincs kegyelem se megbocsi 
megilyenek.... apu kezdődik,biztiöv bekapcs oszt gyíaa...
Kíváncsiak???

Mikor jön közelebb a nibiru megilyesmi??



És lenézett a kékbolygóra,az ISTEN,-jé még majomkodtok akkor tolók rajta okés ?- és oda lett 
japán,elektronika királyság atom energia akko kapaszkodjatok,mert hát a szabványnak 
megfelelt,csak a földnek nem!
Nem kellet a 4.dimenzió,okééés akko lesz nélkületek....
aki meg jógyerek volt,az vissza jöhet talán mert nem a test pusztul hanem a lélek

a többire meg ott masztör kárd.....
a nap kérdése viktor mikor lesz királll???
elfogyott a fehér ló???
festék

Bakony
(Andor, 2011.03.30 08:04)

Azert en a cunamival ovatosabb lennek.

A cunamit mar regen kikiserleteztek.Kerdes: ki az aki megtudja allapitani,
hogy termeszet csapas vagy mesterseges ?Az atlag ember nem tudja.
Ha en elo akarok idezni valamit, akkor elobb a magam biztonsagara figyelek.
Ha termeszeti csapas kovetkezik, azt nem tudjuk elore .


