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Balogh Ur, Nagyon erdekes cikk. A 2010-el egyet ertek (sajnos). Akinek van modja nezze meg az ANI
PAPIRUSZT 11. tabla. Ott azt olvasom hogy a Amduat 2. eveben (2010) Augusztusban az Oroszlan leterdel
egy Viz oszlop elott es elkezdodik a globalis klima valtozas egy magasabb fokon. Az Egi Kapu ki nyilik.

Peströl
(Beus, 2010.06.13 08:59)
Nekem tetszik a cikk. Én ikrek vagyok és pontosan ott tartok, ahol a cikk irója - terjesztem, továbbadom amit megtudtam, átéltem. Azt hiszem, hogy itt ti tévedésben vagytok, amikor azt gondoljátok, hogy itt
egy "zsidóhitü" irogat, igenis az egyetértésen mulik jövönk.
Mi magyarok, magyar lelkületünkkel erre kell, hogy törekedjünk.

Budapest
( Alexander, 2010.06.12 13:56)
Kedves velemenyezok: szedjetek ossze magatokat es ezt a stilust a sajat otthonotokba gyakoroljatok ! Erre
az ocsmanysagra csak nektek van szuksegetek.
Nyissatok magatoknak egy oldalt,ahol kielhetitek magatokat.

nincs cím
(nincs név, 2010.06.11 14:36)
tiszta kész vagy... keversz kavarsz... vízöntő szabad kort hirdetsz és közbe istenről hablatyolsz??
nah ez az átmenet.. de minek publikálsz??
nem érted az egészet, épp mint az átlag, ami nem is lenne baj, ha nem reklámoznád.

nincs cim
(89382, 2010.03.25 19:00)
Azta kwa sztem te is szívsz mert ennyi zagyvaságot össze karcolni...Az eleje a mozgás eredete
összetett.Eddig frankó de az isteni sugallásod na az már sokkk

Ekiras
(Szemtanu, 2010.01.08 15:52)
>4000 körül megjelenik az ékírás.<
Megjelenik, de hol? A tatarlaki? Es akkor mi van azokkal amiket mar sokkal regebbire datalnak? Azokat
nem a foldon, foldiek vestek?

Mit is mondjak
(Törpapa, 2010.01.07 10:42)
Nem lenne rossz cikk, de hogy mekkora része íródott isteni sugallatra (szerzőt idézem) és mekkora része
másmilyenre, azt nem tudom, mindenesetre ilyenek vannak benne:
1. "Az Isteni Emberiség nagy közös egyházát egy céllal érdemes megalapítani" Hát ez nagyon NWO-s, még
ha nem is az akart lenni.
2. "Tanuljunk végre az elődök bűneiből! Minden egyes elgázosított zsidó testvérünk egyéni nyomot hagyott
az emberiség lelkiismeretén!"
Igen, szóval ezekből aztán lehet tanulni.

