az utolsó kommentnek...
(atek17@freemail.hu, 2010.04.06 14:22)
Csak azt vedd figyelembe, h mi pl már az egyiptomiakhoz sem vagyunk közeli szinten a
fejlettségben. Ők is sokkal többet tudtak szinte mindenről, mint a mai ember.
Nem lehet, hogy előttük vmikor élt egy nép, aki még náluk is többet tudott?
Lehet h ezek a mayák voltak...
Sztem ezen érdemes elgondolkodni. Ha valaki megtud a nibiruval, v a mayákkal lapcsolatban vmi
érdekeset, please írjon a fenti e-mail re!
Köszi

pontosítás
(Evra, 2010.03.06 14:30)
Ja, azért azt elmondanám, hogy ezt én is úgy olvastam. De így talán könnyebb megérteni, hogy a
maja naptár kapcsán miért jön szóba a gergely naptár.
Mi ezt használjuk és ezért ennek a segítségével van lehetőségünk józan paraszti ésszel megtudni
dátumokat.
Mert írhatnánk azt is, hogy
4 ahau 3 kankin-kor jár le a maja naptár.
De ez így sokaknak elég kínai. (majás) :)))

Evra
(Evra, 2010.03.06 14:24)
Kedves Rita!
Akkor úgy mondom, hogy a maják mindig - állítólag időciklusokról beszélnek. Ami mindig
ismétlődik. Mint például a felmelegedés-jégkorszak. Egyszer hideg van, egyszer meleg van. Ez is
ciklusonként változik. A maják szerint számolt cilikusan változó idő, 5125 év.
Ezt a maja naptárat i. e. 3114. augusztus 13-án kezdték újból a nulláról számolni.
És így elvileg:
3114. augusztus 13 + 5125 év = 2012. december közepe, vége.

------------------(rita, 2009.12.09 15:42)
érdekes ez a leírás, ilyen értelmezését még sehol sem találtam a maya naptárnak. DE! én nem
hiszem, hogy pusztán a csillagok befolyásolnák az én vagy a te, vagy a világ életét, így nem hiszem
hogy ezen múlik bármi is...
nov. 8. óta egy hónap is eltelt már és nem érezteti a hatását számomra semmilyen változás.a maya
naptárat meg gondolom hozzánk hasonló gondolkozó, de halandó emberek készítették, így azt sem
hiszem h annak bármilyen jelentősége lenne. (plusz a maják honnan ismerték a mi Gergely
naptárunkat? vagy hogy jöttek ki ezek a pontos dátumok?:O)

