re-cartwright
(Ati , 2011.03.31 14:35)
A NASA veboldalán meglehet nézni a stereo mühold által készitett felvételeket.Dátum szerint.Észre
fogod venni,hogy minden dátumnál azonos számu felvételt készit kivéve egy periodust amikor is
amegtekinthetö felvételek száma alapossan lecsökken.

Enna, dyna
(Zonathan Sagro, 2011.02.12 18:34)
Enna: Ki volt az aki ki merte mondani a 2012-es világvégét és milyen értékekre hivatkozva.
Elsőnek ha valaki szeretne számolni, akkor a történelem időcsúsztatásait kéne a helyére tenni. Sok
van, kisebb, nagyobb. Majd utána esetleg lehet számolgatni.
És senki ne várja annyira Marduk-ot, jön az de nem most, de ha megjön, itt semmi sem marad.
És kérdem én: ki látta már a Marduk-ot, egy videót bárki kreálhat, szöveget meg könnyű
hozzáilleszteni.
Dyna: A Marduk létezik, igen nagy bolygó és ha itt lesz az ideje majd eljön. Ha 2012-ben jönne,
már látnád az égen!
Esna: Honnan vette bárki is azt, hogy itt kettős ill. hármas naprendszer lehet. Akkor hol a második
ill. harmadik Nap.
N'endyna: Hol olvasta bárki is hogy van olyan hogy Nemesis és mi köze lenne a Marduk-hoz.
S'endyna: Honnan veszik hogy egy másik naprendszerbe vándorol a Marduk. Ugyanis tény, hogy
egy naprendszerben csak két exobolygó(jupiter-féle) marad meg és a harmadik kilökődik. A
kilökődés azzal jár hogy hosszú elnyúlt pályán kering a kilökött bolygó.
Tehát nem tudom honnan a sok elmélet.

Re: Enna, dyna
(creative, 2011.03.29 19:17)
2012.12.21. elöt 50 napal lesz láthato a nibiru.

kezdetek
(enstej, 2011.02.07 13:23)
énhiszek a világ végében, denem póntosan,2012 hisze meg josólták hógya nap fogja elpúsztitani a
főldet akor semijen , tecnica nemvolt igaz a napocska lesz a végzetúnk , télen +15 16 fok
meleg,ithon amerikába meg 2méteres hó nee nemfura. csak sok , ember nemhisz bene ja csaka
gazdagog éli túl drága lesz a tricet,a nagyok már túdjak éldki magad ez a javaslatóm.

Re: kezdetek
(HUN, 2011.03.23 11:29)
Tanulj már meg MAGYARUL és HELYESEN írni!

Re: kezdetek
(Manó, 2011.03.28 23:56)
Szégyenletes hogy ennyire nem tudsz helyesen írni...

Re: kezdetek
(Őszkatona, 2011.03.29 06:11)
Kedves enstej,
Én sem tudok jól magyarul, de majd kisegítjük egymást. Amíg azt valaki helyesebben le nem írja,
az alábbi szöveget olvasd el hangosan, és másold le magadnak háromszor. Legyen ez a mai házi
föladatod. Hátha segít - ha keveset is, ha lassan is.
Én hiszek a világ végében - de nem pontosan 2012-ben - hiszen megjósolták hogy a nap fogja
elpusztítani a Földet. Akkor még semmilyen technika sem volt. Igaz, a napocska lesz a végzetünk:
Itt, Amerikában, télen +15-16 fok meleg van, meg kétméteres hó. Hát, nem fura? Csak sok ember
nem hisz benne. Ja, csak a gazdagok élik túl; drága lesz a "tricet"; a nagyok már tudják. Éld ki
magad! Ezt javaslom.

MAGYARORSZAG
(SIMEON, 2011.03.14 12:34)
A NAGY TAVOLSAGOK ATERBEN CSAK NEKUNK KORLATOK MERT NEMJUTOTUNK
EL MEG FEJLODESUNK ESZAKASZAHOZ A FELISMERES HOGY KULONBOZO
TAVOLSAGOK VANNAK AVILAG EGYETEMEN BELUL MEG MOST KESZULUNK
MEGERTENI MUKODESI ALAP ELVEIT PL ANTI ANYAG VAGY QVANTUM ELMELET
LASD PL0 ,1,0,1X 0,1,0,1 A TER IDO KONTENIUMA ES ANNAK VISZONY SZAMAI PL 4X
3 , 3X4 0 KI INDULO PONTJA ES 1 AZ EGYSEG OSZEHANGOLASA PL 1X0 , 0X1 IDO
INTERVALUM AKEPLET SZEKVENCIALIS VALTOZOK EGYMAST KORKOROSEN
ISMETLODO A MINUSZ VEGTELENTOL A PLUSZVEGTELENIG TERJEDO IDO TER
SKALA AMELYBEN MINDEN ALLANDO DEHAT AZ UT ES
AZ IDO ES ATER FREKVENCIAINAK OSZE HANGOLASA IGY AKEPLET SZERINT
MINDEN EGYHELYBEN EGYE VALIK OSZEOLVAD ES KISUGAROZA ON ON
VALOSAGAT

Csak kérdés....
(Zsolt, 2011.03.12 17:42)
A fold ugyanis se nem kering, se nem forog!
Ezt állítja egy katolikus,erre a cikkre hivatkozva:Galileo was wrong, the Church was right
Ez igaz lehet?Teljesen érthetetlen.......és abszurdnak tűnik.

nagy magyarország
(böz ati, 2011.02.27 13:32)
Forintos Gyula blogspot.tiltott jövőnk1-2-3.érdemes megnézni ha érdekel a téma.Az oldal Magyar
lelkületű és ebben a szellemben is íródott, viszont biztosan nem légből kapott.3 veszély!
zsidó,cigány ,niburu!Válasz a blogban.Kizárólag gondolkodó,és tenni akaró Magyaroknak!!!!A fent
nevezett 3 földönkívüli fajt kérném ne látogassa az oldalt!!!!!!!!!

SETI
(MySee, 2011.02.22 20:58)
Úgy tudom hogy a SETI már a rá következő nap cáfolta a hírt.
Erről ennyit...

Nibiru
(Tordos, 2011.02.19 22:27)
Minap, azt hiszem csütörtökön a stop oldalán egy érdekes rövid cikk volt. kutatók(SETI) találtak 3
valamit, ami nagy sebességgel közeledik a Föld felé. A méretüket ilyen 5-10km átmérőre becsülték.
A Földhöz való megérkezésük 2012 év végére várható. A tárgyak olyan irányból érkeznek, hogy az
északi féltekről nem láthatóak! A cikkben még felszólították a NASA-t, hogy ne hazudjanak tovább
és álljanak elő az igazsággal. A leírt dolgok kapcsolatban lehetnek a Nibiru várható érkezésével
(idő, irány)
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=824323

pusztulás
(szisz, 2011.02.11 21:49)
Valahol el kell kezdeni a pusztítást..... Hogy miért épp ott? Amerika, Ausztrália.... Nekem nincs
kérdésem ezzel kapcsolatban!
Ki kételkedik a "természet" gyógyító erejében?

sssssssss
(maja, 2011.02.07 13:11)
éljőn a világ vége.

Hisztéria
(Bomba05, 2011.02.05 19:45)
Én tudom mi következik 2012 után ami Gergely naptár szerint 2012 Maja naptár szerint 5130. Itt
lesz vége egy korszaknak. Ők úgy vélték új korszak fog beköszönteni! befog? Nem hiszem tehát
2012 dec 23.-án Maja naptár szerint 0001-et fogunk írni vagy 0000-át. nézőpont kérdése. tehát 2012
után egyértelmű hogy 2013 fog következni. Még majdnem 2évet kell várnom, hogy a sok páni keltő
szemébe vágjam, hogy mizú? Hol a világ vége?:D

Hmmmmm....
(mjjbaba, 2011.02.05 07:21)
Meg áll az eszem ,hogy vannak olyan emberek akik számítógéphez ülnek és nem tudják
kiválasztani a nyelvet, amit be akarnak ide írni!!! Most milyen nyelven írtál románul magyarul
vagy...hottentottául? Azért oda kéne figyelni, hogy ne űzzünk csúfot a magyar anyanyelvünkön....

Avégén mindig a jók gyöznek
(Magyar ember, 2011.01.31 23:45)
Én csak egyet kérdezek.Ha nem lesz semilyen katasztrófa,akor a tözsdén miért van gabona
felvásárlási láz,és miért épit Amerika a hegyek belselyébe ovóhelyeket? Miért Tesnek ilyen
lépéseket,és kötenek Dollár triliárdokat???

leanddder@citromail.hu
(momo, 2011.01.29 20:12)
Gratulálok ide másoltál egy 2008-as cikket ami 2009 tavaszára várta a bolygó szabad szemmel való

megjelenését.....SZÁNALMAS!!!!
A másik előbb olvassatok a naptárhamisítás után aztán jöhet az 2012-es kataklizma....300 év mulva

kati.forgacs@freemail.hu
(Kati, 2011.01.24 13:59)
Sziasztok! Most írok először és engem az érdekelne, hogyha ez a bolygó létezik akkor már látni
kellene az égen. Ha más nem is de az amatőr csillagászok biztos, hogy nem tartanák titokban
szerintem. Mi a véleményetek?

Szisz, 2011. 01. 22. 00:55
(Adrienn, 2011.01.22 12:32)
akkor mégsem csak a víz emelkedik??jég lesz?
na elő akkor a hőforrásokkal., a legtöbb ledugózva pihen--talák köréjük kellene költözni--talán
fűtési rendszereket kiépíteni hővel--

Látni kell!
(Szisz, 2011.01.22 00:55)
Kedves aradigabor!
Nem kell mantrázni! Anélkül is lehet látni mindent, csak értelmezni kell! Fura a látvány, a tudat és
ezek elfogadása.
Lesz egy bolygó, ami nekicsapódik valaminek, de nem szükségszeűen a Földnek. A fénye rosszabb
lesz az atomvillanástól. Lesz eljegesedés.

Tisztelet
(aradigabor, 2011.01.21 09:41)
Bocsánatot kérek hogy ennyi karakteren velem foglalkoztatok KÖSZÖNÖM!!!!!!!!!
A nibiruval kapcsolatban pedig egy pár gondolat:
-Utánna olvastam mert érdekelt hogy megint valami összeesküvés elmélet,vagy pedig van mögöttes
tartalom is.Szerintem több mint furcsa az hogy rengetek képen,festményen
rajzon,mondákba..stb,beszélnek rola.
Azt is érdekesnek tartom hogy a nasa megtalálta elismerte,figyeli és mostanába ködösit is
rendesen.Tudjuk jol,hogy a technologiai fejlödés elöttünk jár kb 20-25 évvel.Gondoljunk csak a
mikrora.Szerintem tistába vannak avval,hogy a jelenlegi társadalmi,gazdasági model nagyon hamar
bedöl,hiszen a gazdasági fejlödés eme formája nem tarthato fenn örökké.Ugy gondolom azért kezd
nagyon keményen emelkedni a köolaj-és nemm csak nálunk.Arrol olvastam hogy 2004 ben
kezdödött el az uj világrendhez vezetö út,ami 2012 ben fog kiteljesedni,s talán a végsö lökést a
nibiru fogja meg adni.Hiszem hogy az emberi lét tovább vitelében mi magyarok nagyon nagy
szerepet fogunk kapni,hiszen ismert tény,hogy a magyarokrol nagyon sok helyen igy vélekednek:Ha
léteznek földönkivüliek,akkor őket MAGYAROKNAK hivják.
Mindenkinek azt üzenem mantrázzon,olvasson,mert nagyon komoly dolgokat fog megtudni,érezni.

(aradigabor, 2011. 01. 19. 15:29)
(Adrienn, 2011.01.20 14:20)
Bocsánat a többiektől-de Gábor összeszedett írása annyi válaszra késztet--töröljétek nyugodtan
ezeket a hozzászólásaimat, ha unalmas--

A labor eredményeid:
1: ami történt veled lelkileg, átállítja az összes testi leletedet"-majd beáll egy szép értékre--(tudjátok
a rezgés-szintek szerinti labor-eredmények realitását?? :)
2: Ha a dokid nem volt valami jó kedvében, csak akkor mond ilyet, ha ő hozzád képest gyenge..még
jó hogy nem vagy olyan ijedős, hogy nem esel helyben össze-A Te test-érzeted a legfontosabb- remélem csoportot-barátokat látsz már magad körül, nem érzed
egyedül magad.
Nibiru témához:
Csak egy éve ismerem ezt a Nibiru -dolgot.Sokan nem is tudnak róla-azaz az ő valóságukban nincs
is jelen !??
Nem fogadom nyugalommal az érzetet, amit a hírek adnak, de valami azt súgja, hogy ha
kapcsolatban maradunk egymással , és megváltoztatjuk, jobbát teszzük egymás életét, már
mostantól, akkor
1: együtt leszünk mikor történik "valami"
2: Ha ez a "valami" elmarad, akkor is egy jó lépést léptünk meg..

aradigabor, 2011. 01. 19. 15:29
(Adrienn, 2011.01.20 14:05)
"kiélem magamat most az egyszer"
én azt érzem, mindíg is ezt kellett volna tennünk, no nem a romboló-egymást igába hajtó
stb..késztetésekre gondolok..
De teljes erővel ki kell élnünk magunkból a természet szeretetére, az emberi test helyes táplálásáraviselésére --az emberi faj evolúciós ugrására mutató hajlamainkat..Mindnyájan tudjuk legbelül
milyennek kell lennie a boldog életnek--ahol a halál-elmúlás sem sokkoló, hanem mindennek
megadjuk a módját.. Annyi az ismeretanyag--csoportok álltak fel, ezek szerint élni-és ez, mint egy kedves "járvány" végig-hullámzik itt a magyar nyelvet tudókon--csak beindulnia
kellett a folyamatnak--no és túlkapások nélkül végigvinni..

aradigabor, 2011. 01. 19. 15:29
(Adrienn, 2011.01.20 13:55)
Én ott tartok, hogy a valóságod a Te kivetülésed eredménye. Tehát, ha megtanulsz az érzékeléseiden
kicsit úrrá lenni, fejleszteni, a gyermekkori pontos meglátásaidat ki tudod magadból sugározni-amennyiben a tundervar.2@gmail.com ra írsz, adok neked e-mail címet , olyan segítőkét, akik olyan
erőteret képviselnek, amelyben TE látod saját tiszta létedet, szándékaidat"jövődet"..
Ez a folyamat a tisztán látás -érzés"folyamata, nyugodj meg..ezen a ponton vagyunk kapcsolatban a
szent koronával, és mostani ciklusunkban ez az erő vezet , terel össze Bennünket. szerintem az itt
lévők közül, mindenki ezeket élte-éli át, mint Te csak nyilvánosság előtt még nem szívesen teregeti
ki magát az ember--így azt javaslom, vitassuk meg azemélyes oldalon--de lehet itt is, ha a
szerkesztőség hozzájárul...és van kivel.
Mindenesetre nagyon őszinte, bátor embernek tartalak, hogy ezt így ide kitetted. szép napokat! És

hidd el a gyermekeknek van jövője.. csak el vannak keseredve, hog yilyen a világ még..de valóban
érzik, hogy változás jön--megváltoztatjuk mi felnőttek a valóságukat--egy nagy közös
döntésünkkel..

Pontatlanság!
(Enisz Attila, 2011.01.20 13:12)
A sumer szövegfordítás:
A mezopotámiai szövegek nem győzik hangsúlyozni az égitest jelentős fényességét, kiemelni,
hogy az még nappal is megfigyelhető: &#8222;látható napkeltekor és napnyugtakor tűnik
el&#8221;. Alatta egy rajz a Nap-rendszerről, melyen a Föld bolygónkhoz képest a Nibiru a Naptól
átellenben, külsőbb pályán mint a Föld halad el. Ebből viszont az következik, hogy éjjel és nem
nappal látható. Valaki tévedett, vagy hamis adatokkal dolgozott. Ez annyira feltűnő hiba, és még
iskola sem kell hozzá, hogy észre vegyük.
Komoly, de ellenőrizhetetlen adatokkal simán átverhetnek bennünket.
A cikkben később Aranyi László honlapjára kattinthatunk, a bővebben ITT feliratnál.
Szép és hatalmas anyag amit ott olvashatunk, sok tucat témában. Igazi gyűjtemény melynek egy
hatalmas hibája, hogy egymásnak gyökeresen ellentmondó cikkeket tálal anélkül, hogy eligazítást
adna a saját véleményéről. Hagyja a kedves olvasót bizonytalanságban. Sok cikk szól amellett, hogy
rég volt holdutazás, még a bejelentett Apollo programok előtt, sőt megtörtént már a Mars utazás is,
míg más cikkek arról szólnak, hogy a Hold utazás tudatos megtévesztés volt, földi felvételeket
mutattak. Na puff.
Más, például NASA dokumentumok arra utalnak, hogy valóban sokkal előbbre áll az emberiség
szűk titkos köre mint arról tájékoztatást adnak. Ez pedig paraszti, vagyis velünk született sziriuszi
intelligenciánkkal is egyszerűen belátható, főleg ha tájékozódtunk már a világ más dolgaiban.
Arkagyij Rajkin szavaival: Válámi ván, de nem áz igázi!
Erre mondja cserkész: Légy résen!
Az emberiséget évezredek óta háttérerők a tudatlanság állapotában szeretik tartani. Mára kiderült,
hogy ezek a hátérerők a valódi tudatlanok és felelőtlenek, akik a Föld bolygónkat tönkre tették, még
az emberiség számát is nyíltan 1%-ra kívánják csökkenteni.
Most megkapják munkájuk &#8222;gyümölcsét&#8221;, van hely még a számukra a
Világegyetemben!

Hemi Sync
(Enki, 2011.01.20 06:21)
Hallottál már a Hemi Sync-ről? Olyan a hatása mint a mantráé, sőt szerintem annál is jobb és
mélyebb.
http://www.4shared.com/audio/PMZCaOy_/Hemi-Sync_-_Dane_Spotts_-_Brai.htm
Innen le tudsz tölteni egy ilyen zenét, bár inkább az eredeti CD-ket ajállom.
Tedd fel a fejhallgatót, vedd jó hangosra!
Kellemes kis zene..

Ez még az elözöhöz
(aradigabor, 2011.01.19 15:29)
OK megfogadom a tanácsodat és megprobálom.Viszont amiota ezt elkeztem,azota ha emberekkel
találkozom,van akitöl elönt a meleg,van kitöl a hideg ráz,de van olyan és ez a több (sajnos)akit
sajnálni kezdek.Nem toom miért,és föleg kis gyerekeknél van ez az érzésem,mintha nem lenne
jövöjük,vagyis elsem keztek élni és mintha sokáig nem is fognak.Olyan érzésem van mintha most
már mindenki tudat alatt készülne valami nagyra,ugyértem soha nem volt ilyen"kiélem magamat

most az egyszer" szindroma.Vagy csak én érzemigy????
Pártatlan segitöt???Őt hol lehet felelni,sokszor voltam josnál a buli kedvéért,de nekem soha nem
tuttak a jövömröl semmit mondani,plusz voltam a héten laborba mert elkellet menem a körzeti
orvos éves vizsgálatára.Az eredmény döbbenetes!!!!!!
Azt monta az orvos olyan az eredményem mint egy 70 éves haldoklonak.Pedig én nem érzem
magam igy,sőt soha nem voltam még ennyire kiegyensújozott erős.Heti 3x focizom az utobbi
idöben kb 6-8 hónapja iszonyatosan nö a reakcioidöm,mintaha olvasnám a másikat mit
akar.Egyszoval nagyon jol vagyok,mégis milehet velem???

Nyugi
(kis segítség, 2011.01.18 12:22)
Ez a kezdet...
Egy idő után nem csak villanásaid lesznek, hanem összefüggő képeket látsz...
Próbáld viszont tartani a gyeplőt, azaz alkoss magadnak szabályokat, mi az ami érdekében ezt a
"halucinációt" vállalod... akkor menj bele csak gyakrabban, ha azért szeretsz itt élni a Földön,azaz
nincsenek kiszállási hajlamaid...Az elmúlt évtizedben sokan megkattantak, vagy a
környezetük(családjuk) beszámíthatatlannak nyilváníttatta orvosilag azokat, akik úgy átszoktak
bizonyos helyekre , hogy vissza se akarnak jönni, esetleg gyógyintézetbe is záratták ezeket az
"utazókat".
Ha túlleszel a kezdeti hatásokon, szerezz be magad mellé egy pártatlan segítőt...egyedül nehéz
józan ésszel végigmenni ezen az úton, de van akiknek sikerült.
Jó kirándulást!-írd le az élményeidet-hátha nem csak magadnak hasznosak.

bevagyok tojva!!
(aradigabor, 2011.01.17 15:56)
Olvastam az oldalon magyar mantrákrol,és nem voltam rest,megtanultam,és 8
ismételgettem.Közben semmire nem gondoltam,inkább csak arra nehogy elroncsam a
szöveget.Brutális halucinácioim voltak de mintha csak villanások lettek volna.Azota nem mertem
ujra csinálni,mert bevagyok......!!Ez normális vagy bolond kattant leszek???

"tudósok"
(MySee, 2011.01.15 19:24)
Őszkatona, soraidból látszik hogy nagyon jól tájékozott ember vagy, a sumérokról írt dolgok az
előző hozzászólásodban és a legutóbbiban is teljes egészében helytállóak.
Már másodjára látom hogy idézőjelben írod a "tudósok" megnevezést, nos én ebben is nagyban
egyetértek veled, mert szerintem sok-sok egyén akit tudósnak neveznek manapság nem érdemli
meg ezt a jelzőt, és úgy ahogy állítod vannak politikailag elkötelezett "tudósok" szép számmal.
Szerintem a lehető legjobban egy részemről nagyon nagyra tisztelt ember : John Eccless fogalmazta
meg:
&#8222;A tudósok túlnyomó többsége ismereteit, képzettségét olyan iskolákban szerezte, ahol
tisztán materializmust oktattak neki. Ennek következtében, kiindulási pontként egy meglehetősen
merev világképet kaptak, mely sulykolt dogmák sorozatából áll. Ezek közül nagyon sokat soha nem
bizonyítottak be, értelmezésük, magyarázatuk is csupán feltételezésen alapszik. Ezért ragaszkodnak
ahhoz, hogy életünk és létezésünk nem más, mint pusztán biológiai folyamatok összjátéka, s meg
sem kísérlik megérteni mindazt, ami nem illik bele az eddigi felfogásba. Elutasítják, azzal az
indoklással, hogy ez &#8222;nem tudományos&#8221;. Így ez nem csak dogma, hanem, még annál
is veszélyesebb: vak hiedelem! A modern tudomány tele van mindenféle hiedelemmel és

meggyőződéssel. De talán még megrázóbb az a tény, hogy az emberek elhiszik, hogy a tudomány
tévedhetetlen, s hogy mindenre van magyarázata!"
Valahol itt lehet a kutya elásva :)

Hiányzik a viszony
(Őszkatona, 2011.01.13 23:03)
Kedves MySee,
Egyetértek a Szumir ékírásos leleteknek hitelességével, és azt is valószínűnek tartom hogy az ékírás
Afrikába is eljutott, legalább Egyiptomig, de lehet hogy délebbre is, a most Sudánnak és Etiópiának
nevezett területekre. Abban is egyetértek hogy nem mindenki számára ugyanaz hiteles vagy hogy
hiteles egy forrás. Viszont a leletekre és azok értékeléseire tekintve azt kell mondanom hogy ma
már csak a politikailag elkötelezett hangok tagadják hogy az írást Folyamközbe (Mezopotámiába) a
Kárpát-medencéből hozta a most Djemdet Nasr-nek nevezett (ásatások helyneve) nép. (Marton
Veronika, Woolley nyomán, A Káld-Sumir Nép Története). A legkorábbi egyiptomi ékirás leleteket
pedig eddig, tudtommal, (folyamközi) méd mágusok (c. Kr. e. 40 sz.) sírjaiban találták meg. Tehát
az hogy az ékírásos leletek Afrikában is léteznek, nem jelenti azt hogy a mezoamerikai ékírás
Afrikából származik. Ausztráliában is és az USÁ-ban is angolul beszélnek, de semmiféle angol
nyelv-vándorlásról sem tudunk e két terület között. Az emberiség afrikai származását és
műveltségét ugyanezek a politikailag elkötelezett "tudósok" erőltetik - efféle logikai csúsztatásokkal
- minden tudományos bizonyíték ellenére.
További szerencsés kutatást.

válasz Őszkatonának
(MySee, 2011.01.12 19:51)
Ebben a témában az igazság szerintem csak nézőpont kérdése, nem mindenki ugyanazt a forrást
tartja hitelesnek, ezért semmilyen információ nem tartható 100%-ban igaznak ilyen rég múlt időböl.
Az ázsiai verziót én is olvastam már valahol, de mégis a Sumér ékírásos leleteknek jobban hiszek,
(ezek is utalnak többekközt afrikai területekre)és ezek igaza már nem 1 és nem 2 nevezetes esetben
bebizonyosodott, még azok szemében is hitelt nyert akik elősször szkeptikusan álltak hozzá.
Kapcsolatban állok egy Sumér kutató-írásszakértővel, nagyon sok megdöbbentő és hihetetlen
dolgot láttam leírva és igazzá válni.
Tehát az afrika "verziónak" semmi köze a politikához, dehát amint azt már írtam ki-mit hisz el, ki
mit-nem, mindenki saját maga dönti el.
üdv

Két észrevétel
(Őszkatona, 2011.01.11 22:05)
Kedves MySee,
Tudtommal a mexikói tudósok az olmékokat, majákat úgymint elefántjaikat Ázsiából, s nem
Afrikából származtatják. Az afrikai származtatás egy későbbi, alaptalan, szerintem politikai, fortély.
A maják elefánt rajzai is határozottan a hosszúfejű, kisfülű ázsiai elefántot ábrázolják (pl.
Cuernavacai, Mexicó, Yalloch, Guatemala). Jó lenne tudni kik ("tudósok"?) erőszakolják még
mindig az afrikai mesét.

Kedves Luigi,
Légy szíves add meg a kútfőt amire alapozod azon állításodat hogy "a sínai félsziget a nevét arról
kapta, hogy fog alakú, és sína azt jelenti, hogy fog."
A Britannica Concise Encyclopedia szerint a sínai félsziget legkorábbi megemlítése Kr. e. 3000-re
tehető Egyiptomban, de úgy tűnik hogy neve sokkal korábbi. Eredete föltehetően - a Britannica
szerint - e Közel-keleten ismert Sin nevű istenség. A legkorábbi leletekben ez a név a szumir
SES.KI, nanna, anya (Labat 331) kiejtésként szerepel, mindig a Dingir, Tündér szóval van
kapcsolatban, és az újhold sarlóval jelképezett, melyet BJF szerint Gábriel mágus idéz Mária
üdvözlésében.
A sin szó maga egy, a Han dinasztia óta Kínában is ismert, istenség neve, mely Japánban Sintó,
"Istenek Útja" vallásként terjedt el. Természetesen, lehet hogy nincs kapcsolat a kettő között, de
amikor mind a kettő nagyjából ugyanazt a fogalmat címkézi, amikor ma már tudjuk hogy a később
szkítának is nevezett nép, mely ezen hiedelem szerint élt, úgy Egyiptomban (BJF) mint Kínában
(Grandpierre) mint Folyóközben (BJF) egyszerre már a Kr. e 20. század előtt, csak ésszerűtlenül
lehet tagadni e szó esetleges azonosságát.

válasz Luiginak
(MySee, 2011.01.11 20:22)
luigi én írtam a bejegyzést, azt javaslom nézz utána jobban, szerintem a te forrásod a hibás...
szerintem nem volt kár leírnom, még mindig többet hozzátettem a témához mint te...

ugh442@hotmail.com
(Luigi, 2011.01.08 16:00)
Öntudat című bejegyzés írójának: Nem tudom, hogy honnan szerzed az információidat, de ha a
többi is olyan alapos, mint sínai félsziget elnevezése, akkor kár volt leírnod. Ugyanis a sínai
félsziget a nevét arról kapta, hogy fog alakú, és sína azt jelenti, hogy fog.

Érdekesség
(Achnod, 2010.12.24 19:04)
A magyar nép elvileg az első volt a Földön, és a siriusiakhoz tartoznak. Nem véletlen, hoigy a
Bibliában említett második eljövetel helye a Föld középpontja. És ez különös módon a Kárpát
medence, azon belül Magyarország. Érdekes. Csakogy a magyarok kicsit elszúrták a dolgokat, mert
a tanaikat kiadták más népeknek, és más papokkal is terjesztették. Gondolom mindenki hallot a
Turáni átokról, amit egy sámán pont ezért mondott ki a magyar népre. Azóta a magyarságot
folyamatos csapások sulytották. Ezen szeintem érdemes elgondolkodni...

Olvassa el mindenki,
(Manó, 2010.12.19 20:43)
http://translate.google.hu/translate?
hl=hu&sl=en&u=http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html&ei=xV0OTfiuO9PB8QPXz
7SDBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq
%3Dnibiru%2Bplanet%2Bx%2Bnasa%26hl%3Dhu%26client%3Dfirefox-a%26rls
%3Dorg.mozilla:hu:official%26channel%3Ds%26prmd%3Divns

Pécs Kertváros ut
(aradigabor, 2010.12.14 17:49)
De egy biztos a Magyarok valami ősi-ősi nép akiknek nagyobb szerepe lessz a földön mint azt bárki
hiszi.Szerintem mi nagyon durvák vagyunk!!!!!

Pécs Kertváros ut
(aradigabor, 2010.12.14 17:46)
Szerintem furcsa mindenesetre az,hogy réges régen az emberek megfigyeléseiket,rajzaikat,most
mindenki máshohy magyarázza.
Nemlehet,hogy azért olyan nehéz megfejteni ezeket a dolgokat,mert máshogy gondolkodunk???
Nem biztos hogy sokkal,de mégis máshogy és ezért nem értjük ezeket a rajzokat,irásokat,stb?

Nibiru és Mayák
(katka, 2010.11.23 09:41)
A Mayák tényleg nem a Nibiru érkezését jövendölték meg, de azt sem adták az utókor tudtára, hogy
végülis miért addig szól a naptárjuk.
Mivel a régi iratok céloznak a változásokra, azt kell feltételeznünk, hogy ezek be is fognak
következni.
Szerintem:
1. Vagy valóban egy bolygó érkezik, amely lehet önhőtermelő (vagy milyen) és lehetnek rajta élő
lények. (lehet, hogy tényleg van valami igazság az égből jött istenek mítoszára.)
2. A naprendszerünk a vándorlása során egy olyan kozmozbeli fázisba kerül, ahol teljesen átalakul
az élet. (nézzetek utána a foton-övnek)
3. A magam részéről hozzáteszem, hogy 2012 semmiképp sem a világ összeomlását hozza, hanem
nézőpontváltozást valami ok miatt.

Nibiru
(katka, 2010.11.23 09:32)
Készítsetek egy pohár kakaót. Keverjétek meg kiskanállal és gyönyörködjetek a vékony hab
örvénylésében. Valahogy így működik a mi univerzumunk is. A vékony sávok kavarognak, az
örvények egymásba torlódnak...
Számomra teljesen elképzelhetetlen, hogy Ne tartozzon a mi naprendszerünkhöz egy külső bolygó.
Az, hogy többszázezer évnek kell eltelni, hogy egy bolygó visszatérjen teljesen természetes, csak az
emberi elme ezt nem akarja befogadni.
Igazad akkor van, ha ciklusokban gondolkodsz. Minden fel van osztva. És meglátjátok, amikor
visszatér a "Nibiru", akkor felsóhajt mindenki: Ja, tényleg ez mindig is így volt, csak "elfelejtettük."

..........
(szabina, 2010.11.20 18:49)
Vajon mijen lenne megtudni hogy már csak egy-két napunk van hátra? Vajon milyen lenne látni
hogy közeleg a Nibiru vagy hogy kitör az egyik szupervulkán?Én elkezdenék félni! Nem akarok
még világvégét! Jaj, ha mégis itt van!Ha itt a vég akkor mindenki meneküljön az életéért még nem
késő!

öntudat
(MySee, 2010.11.04 23:39)
A legtöbb nemzet büszke múltjára, ezt ők öntudatnak nevezik. Ez kifejezetten igaz azokra a
nemzetekre, melyek nagy múlttal rendelkeznek. Az esetek többségében azonban az öntudat nem
engedi felszínre jönni a valós információkat.
Példa erre Mexikó, ahol az olmékok mint régi, dicső, nagy tudású ősök, maradandót alkottak. Mikor
a tudósok el kezdték feszegetni, hogy az olmékok Afrikából jöttek, és bizonyították ezt a gyerekek
porcelán játék elefántjaikkal (Amerikában sosem voltak elefántok), a sumer leírásokkal, illetve a
tudósok által bizonyított időpontokkal (i.e. 3000), akkor a mexikói múzeumokból eltűnt minden,
ami erre utalt, szinte egyik napról a másikra. Helyhiány miatt a raktárakba kerültek, a mexikóiak
pedig kikérték maguknak, hogy az olmékok Afrikából jöttek volna.
Törökországban is hasonló a helyzet, tudni kell, hogy Sin isten, akiről később a Sínai-félszigetet
nevezték el, i.e. 600 körül komoly központot hozott létre. A törökök büszkék is erre, és igyekeztek
eltűntetni minden olyan régészeti leletet, mely repülőket, űrrepülőket ábrázol, mondván akkoriban
nem voltak repülők. Néhány éve az ?egyéb? kategóriában kiállítottak egy-két ilyen űrrepülő
szobrot, de hamar újra eltüntették, arra hivatkozva, hogy ezek a tárgyak zavarják a vallásos emberek
gondolkodását.
Mindettől nem különbözik Egyiptom sem, ahol az egyiptológusok egyértelműen elzárkóznak attól,
hogy földönkívüliek alkottak volna bármit. Egyszerűen bántja öntudatukat és nem is hajlandók
beszélni róla. Történelmük i.e. 3500 körül kezdik, hogy mi volt előtte, az tabu, pedig a sumer
leírások beszélnek a Gízai piramisokról, piramisháborúkról Marduk befalazásáról a Gízai
piramisba, sok-sok történelmi eseményről, és személyről, például Ozirisz és Széth istenek vérre
menő harcáról Egyiptom területének birtoklásáért, Isis istennőről és fiáról Horusról, Thoth istenről,
stb. Mindez történelemkönyvként le van írva a sumer régészeti leletekben.

karesz, kaposvár
(mokusfulu@freemail.hu, 2010.11.04 10:44)
Az emberiség vezetői nem fognak észhez térni mert ők nem az igazságot szolgálják azért lehetnek
ott ahol vannak. A régi világ azért "tűnt" el, mert az akkori vezetőket (akik gondoskodtak az
utánpótlásról is) eltették az útból. Ezt a sémiták (asszírok) kezdték 6000 éve (kb.talán) Majd
folytatták a latinok (római birodalom,Romulusz=romlás) majd kicsit később a germánok (az anglik
saxon egy germán törzs), a keltáknak az amerikai (észak-dél) őslakóknak a leigázása, kiirtása.
Hallottam valakitől hogy a tibeti könyvtárat is az angolok tüntették el, amiben le volt írva az
emberiség őstörténete.
Élt egy ember még a múlt század elején aki médium is volt (talán Amerikában már nem
tudom,valamelyik tudományos csatornán volt egy film) aki hipnózisban (saját maga által)
kapcsolatba lépett a szellem világgal, ő azt mondta hogy a piramisokat a vízözön előtt építették, és !
van még egy -nem is tudom hogy mondta- a tudás terme a föld alatt ahová össze van gyűjtve
minden lényeges dolog. Na ezt ne találják meg a szemiták
Azokat titkolják amiket nem sikerült eltüntetni
Van egy könyv a biblia kódja 2 amiben írnak egy acél bárkáról ami a holt tengerben van. Azt
kérdezik hogy meg lehet-e még ,talán igen mert a vízben már nincs szabad oxigén (nem akarok
hülyeséget írni a könyvet idéztem) A ősi feljegyzések említik (már ami megmaradt ugye) hogy más
bolygókról érkeztek ide a Földre sok ezer évvel ezelött mint pl. a tibeti írásokban ! volt. A dogon
törzs elbeszéléseiről bizonyára hallottatok (Szíriusz). Egyszer kérdeztem erről Szántai Lajost aki azt
mondta hogy nem csak a Szíriuszról hanem a fiastyúk csillagképből is de többet nem mondott.

igaz
(MySee, 2010.10.29 06:45)

Teljesen egyetértek veled dbj!
Nagyon sok az eltitkolt adat, mert a nagyhatalmaknak semmi érdeke nem fűződik az igazsághoz,
nomeg az információ hatalom.
Jó lenne ha észhez térnének az emberiség vezetői.

tények?
(dbj, 2010.10.24 19:20)
Amit én ténynek fogadok el az a sumér feljegyzések ! Ez a " NASA l983-ban észlelte és megjelent
az ujságban" kétséges, még egyetlen honlapon sem láttam az újság főoldalát mint hivatkozást !!
Az is biztos,hogy az embiréség eredetében, a földön járt igegenekkel kapcsolatban szinte minden
kormány igyekszik akadályozni a kutatásokat. Erre a legjobb példa az egyiptomi korrupt Zavi
Havas ! Semmilyen komoly külföldi kutatást nem egnedélyez a Giza fennsikon ! Sőt: kevesen
tudják, megtalálták Ozirisz syrját, Zaviék meg elárasztották vizzel, nehogy valaki ott kutakodjon !
Az amcsik lebombázták az irakban a sumér régészeti lelőhelyeket! Mostanra derült ki,hogy l967ben izrael egyik fő célja a holt-tengeri tekercsek megszerzése volt Szíriától, ez sikerült is, a
tekercsek szövegeinek egy részét a mai napig nem hozták nyilvánosságra !
Na, még sok ilyen példát lehetne felhozni ! A Nibiru minden bizonnyal létezik, még messze, csak
drága erős műszerekkel észlelhetően. Amatőrök ezért nem vették még észre. Az információ
kiszivárogtatásával viszont megkezdődött az emberiség " felkészítése " !
A nagy hisztit keltett 2003-as Nibiru érkezésben nem hittem - olyan sok csillagászati baromságot
hordtak össze azzal kapcsolatban - például 9 hónap alatt ér a Plutótól földközelbe !!!!!!

mokusfulu@freemail.hu
(Karesz, 2010.10.17 13:09)
Ennek a világnak az a baja hogy csak a látható dolgokkal törődik. A láthatatlan szellemi vagy
lelkivel nem. Nibiru ide vagy oda Maya naptár ide vagy oda ezek mind nem számítanak mert az
emberiség szellemi sötétségben él, és mint tudjuk sz@rból nem lehet várat építeni. Nagy a
találgatás hogy mi is lesz, de vajon mi van (jelenleg). Az van hogy a pazarlás és az élősködés már
elviselhetetlen a rendes emberek számára. És akik ezt a világot vezetik azok és az eleik
elpusztították a régi világ tudását és már csak annak a töredéke maradt meg, és mi ezek alapján
próbáljuk megfejteni a jövőt. Hogy valami biztatót is írjak, az Isteni gondviselés gondoskodott az
Övéiről a többi meg megy a saját hülye feje után a pusztulásba
" ketten lesznek kint a mezőn az egyiket felveszik a másikat nem, ketten őrölnek egy malomban az
egyiket felveszik a másikat nem, ketten lesznek egy ágyban az egyiket felveszik a másikat nem"
mondta Jézus Kriszus.
Mert az az Isten akarata,hogy abban higgyenek akit Ő küldött.

Ne essen tévedés
(mjjbaba, 2010.10.04 15:00)
Amúgy 2012-re nem a "Nibiru" bolygó érkezését jövendölték a mayák.....

niburu
(MySee, 2010.10.04 06:24)
Spongyabob, a nibiruról nem csak feltételezések vannak, a legnagyobb summér kutatók régészeti
adatai, fordításai alapján a NASA feltérképezett 1 olyan "bolygót" amely pályája és nagysága
megegyezik az írások említette égitestével (planetX- nek keresztelték).
A nagy tévedés az hogy 2012 ben ér ide, mert ez nem így lesz, ettől nem kell tartanunk(legalábbis

egyellőre)majd 800-900 év mulva kéne de nem hiszem hogy azt megéri az emberiség.
Nem meglepő dolog hogy régi írások alapján azonosítanak be 1 bolygót, Secharia Sitchin
napjainkban is a leg elismertebb sumér kutató már 1973-ban elmondta a leletek alapján hogy az
uránusz és a neptunusz ikerbolygók, kékeszöld a színük és felszínüket nagyrészt víz borítja.
Akkoriban a tudósok és csillagászok kinevették őt, mert ugyan tudtak ezen bolygók létezéséröl, de
azt feltételezték hogy gázbolygó mind a 2, egészen a 80as évekig amikor is a voyager űrszonda
eljutott a bolygók közelébe, és kaptunk róluk addig nem látott közeli képeket.
Ekkor ledöbbent mindenki, az összes kutató, csillagász, ettől kezdve támogatja és ismeri el a NASA
Sitchin kutatásait.
Amúgy nagyon jó könyvei vennek, ajánlom a 12. bolygó c. könyvét.

vargai@hotmail.com
(Hiszek, 2010.10.03 11:49)
Sziasztok
Én most hallottam elöször erről a niburirol de érdekel engem a csillagászat.
Én hiszek a Niburiban mert biztos nem fogják be jelenteni mert akkor képzeljétek el mi lenne a
földön.
Most én is neki állok kutatni infók után hogy mi is a helyzet.
És most már a mayák joslatát is el hiszem.
Hogy 2012 ben világvége.

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.09.30 13:19)
Spongyabobnak &#8211; De igen, ennyire nagy nép vagyunk! Csak nézz egy kicsit körül, anélkül,
hogy a pont aktuális hivatalos álláspont befolyásolyon. És gyakorold ezt a furcsa unikumot, ezt a
magyar nyelvet. Máskülönben ha jól figyelsz, mi voltunk a sumérok ősei s majd fordultak a dolgok.
Minden attól függ honnan kezded az időszámítást. A séma sokkal egyszerűb, csak össze kell
gyűjteni a kis darabokat. Kialakult egy nép, amelyik kirajzott, majd visszatért a kaptárhoz, ha
megengeded ezt a méhészzsargont.

Túl sokat?
(Őszkatona, 2010.09.29 18:08)
BJF és mások szerint Marduk a héberek egyik istene volt, nem a szumírokké.
Bobula Ida - és a korábban említett kutatók - munkáját nagyra becsülöm, de ő az 50-évvel ezelőtti
adatokra alapozta következtetéseit. Azóta már sok mindent megtudtunk - például a Semino, et al,
mtDNS kutatások eredményeit. Dr. Bobula helyesen látta a magyar-szumír rokonságot, de a
rendelkezésére álló adatok e két nép történelmének csak egy kis idővonalát világították meg. Azóta
már többen rájöttek hogy a népvándorlások Mezopotámiából a Kárpát-medencébe a magyar-szumír
rokonság fenntartásának csak egy, jóval messzebb visszamenő, terjedelmesebb történelemnek egy
kis szakasza. Erre Marton Veronika is rájött, amikor Torma Zsófia és Sir Leonard Wooley munkáit
tanulmányozta, miszerint a szumírok egy Kárpát-medencéből érkező népcsoporttól kapták meg az
írástudást a most Djemdet-Nasr-inek nevezett (ásatások helyneve) korban (c. Kr. e. 3000) (A Káldszumír nép története). Grover S. Krantz, fizikai antropológus, Washington State University, szerint
pedig a Kárpát-medencében már a korai újkőkorszakban (c. Kr. e. 10.000) egy magyarul beszélő
nép lakott és onnan rajzott ki.
Én is valószínűnek tartom hogy több ezer évvel a most szumírnak nevezett műveltség előtt a

magyar és a "szumír" nép egy és ugyanaz volt. A vértesszőlősi ember, archantropus, származott szét
a világba, és, P. V. Tobias, antropológus szerint, ennek a 400-450 ezer éves Kárpát-medencei
lakosnak a közvetlen leszármazottja a paleoanthropus és a belőle származó már gondolkodó ember,
a homo sapiens (ibid, Marton V).

----(Spongyabob, 2010.09.28 21:39)
Nah de most komolyan. A nibiruról csak feltételezések vannak h létezik. Számítások igazolják h
létezik, sőt azt is h kb 3500 (ha jól emlékszek) évente "visszatér", de mégse találták még meg. A
sumérok mondavilágában marduk nagyúr lakóhelyeként szerepel. Érdekesség még h több, a világ
egymástól teljesen félreeső helyein élő, ősi civilizációban is felfedezhetőek az égből származó, ott
élő, onnan érkező "emberek" valamint különböző repülő eszközök (biblia, vimanák, stb.), valamint
ott vannak a különböző máig álló épületek, melyeket még mai technológiával se lennénk képesek
megépíteni. Ezzel eléggé eltávolodtam az eredeti témától sry. Tehát a nibiru elméletileg létezik, de
még nem találták meg. Szal akár az is lehet h csak egy monda. Az meg h a sumérok őseink, hogy
egyeztethető össze pl a keleti hun származási elmélettel? Nem beszélve arról h a két civilizáció
között több ezer év van. Az egyetlen bajom ezzel az elmélettel az, h szerintem mi magyarok túl
sokat feltételezünk magunkról. (magyar az ősnyelv, a sumér származás, hun származás, sőt
avisuraban leírt több tízezer évvel ezelőtti magyar törszszövetség, vagy az h atlantiszon is ott
voltunk.) Nem akarok senkit megkérdőjelezni mivel vannak tőlem sokkal okosabb emberek akik
ezzel foglalkoznak, de nekem mint naív civilnek elég kicsi ehhez a fantáziám.

Nagy nép?
(Őszkatona, 2010.09.28 04:47)
Kedves Spongyabob,
Megpróbálok kérdéseidre válaszolni.
A "Niburuhoz" nem tudok hozzászólni mert nem vagyok csillagász.
A szumír-magyar rokonságról nem csak magyar tudósok tudnak. Sőt, külföldön ez a rokonság
sokkal ismertebb mint Magyarországon. Archibald Sayce, professzor, Oriental Studies, Oxford
egyetem; Jules Oppert, professzor, Laval egyetem, és még sok magyar és külföldi tudós ugyanezt a
rokonságot külön-külön kutatásuk során már legalább száz évvel ezelőtt megalapítottak és
kutatásaik eredményeit kiadták. Ez a téma csak nálunk volt tabu.
Hogy mi közünk hozzájuk - a szumírokhoz - azt pl. Bobula Ida munkájából is megtudhatod.
Bobula Ida dr.: Sumír-Magyar Rokonság I-VII, http://www.magtudin.org/linguistics.htm, vagy
angolul, Ida Bobula: Origin of the Hungarian Nation,
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/our-history/ak63
Szerencsés kutatást

utca, hsz, stb is kell?
(Spongyabob, 2010.09.27 17:25)
Ezmiez? Nibiru állítólag nem létezik. Szmér-magyarok? LOL. Mi közünk hozzájuk? Hagyjátok már
ezt h sumérok voltak az őseink... Olyan ez mint az h a bosnyák piramisban magyarok a rovásírások.
Ennyire nem vagyunk nagy nép. :D

Gyertek ide
(Jack, 2010.09.26 09:18)
http://kilenc.blog.hu/2010/07/19/magyar_paleoasztronautika_oldal_foruma#more2160936
sok érdekes infó és egy okos emberekből álló közösség.

Vigyázz mire gondolsz :)
(Gábor, 2010.09.18 13:25)
Sziasztok!
Mielőtt nagyon beleélnétek magatokat a marakodásba, ajánlok figyelmetekbe egy videót kb.10 perc
A vonzás törvénye címmel! http://www.youtube.com/watch?v=tyXTFPVIAec&feature=related
A másik amit ajánlani szeretnék az a 2012 KONFERENCIA (5 részes 5 előadó)
Ez az első rész linkje a többit az ajánlott oldalon jobb oldalt megtaláljátok! http://docler.hu/video
/290837
üdv. Gábor

djathes@freemail.hu
(Athes, 2010.09.14 05:29)
bocs szept 7 elírtam

djathes@freemail.hu
(Athes, 2010.09.14 05:27)
2012 dec 7 én lesz a legközelebb a földhöz a Nibiru
+ 2013 ápril 27 -én
kibukott Nasa mérések...

lányka20@hotmail.com
(csaj, 2010.08.28 15:45)
olvastam olyat erröl a nibirurol hoyg a nása találta ki... hogy a mayák kalendáriuma 2012 december
21 ér véget... gyerekek menyiszer ki a kartak minket nyirni 2000-ben 2006 ban és egyéb de az tuti
hogy alaposan megváltozott a légkör. hamr a hold máskép áll másképp forok akkor cunamik és
egyén katasztrófák vannakszerintem valaki világ pánikot akar ezzel krobbantani.. majd december
20 án vagy 21 kiderül hogy kinek vol igaza...

válasz "cím?"-nek
(Tulok, 2010.08.18 09:51)
1. Szóval tulajdonképpen igazad van. Saját szempontodból.
Az enyémből meg egy nagy pökhendi, tudatlan, bunkó seggfej vagy. (ha már személyes síkra
terelted a szöveget, maradjunk is ott, te akartad...)
2. Majd ha a röhögő pofádra fagy a vigyor, akkor is ilyen jó kedved lesz, buzikám? Nem hinném...
3. Nem fárasztom a gyenge fejed érvekkel, mert azt úgysem értenéd meg, vagy nem akarnád
felfogni, vagy hülye vagy hozzá, elég legyen annyi, hogy egy csomóan mindaddig nem hitték el,
hogy háború lehet, míg az áldozataivá nem váltak, mert egy pár ilyen állat tagadta a sajtóban meg

általában..
4. Ez egy elmélet, nem rosszabb semmivel, mint az elöl-hátul doktor köcsögök "faszságai" és még
vmi:
Aki szarral dobálózik, maga is szaros lesz...

nibiru
(ez van, 2010.08.12 02:50)
http://www.youtube.com/watch?
v=O1frK8xFE1s&playnext=1&videos=GrBoxX08000&feature=rec-LGOUT-exp_fresh%2Bdiv-1r12-HM

Szintén Zolinak
(MySee, 2010.07.30 18:09)
Zoli, én nem "rettegek" ezektől a dolgoktól, pusztán érdekesnek tartom és szeretem a tudományt.
Ha te is szeretnéd és olvasnál (nem bulvár cikkeket hanem tudományos könyveket) valószínű nem
lennél ilyen materialista felfogású ember, és hozzá tudnál szólni pl ehhez a cikkhez is normálisabb
hangnemben.

Zolinak
(Boncsa, 2010.07.29 08:36)
Az nevet, aki utoljára nevet!

cím?
(Zoli, 2010.07.29 02:23)
Egy aranyosat röhögtem a cikken, amikor tényként kezel nem létező bolygókat, csillagokat, és
ezekkel magyaráz további szánalmas elméleteket. Vicces, ahogy rettegtek a semmin. Amikor
bármikor elüthet egy autó amikor kiléptek az utcára. Bármikor a fejetekre eshet egy cserép,
megkéselhetnek, autóbalesetet szenvedhettek. Mindenkinek megvan a heppje, van aki pánikkeltő
bulváros álhíreket közöl TÉNYKÉNT, van aki ezeket a cikkeket olvassa, és a nyolc általános
tudásával még el is hiszi a Nibiruról, meg hasonló faszságokról szóló mesét. Én pedig élem az
életem, és röhögök rajtatok.

...
(MySee, 2010.07.26 21:09)
Érdekes észrevétel jocó...
Én magam is keresztény katolikus vagyok, (bár nem járok templomba) de akkor sem hiszem hogy
jézus internetezik...
Olvass utána egy kicsit a dolgoknak más szemszögből is én is ezt az oldalt ajállanám:
http://integrativmedicina.hu/scifi/index.html
És igen a nibiru erre fog járni csak nem 2012-ben hanem 2900 körül, mivel 3600 évente jelenik meg
itt, és legutóbb i.e. 560 ban járt erre ezt Sitchin és a NASA is igazolni tudja. Tehát emiatt nem kell
aggódnunk sokkal inkább az emberiség önpusztítása miatt..
Ha még kell valami miatt aggódnunk 2012-ben az a föld mágneses pólusváltása. Én magam is
szkeptikus voltam ebben a dologban, de mostanában jobban belemerültem és utánnaolvastam és
megdöbbentő dolgok következnek be ha ez lezajlik.
üdv

joco0922@gmail.com
(Fekete József (jocó), 2010.07.23 12:23)
Sziasztok,Jocó vagyok,Jézus Krisztusban hívő keresztény,nemrég egy internetes oldalon ahol Jézus
a mai időnkre közölt nagyon fontos tanácsokat,2008 évvégi közlésében elmondja ,hogy a jelenlegi
földi korszak végét a Nibiru megjelenése fogja okozni,nem becsapódik,hiszen kb 23xnagyobb mint
a földünk hanem a gravitációs vonzásával a Nagy Földrengést fogja kiváltani,ugyanis a Föld
kéreglemezei el fognak mozdulni.A pontos dátumot Isten nem mondja meg mert értelmetlen
pánikot okozna,ezért inkább komoly utalásokkal figyelmeztet,ha valakinek van egy kis sütnivalója
akkor utánnnéz és már az ő meggyőződésévé válik az Isteni figyelmeztetés.Én azért írom le ezt
itt,mert talán titeket érdekel,mert mást nem nagyon,sokan túlmisztifikálják,én csak egy
észrevételemet közölném miszerint amiről a világi kutatók tudósok beszélnek,azt Jézus nyíltan
kijelentette 2008.10.22.-én.Isten áldjon benneteket! Jocó

Köszönöm ! :)
(Gábor, 2010.06.26 16:40)
Köszönöm, a hajnalhasadásos működik úgy néztem legalábbis nálam! Az indavideósat szerintem
már levették Én sem találtam már meg de itt van egy másik ! http://www.indavideo.hu/video/2012__Mielott_Babilon_osszeomlott_Lesz_vagy_sem_Nibiru/ De a legfontosabb amit mutatni akartam
azt így ird be www.hajnalhasadas.hupont.hu/11/digitalis-tv-agykontroll-a-csend-hangjaval

Gábor
(Micheller Mari, 2010.06.25 22:05)
Az utolsó három link nem jó.

Figyelem!!!
(Gábor, 2010.06.22 10:27)
Nem árt ennek tudatában lenni, hogy eldöntsétek Kyrael mester hivatkozását miszerint :Amikor
Obama-t hallgatjátok, a szemére irányítsátok figyelmeteket .
!!! http://www.indavideo.hu/video/2012_-...gy_sem_Nibiru/

Nézzetek körül!
(Gábor, 2010.06.22 10:23)
Ha már kétely ébresztettetek bennem mindennel kapcsolatban, körül néztem kicsit! Mindkét oldal
összes cikkét érdemes elolvasni! http://www.bereg.uzhgorod.ua/bereg/b...ok/cikk_3.html
http://hajnalhasadas.hupont.hu/11/di...send-hangjaval

Átköltöztem
(Gábor, 2010.06.18 21:29)
Sziasztok!
Nos valóban úgy fest itt van a Nibiru közelünkben, az előjelek is erre utalnak, meg a sok felvételek
mindenhol a neten!! Időközben Én úgymond átköltöztem egy másik fórumra! Sok hasznos infót
találni ott is mint itt csak pörgősebb az élet!
http://esekielstone.blog.hu/2008/07/30/a_magyar_paleoasztronautika_oldal_foruma#c10207529 Ott
Z.Gábor vagyok, üdv.

Kedves Sanyi
(manó, 2010.06.08 23:07)
Részben osztom a véleményedet, viszont a FÖLD az FÖLD és nem FÜLD. Nekem jelzi ha hibásan
írok, neked nem?
Magyarok vagyunk, írjunk magyarul.
Nem akartalak megbántani, ha így érzed elnézést.

Sziasztok! :)
(Gábor, 2010.06.07 19:47)
http://www.borsonline.hu/news.php?op&hid=29290

NINCS VILÁGVÉGE
(Sanyi, 2010.06.06 12:01)
NINCS VILÁGVÉGE, A nIBIRU MINDEN 3600 ÉVBEN ELHALAD A FÜLD MELETT ÉS
NEM MEGY NEKI AKI EZT KITALÁLTA AZ CSAK MEG AKARJA ILYESZTENI AZ
EMBERWEKET ÉS PÉNZT AKAR NYERNI . Amerikába már olyan cég van hogy
tulélőccsomagokat lehet venne na vajon ha nem az lenne a sztori hogy világvége akkor azt 1 buta
amerikai se venné meg. ez a világvégés sztori oka erre senki sem gondolt.

A nibiru eljövetele
(Sanyi, 2010.06.06 11:55)
a Nibiru 2012-ben ér ide és akkor leszűlnnak a földönkivüliek nem lesz katasztrófa. ja és ki mondta
hogy 2900 ban lesz a nibiru eljövetele. én már láttam a nibirut 2009 május 15-én látható volt
legközelebb 2011-ben lesz látható 2012-ben akkora lesz mind a Hold.Ennyi

Megtaláltam
(Gábor, 2010.05.22 21:31)
Szerintem a legtöbben ezt keressük !http://univerzumitudatossag.blogspot.com/search?q=A+nagy+v
%C3%A1lt%C3%A1s+ut%C3%A1ni+nap

Mano !
(Gábor, 2010.05.18 14:06)
Szia!
Nem bántottál meg egyáltalán, legalább felnyitottad a szemem azzal kapcsolatban, hogyan
informáljak! :)
Neked ez volt a feladatod velem szemben ezek szerint:) Hisz tudod nincsenek véletlen találkozások!

Üzenet
(Gábor, 2010.05.18 14:01)
Sziasztok!
Ezt az üzenetet egy Barátomtól kaptam elég hasznos dolgokat tudhattok meg belőle. Csak sajnos
nem tudtam bemásolni mert ide hosszúnak bizonyult, ezért ide tettem, (Z.Gábor):
http://canadahun.com/forum/showthread.php?t=15442&page=103

Gábornak
(Mano, 2010.05.16 10:36)
Nem haragszom, és örülök ha az a célod, hogy az érdeklődőknek próbálsz minél több információval
szolgálni,hiszen az általad leírt dolgok is egyfajta teória, mely lehet igaz, és lehet téveszme is
egyaránt. (mindenre mindig van 1 % esély)
Valóban keresem az igazságot, ezért is szóltam hozzá már korábban is, de mivel sokan sokfélét
állítanak, és az is igencsak egyértelmű hogy egyes emberek képesek elhallgatni sok dolgot előlünk,
mindig kétkedve fogadom az új információkat. Ez részben azért van, hogy óvjam magam a
téveszméktől, részben pedig azért, mert csak így lehet közelebb jutni dolgokhoz.Ha kétkedik az
ember, mind tovább keresi az információkat, és így ezáltal többet tud meg mindenről.
Remélem én is, hogy előző írásomban nem bántottalak meg, és nem veszlek tolakodónak, hiszen itt
pont ez a lényeg, hozzászólni a témához.
üdv: Mano

Mano !
(Gábor, 2010.05.15 21:19)
Ne haragudj ha valamivel is megbántottalak hidd el nem állt szándékomban! Semmiféleképpen nem
tituláltalak irányított hülyének, nem ez volt a célom!
Csupán csak túlzottan segíteni próbálok másoknak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, (itt az
információ adásra gondolok) és ezt érthetted félre.
Remélem nem lesz több félre értés köztünk ebből adódóan, hisz úgy vélem valamit keresel mert ha
nem érdekelne a dolog nem is szóltál volna hozzá már az elején sem!
2012-t azért hozzák össze a Nibiruval (szerintem),hogy eltereljék a figyelmet valami más nagyon
fontos dologról.
Ha szeretnéd megtudni mi fog várhatóan történni 2012-be akkor ezt feltétlen olvasd végig!
http://www.scribd.com/doc/24716485/Aryana-Havah-Inuaki-a-bennem-el%C5%91-reptilian-Egyfoldonkivuli-leny-vallomasai
Csak még érdekesség képen jegyzem meg, hogy az azt megelőző időkről is szó van,(2009,2011) na
meg azt se hagynám ki, hogy a Bibliában a Jelenések is nagyon hasonlóakat ír!
Remélem nem veszel már tolakodónak, se nem tanítónak :) nem érzem magam annak, csak mint
írtam segíteni próbálok ezen információkkal másoknak akik hajlanak ezekre a dolgokra!
üdv.:Gábor

Válasz Gábornak
(Mano, 2010.05.15 12:38)
Idézek: "Láthatod magadon is milyen hatással tudnak lenni ezek az irányítási módszerek:"
Erre semmit sem lehet írni kedves Gábor!
Azért mert TE úgy gondolod hogy a Marsról jöttek őseink, hogy a Bermuda háromszögben a víz
mélyén Három egymásra épülő, csillag tetraéder alakú elektromágneses mezőt magában foglaló
építmény fekszik (ezt az általad linkelt cikkben olvastam) és még sok hajmeresztő feltételezés, hinni
sok mindenben lehet, de ahogy én látom agresszív módon próbálod rákényszeríteni másokra a sok
maszlagot, már megbocsáss szavaimért, de így TE MAGAD is irányítani próbálsz másokat.
Nem bántódtam meg, még annak ellenére sem, hogy a második mondatodban gyakorlatilag egy
irányított hülyének titulálsz, csak mert nem osztom a nézeteidet. Viszont ha osztanám a nézeteidet,
melyeknek nincs bizonyítható igazsága jelenleg, akkor általad volnék irányítva.
"Orosz Zsolt feladata az volt, hogy felnyissa a szemünket a történelmi hazugságokkal

kapcsolatban."
Ezek szerint mégis messiás mert szerinted feladata volt, azaz valaki kiadta neki hogy felnyissa a
szemünket?
Mindenesetre én látom magamon hogy ezek az irányítási módszerek rám NINCSENEK hatással.
És bízom benne hogy én nem vagyok UFÓ, meg valami idetelepült idegenek "leszármazottja"
Nem is akarok ezen vitázni, mert felesleges. Amikor először hallottam erről a Nibiruról, akkor utána
olvastam sok helyen, így jutottam el ide, és érdekesnek véltem az itt fent olvasottakat. 2012
dátumtól eljutottunk most már 2900 ig., :)
Végezetül pedig annyit mondanék neked Gábor, és remélem nem sértelek meg ezzel, nem biztos
hogy te jó úton jársz, és bár próbálod másokra ráerőltetni a szemléleteidet, nem vagy tanító.

Drága Manó !
(Gábor, 2010.05.15 08:23)
Amit írok nem megbántásnak szánom !!
Láthatod magadon is milyen hatással tudnak lenni ezek az irányítási módszerek: "Továbbá Orosz
Zsolt írását olvastam én is, de ő NEM egy messiás," .
Orosz Zsolt feladata az volt, hogy felnyissa a szemünket a történelmi hazugságokkal kapcsolatban.
Van aki észre veszi mi a mondani valója van aki nem! Ajánlok neked egy könyvet amit ha
előítéletek nélkül olvasol, el mindent meg fogsz érteni, főként azt mi a legnagyobb érték amit
elfojtanak az emberekben!!
http://www.willina.gportal.hu/gindex.php?pg=12360825

Nibiru, és a többi...
(Mano, 2010.05.11 15:43)
Azt nem szabad elfelejteni, hogy a Google earth ban sok rész van "kitörölve" vagyis fekete, akár az,
aki kitalálta a Nibiru létezését egyszerűen keresett egy olyan pontot amire ezt ráfoghatta.
Továbbá Orosz Zsolt írását olvastam én is, de ő NEM egy messiás, hanem csak ember, azaz, csak
mert valaki ír valamit elég részletesen taglalva még nem jelent azt hogy az igaz is. Továbbá
megjegyzem, jocrok írására reagálva, hogy az amivel butítják a mai fiatalságot főként amerikai
bevált szokás, azaz, egy lakatosnak nem kell tudnia jól rajzolni, ismernie az Afrikai földrajzot ahhoz
hogy boldoguljon az életben, hiszen valószínűleg sosem kell majd Afrikában élnie, vagy portrékat
rajzolnia nyáron a Balaton parton hogy megélhessen.
Én nem mondom hogy ez az egész felhajtás hamis, és azt sem hogy igaz, de ha 2900 körül ér ide a
Nibiru ahogyan írjátok, tök felesleges vele foglalkozni, mivel addigra az unokáink is meghalnak.
Elméleteket bárki gyárthat, de ahogy megfigyelheti mindenki ezek az elméletek mindig direkt
ellenőrizhetetlenek,minimum 100- 200 év távlatban beszélnek róla.
Ahogy én látom, a világ egyre inkább elkorcsosul, és minden bizonnyal rengeteg olyan dolog van
amit a hatalom eltitkol, szőnyeg alá söpör, hogy mi közemberek ne értesülhessünk róla.
No de mondjuk hogy minden igaz: jön a Nibiru, pl. 2012 ben. és közhírré tennék.
Vajon mekkora Anarchia uralkodna el a világban az emberek közt?
És végül: egy hozzászólást törölni szerintem nem etikus, kivéve ha az mások véleményszabadságát
csorbítja, illetve gorombán ír másokról.
Aki nem tud kulturáltan kommentelni, az ne menjen gép közelébe.

