alekszandros@t-online.hu
(gyulabácsi, 2010.09.24 17:31)
Ha lehet akkor stilisztikailag is legyünk magyarok, és kerüljük az olyan bekerülés kerülésének a
kerülését.

hááát a gonoszság!!!
(Kara Sándor, 2010.09.24 17:26)
Szeretném felhívni mindenki kedves figyelmét,arra amit a Posta Imi honlapján is leírtam,az
emberek gonoszságát ne keverjétak össze a Lucifer féle "úgymond" gonoszsággal.Azonkívűl mi
Magyarok végig jártuk Krisztus urunk útját ami 2008-ban lejárt és Attila királyunktól indult,amikor
ugye róma alatt megjelent neki az angyal és elfogadta Isten ajánlását.
De ..sajnos az is bizonyos sokakra/még a szkíta vérüek közül/ is nincs szükség se a kárpát
medencébe se a világ más táján,mindeki visszaszületett aki az elmúlt 41200 évben itt volt.Nagyon
de nagyon remélem,hogy a JÓISTEN nem vár most már tovább és lerendezi a világ sorsát.
Borzalmas ,hogy a harmadik dimenziós testbe zárt lélek ilyen szintre jutott mint amilyen szinten
most létezik?!??,az ember fajzatok,már nem emberek(a lelkük már nincsen azért csak fajzat)soha
nem érték még el ezt a szintet,hogy már tudattalanul éa akaratlanul is nem egymás,fizikai testét
rombolják,hanem a másik lelkét pusztítja!!!!!
Ilyen degenerációs szintre még az atlantisz előtt lévő időkre sem emlékszem,iszonyú......
Remélem hamarosan átlépünk a 4. dimenzióba és együtt leszünk újra,mint amikor ISTEN együtt élt
velünk a földön.
HAJRÁ POSTA IMI ÉS A TÖBBIEK MERT ISTENNEL BÁRMIT NÉLKÜLE SENNIT SOHA.

más szemlélet
(Sándor, 2010.09.24 09:30)
Kedves Fórumozók!
Természetesen nem kell elhinni semmit és bizonyára vannak a cikkben tudományos tévedések,de...!
Abban lehet igazság, hogy a saját életterünket és embertársainkat kellene egy szeretetteljes
gondolkodásra átállítani,amivel nemcsak az emberiséget, hanem otthont adó Földanyánkat is
megvédhetnénk a gonosz ellen. Ezt ezoterikus értelemben gondolom, de a világ efelé halad,hiszen a
materialista világkép 1990 körül összeomlott, mint jövőkép.Az űrhajókkal való próbálkozások még
mindig a régi gondolkodásmód termékei,miközben nem fordítunk több figyelmet a bolygó és saját
magunk szellemi-lelki fejlődésére.Márpedig a dualitásban csak ez emelhet ki bennünket a gonosz
fogságából.
Üdv Mindenkinek!

xxx
(Lajos, 2010.09.23 20:37)
Kedves előttem szólók!
Minél kevesebb az ismerete az embernek, annál nagyobb marhaságnak, baromságnak tart dolgokat.
Velem is megtörtént. Valójában csak ismeret hiányos az illető. Sok régi írást olvasgattam már és
ezeből számomra összeáll valmi hasonlatos esemény a mi napjainkra. Szándékosan nem mondom a
2012-t. Ezek az írások (maya, ó-indiai, egyiptomi, tibeti, magyar őstörténet, stb.) hasonló
történéseket vázol fel, de mint folyamatot. És mi a csudáért bombázták az amerikaiak Irakban a
sivatagot, ahol csak ásatások voltak? Nem elgondolkodtató?

gyulayoyo@yahoo.com
(ygyula, 2010.08.27 18:15)
Csillagközi levél. Ugye mese ez, más mi lehet. Gondolj bele diverzitást keltő elvtárs, vannak írások,
levelek itt a földön, amit nem tudunk, tudnak elolvasni, s akkor jön egy ilyen csillagközi, azonnal
mindenki által érthető. Nahát, nahát. Nem lesz világvége, tragédia, nagy megújulás. Az emberek
folytatják rögös útját az életnek. Hogy a pénzluftbalolon kipukkad az valószínű, de mert azt
mondják egyesek pénz nélkül nem lehet továbbmenni, azoknak mondom, volt itt kupon,
pontrendszer, csereberekereskedelem, ez el fog jönni, mert a pénzvilág rohadt, monilíás, korhadt,
üszkös, szóval eszi a fene. Szebb jövőt!

Rettegjetek
(Vmari, 2010.08.27 08:29)
Így van, kedves előttem szóló.
Az ilyen baromságokban hívők nem figyelnek a saját "hatáskörükre", amivel valóban
foglalkozhatnának és olyasmiken agyalnak, amiről fingjuk sincs.
Néha arra gondolok a sok baromságot átfutva (mert a franc terheli magát felfoghatatlan, tőlem távol
álló részletekkel), hogy tényleg jöhetne valami "sokkhatás", mert ezt a sok magát felvilágosult
gondolkodónak képzelő hülyét ideje volna észhez téríteni.

...
(MySee, 2010.08.26 06:56)
Tipikus ilyesztegetős cikk.
Én valahogy nem tudok hinni ebben.
Valami biztos lesz, de nem katasztrófa jellegű dolgok fognak történni.
Ennek a cikknek nemsok tudományos alapja van az tuti.
Ez az én véleményem, de aki akarja vegye csak be és rettegjen.
üdv

