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(k.papa, 2009.02.25 17:22)

Csak azt tudnám, hogy a kitalált középkor 300 évét beszámították-e, mert ha nem, van 303 évünk.
üdv,papa

csak egy kicsit gondoljuk végig

(horvatheva13@gmail.com, 2011.03.04 10:20)

Ezen gondolkodtam a múltkor én is, miután elolvastam egy írást a kitalált középkorról.
Kérdés: mondjuk azt, hogy tényleg így van, és kb 1700-at írunk eszerint, akkor ezekből a 2012-es 
utalásokból hogy lehet bármi is igaz?

hozászolnnk

(Tlnai Richárd, 2011.03.02 00:08)

Istent kérem hogy nejőjön el mert még nem jőt el ez az idő mert még nem nagyon tudom hogy mi az a 
világ!!!!

Re: hozászolnnk

(anikogyorgyi, 2011.03.02 12:45)

Nem lesz világvége !
Ez is a tudatmanipuláció része, és a pénz hatalmának megerősítésére való törekvés, nem baj, vesztésre 
állnak a sátáni erők, ezt pontosan tudják, ezért próbálkoznak !
Változások lesznek, aki lépést tud tartani a felemelkedésben, annak nincs félnivalója :)

Tamás

(Tamás, 2009.09.25 14:51)

www.bia24.eoldal.hu

Témához illő oldal a Föld és a társadalom változásairól!
Üdvözlet Mindenkinek!

Re: Tamás

(anikogyorgyi, 2011.03.02 12:41)

http://www.bia24.eoldal.hu/ 
Sajnos nem találom, lehet hogy megszűnt ?

nafasamawa@citromail.hu

(nafasamawa, 2009.07.18 19:30)

Minden magyarnak és politikusnak látnia kellene.
Kérem, aki tudja terjessze. FONTOS!!!

http://bekesikultura.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=262:hetesi-zsolt-az-utolso-ora-
hisradas-a-foeld-allapotarol&catid=52:eloadas&Itemid=138



gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2009.06.03 14:31)

Egy pici apróság elkerülte a figyelmet. Az ősrobbanás nem egy bizonyított dolog, &#8222;csak&#8221; 
elmélet. Személy szerint a lüktető világban hiszek, mert bizonyitani én sem tudom. De azok a metematikai 
képletek amelyek a világot leírják, ennek is helyet adnak. Hinni tudni kell. 2012-ben várom a haverokat a 
tanyámra, együtt megélni a világvégét.

lajos.melczer@gmail.com

(Melczer Lajos, 2009.06.03 08:14)

Kedves Zoli és Barátaim!
Olvastam Berta Tibor Időkód c. könyvét, mely valóban csodálatos dolgokat árul el a Szent Korona eddig 
ismeretlen titkairól. Ha mód van rá közöljetek a könyből több olyan részletet, mellyel mindenki szívesen 
megismerkedne. Tistelettel:ML.

crispy@freemail.hu

(Nagy Nikolett, 2009.06.02 12:20)

Ez IGEN! sok érdekességet olvastam a Koronánkról, de azt még nem, hogy szinte minden titok kódolva 
benne rejlik. Nos, ha csak a fele igaz a fenn olvasottaknak, akkor is csodálatra méltó ez a felfedezés, és 
legalább ennyire elképesztően szomorú, az eleve elrendeltség, a Vég, és mindaz, ami a pusztulással együtt 
jár... mert az ártatlanok is fognak szenvedni egy kataklizmában, nem csak a bűnösök!A megváltás gondolata 
nekem nem vígasztaló, ha gyermekeinket, szüleinket,kedves kisállatainkat, erdeinket kell látnom a pusztulás 
pillanataiban. Miért nem csak a bűnösök szenvednek végre? Isten szeme mindent lát, az ő erkölcsi mértéke 
szerint is vannak bűnösök, jó lenne ha azokat takarítaná le a felszínről:cserébe MI hálából imáinkat Felé 
intéznénk továbbra is, és szépen éldegélnénk, mint az Édenben...a Koronát ki fejti meg? mikor publikálják a 
mondani valóját? KI érti majd meg?

tibi87@fibermail.hu

(D.Tibor, 2009.04.01 20:14)

Már egy jó ideje, ha mondhatom így tudat alatt, kezdett el foglalkoztatni a világ vége, de a mai napokban 
bukkant fel ismét olyanannyira, hogy bővebben foglalkozzak vele!

A sztori vicces mert a SG.hu oldalon található Amcsi fúziós erőműből indultam ki! ( Olyan kusza a tudatom 
hogy néha még én is meglepődöm)

Itt olvastam egy olyan hozzászólást hogy:
"Csak azt tudnám, hogy a kitalált középkor 300 évét beszmították-e, mert ha nem, van 303 évünk."

Kitalált középkor? Elnézést a tudatlanságomért de ez mit rejtene: "...kitalált középkor 300 éve..." ???

csaszarpalne@freemail.hu

(Izabella, 2009.04.01 06:21)

Kedves Zoli.
Igazad van.A Gyökereinket ismerni kell ahhoz hogy tudd mi várható holnap. a probléma ott van hogy amit 
tanítottak az iskolában annak fele sem igaz.A hazugságra épített multbol milyen jövő várható? A biblia is 
elferdített tanításokat terjeszt.Mi az igazság? Azt nemtudom van e ember aki ismeri vagy tényleg csak odaát 



van. De törekedni kell minden embernek arra hogy megismerje legalább töredékét hogy legyen mire 
építenie, s ne illúzióba éljen.Mert keserű lesz az ébredés! üdv.

TEGNAP NÉLKÜL NINCSEN HOLNAP

(>Zoli<, 2009.04.01 05:59)

Kedves Izabella!

Ha nem ismertük volna meg a múltunkat most nem tudhattuk volna mi lesz holnap. Az ellenségeink nagyon 
is jól tudják, hogy a gyökér nélküli fát még a szelek is kidöntik. A te soraidban is megtalálható a MÚLT. Ez is 
bizonyíték, hogy nem lehet jövőt építeni a múlt tanulmányozása nélkül. 

Ezt írtad: 

Arra kellene figyelni hogy magyarországot elakarták foglalni az elözö korokban is és a mai világban is

csaszarpalne@freemail.hu

(Izabella, 2009.03.31 10:56)

Én ebben teljesen egyet értek.Szerintem oriási változás lesz amit még nem is sejtünk de minden ember a 
földön tudni fogja ha itt az idő.Szerintem nem azzal kellene foglalkozni hogy mi volt a multban és mi 
bizonyítható hanem mi lesz a jövöben és mit kell tennünk hogy ne történjen meg.Az aki a multban él nincs 
jövöje,mert nincs jelene sem.Arra kellene figyelni hogy magyarországot elakarták foglalni az elözö korokban 
is és a mai világban is A kormány azzal hogy zsidó klánokat telepít magyar földre óriási hibát követt el.Ők 
azok akik eltervezték hogy birtokolják magyar földet mégpedig a védett mivolta miatt.A kárpát medence 
védelmet biztosít a túléléshez.és itt marad fennt a föld ivóvíz vízkészlete.Ez hamarosan nagyobb kincs lesz 
mint bármi más.Nem szabad engedni hogy a kormány jó pénzért tankerekbe eladja.mert a víz fogja 
jelenteni a tulélést.2012-ben

asztro@gmail.com

(asztro, 2009.03.04 10:29)

Én nem aggódnék. Vagy a 300-év kitalált középkor az igaz, vagy a 2012-es csodadátum. Bár látnék végre 
egy összeesküvést, ami konzisztens más összeesküvésekkel...

Mikor született Jézus...?

(Őszkatona, 2009.02.28 18:00)

Jézus augusztusi születése idejével kapcsolatban, Badinyi ezt írja (Jézus Király, Pártus herceg):

"A zsidóknál megmaradt az, hogy &#8222;az ötödik hónap - ABU - közepén&#8221; született. Ez pedig az 
Oroszlán csillagkép jele szerinti 3. dekanátus, vagyis augusztus 11-től kezdődő idő... A Kr. 358. év előtt 
tehát a názáretinek nevezett Jézus Urunk születésnapjaként augusztus 11-ét tisztelték, mely keddi nap volt. 
Ez a nap volt Jézus-Király napja... A minden júdaiságtól mentes bizánci egyház Gurusúnyt-t nevezte meg az 
örökké élő Istenünk születésnapjául, mert ő legyőzte a &#8222;halál csillagát&#8221; is. Jézus Király 
&#8230; királyi jegyben, azaz az Oroszlán csillagkép idejében kellett szülessen."

Továbbá...

"...Pártus birodalom Babilonjából származó ékiratos táblát, amelyen - két évszázaddal Jézus születése előtt - 
már pontosan meg van állapítva a Jézus születési évében történt csillagállás. (A tábla megtalálható a British 



Museum Inv. Nr. 35429. jelzéssel.) Az itt közölt és kézzel írt másolatot Pinches készítette és Sachs 
könyvében Nr. 1195. szám alatt van. A tábla ennek az évnek (ami a mi kalendáriumunk szerint a Kr. - tehát 
Jézus születésének gondolt 1. év előtti 7. esztendő) első nyolc hónapjának csillagkalendáriumát képezi. A 
nyolcadik sora alapján készült a mellékelt, az együttállásokat bemutató ábra... Az ábrán látható, hogy ez az 
&#8222;együttállás&#8221; a Kr.e. 7. év május 28-tól november 12-ig tartott."

Hazafias szeretettel,
Őszkatona

a 300 év kérdése?

(>Zoli<, 2009.02.25 19:56)

Igen k.papa. Ez foglalkoztat engem is. 
De mivel azt a csekély hamisitásokat is tudjuk amit csak az önkényes császár-félék is csak azért változtattak 
a naptárokon, hogy megmutassák a jövendökornak, hogy CSAK örajtuk mullhat, ki hogyan számolhat a 
kalendárral, igy a dölyfös Augusztus is önkényessen betoldott egy napot az \"augusztushoz\" csak azért 
nehogy már Juliánusnak legyen több napja \"juliusban\" mint neki. Ezért van kettö 31-es hónapuk egymás 
után. Igy megint csak valahonnan el kellett venni, hogy valahogyan egyezzen a kaledár év. De, hogy mind 
ez tudjuk ez nem minden, de a kiinduló pont elég arra hogy a mai kalendár nem igazi. Ezért igy nem tudjuk 
KIK MIHEZ SZÁMITOTTÁK ÉS MELYIK SZÁMITÁSTÓL A MAYÁK SZÁMITÁSÁT. A 300 év hamisitás-e vagy sem 
az még sok sok kérdés. 
Én nem a maya számitásban kételkedek csak abban, hogy hogyan lett tolmácsolva. Ehhez a vitánkhoz talán 
csillagászokat is be kellene vonni hogy érthetöbb legyen? Az is furcsa hogy amikor elöttünk beindult a 
számitási idô isz.e. 3114 ben augusztus 13-ára van idözitve. Ez a dátum semmit nem mond. Ezért vagyok 
meggyözödve, a mi kalendárunk nem egyezik a Teremtônk kalendárjával. Most 2012 december 21. re van 
idözitve, és ez szerintem megalapozott mert ez a fény FIA vagy is a mi Istenünk fia Jézus Urunk születése. 
Vagy valaki jobban tudja? 

Ada

(patus heléna, 2009.01.25 17:13)

de van egy mondás:mindig a jok mennek el.szerintem a jövöbe nem lehet belelátni ,mert ha ez igy lenne 
sokmondent másképpen csinálnánk, a világvége pedig eljön mikor meghalunk,én legalábbis erre értem a 
világ végét

szabomiki84@citromail.hu

(niko, 2009.01.25 14:56)

Szerintem is megerett az emberiseg a totalis pusztulasra es aki megmarad az egy szebb es uj vilagot 
epitsen remelem ez a 2012 nem kamu es tenyleg igy lesz

gerimanutd@citromail.hu

(Paul, 2008.12.31 21:43)

Apokalipszis lesz sztem
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