
...
(jocrock, 2010.05.08 12:56) 
kedves lipi!
Gondolom te is látod, hogy milyen világban élünk.Az embereket butítják az iskolában, a tv-én 
keresztül manipulálják stb.Materialista világ szemlélet az uralkodó miszerint amit nem lehet 
"tudományosan" bizonyítani az nincs is.Az emberek élete a pénz körül forog mert ez a világ így lett 
kitalálva.A valódi értékeket sokan észre sem veszik. Kijelenthetjük, hogy az emberek jó része buta 
vagy erősen félre tájékoztatott.Viszont a mai valós emberi tudomány sem ott tart mint ahogy azt az 
egyszerű embernek bemesélik.A nagy "korszak alkotó" elméletek mint pl..Einstein relativitás 
elmélete vagy Darwin evolúciós elmélete megdőlni látszanak.Úgy képzelem, hogy az ókori 
egyiptomiak, maják,aztékok sem voltak IQ-ra okosabbak a mai embereknél viszont egy sokkal isten 
közelibb világban éltek mint mi(szerencséjükre nem volt győzike meg mónika só sem).A tudásuk 
pedig mai szemmel nézve is figyelemre méltó.Hogy ezt a tudást honnan szerezték vagy örökölték 
nem tudom, de tény: volt nekik! 

lipi145@gmail.com
(lipi, 2010.05.08 09:21) 
'Kedves' jocrock!
El kéne felejteni már azt a tévhitet, hogy a a maják, az aztékok, az egyiptomiak stb... hű de 
istencsászárok voltak, és hozzájuk képest mi milyen ostobák vagyunk.
Kérlek vedd elő ezt a kommentet 2013-ban a maja "apokalipszis" "után"! 

lipot@mezo.hu
(Lipot, 2010.05.07 15:47) 
Hogy bezárták a Lipótot... 

danko.janos53@gmail.com
(JoAnOs, 2010.04.17 10:49) 
Ha voltak más nyelvek a magyar nyelv előtt (nem a jelenlegi nyelvekre gondolok), akkor nagy 
lehetett a káosz. A magyar nyelvet Az akkori civilizáció teljes tudásának felhasználásával alkották 
meg úgy 50-70 ezer éve. A 34.000 éves boszniai Nap-piramisban nemrég felfedezett rovásírás 
világszenzáció lenne, ha az ú. n. másodlagos ránk települt népek, identitások elsődlegességét 
igazolná.
A magyar nyelv megalkotásakor a szén alapú élet működésének törvényeit, a matematikát, zenét, 
színbontást és egyéb kozmikus törvényeket használtak fel alapként. 
Gondolt-e már arra valaki, hogy vajon mi az oka ennek a nagy vehemenciának, vagyis idegenek, 
főleg zsidók betelepülési törekvéseinek! Persze, a víz is, meg a gazdag táj, az eltitkolt 
ásványkincsek gazdagsága, igen, az is. A lefőbb ok azonban valószínűleg a magyar nyelv 
megszerzése. Ők tudják, hogy a magyar szürkeállomány első (volt) a világon, és azt is tudják, hogy 
ennek forrása a magyar nyelv, amelybe belekódolva ott rejtőzködik az a lappangó, látens tudás, 
amitől a mieink jobbak (lennének) ha oktatásunkat nem züllesztették volna le és nem számolták 
volna fel nagyobbik részét teljesen. Majd ők megszerzik a nyelvünket és fölénk nőnek! Nekik 
lesznek nívós iskoláik, arra mérget lehet venni! Gyönyörű országunk mellet csodálatos nyelvünk és 
dicső múltunk, tiszta őshitünk a mi legnagyobb értékeink. Egyiket sem szabad kiengednünk a 
kezünkből! A magyr nyelvről bővebben: (www.azember.info) 



Jó úton haladsz !
(Gábor, 2010.04.16 19:44) 
Kedves Evra! "Jó úton haladsz! " Bennem ugyanezek az érzések voltak az elején! De most, hogy 
számomra bizonyítva is lettek ezek a dolgok, igen ahogy írtad teljesen másképp látok mindent! 
Azóta már számos dologgal találkoztam ami bizonyítja MAGYARSÁGUNK ŐSI eredetét, a 
MAGYAR NYELV fontosságát az UNIVERZUMBAN!! Ha érdekelnek ezek a dolgok nyugodtan 
vedd fel a kapcsolatot Dankó Jánossal vagy velem! zita.gabor@vipmail.hu 

csizi_18@freemail.hu
(csizmilaci, 2010.04.14 12:02) 
Szeretnék egy könyvet a figyelmetekbe ajánlani amely talán teljesen más fénybe helyezi a Nibiru-t 
és a nephilimeket is(kb a 90.oldaltól):
http://bookline.hu/product/home.action?
type=22&id=68288&_v=Clow_Barbara_Hand_Kilenc_dimenzio_alkimiaja 

Evra
(Evra, 2010.04.13 19:59) 
Kedves Gábor!
Én viszont meg annak örülök, hogy nemcsak én lettem egyedül kinevetve a környezetemben. 
Tavaly ősszel olvastam Orosz Zsolt írását, és azóta szinte meg vagyok "hülyülve". Olyan, mintha 
teljesen másképp látnék mindent. De persze mondhatom én ezt a többieknek... Lehet az ateista, 
vagy mélyen vallásos. Nem hiszik el. Mindenki csak vigyorog. Azt mondják, túl sok filmet nézek... 

Nibiru
(Gábor, 2010.04.12 10:31) 
De ami a legfontosabb nem 2012-be jön a Nibiru, mint ahogy azt János is írta 2900 környékén! 
Ebből is látszik milyen jól működik a médiával való irányítás, elhintik 2012-t aztán nem jön el. Mi 
fog kialakulni az emberekben??? Egyébként 2012-ben egy másik tudatossági szintre lépünk, Én ezt 
hallottam! 

Végre Valaki !
(Gábor, 2010.04.12 09:38) 
Kedves János! Örülök, hogy nem csak Én töröm magam eme történelem nyilvánosságra 
hozatalával! Én kb. 1 éve fedeztem fel Orosz Zsolt írását és azóta bárkinek is mesélek róla nem igen 
hiszik el az emberek. Tudod a médiával nagyon jól lehet irányítani, vagy éppen megcáfolni, titkolni 
valamit. A google earthban én is megnéztem a Nibiru feltételezett helyét, ami valóban ki van 
takarva! Nos ha nincs ott semmi akkor miért kell kitakarni??? Nem tudom észre vetted-e amikor 
alaphelyzetből közelítesz elég egyértelműen kivehető a Gízai piramisok csúcsát ábrázoló 
csillagkép! Ezt majd emailban megmagyarázom, érteni fogod. Egyébként orosz Zsolt teljes írása itt 
található, ajánlom mindenkinek. Jó tudást! :) http://integrativmedicina.hu/scifi/index.html 

danko.janos53@gmail.com
(JoAnOs, 2010.04.11 10:46) 
Thoth naptára és a Nibiru visszatérte között nincsen összefüggés. Egyrészt Thoth ezzel 
száműzetésének napjait számolta, másrészt viszont csak addig tudott előre tekinteni, amíg az 



energetikei, asztrológiai értelemben lehetséges volt. Márpedig 2012 több tekintetben is végpontja az 
ő korában működő kozmikus erőknek, a következő ciklusok energiái pedig még szunnyadtak akkor. 
Lejár például a világév, precessziós év, vagy napév, ama bizonyos 25920 év melynek során 
Naprendszerünk egy teljes körívet megtesz spirálgalaxisunk karjában. Aztán lejár egy kb. 5200 évet 
kitevő korszak is, melyekben a férfi, női, és kiegyensúlyozott nemi dominancia korszakai váltják 
egymást. A lassan mögénk kerülő halak korszakban a férfi dominanciát kellett végig élnie az 
emberiségnek. A korszak elején jelentek meg a férfiasságot kihangsúlyozó szavak, vagy 
méltóságnevek: a mén vagy kan szavakból. (Mén-ország, mén-asszony, mén-kű, és rengeteg man-ra 
vagy mann-ra végződő név, főleg a szemita népeknél.) Vagy a nagykán uralkodói cím. A hím-
dominancia egészen a hím-sovinizmusig fejlődött bizonyos kultúrákban, illetve korszakban, amikor 
is a nő nem egyenrangú a férfivel.
Ez főleg szemita népeknél figyelhető meg. A magyar nép nőtisztelete, gyermek,- és családszeretete 
korábbi nőtiszteletű korokból maradt fenn, és még mindig tisztábban él népünkben, mint bárhol 
máshol a világon. Ezért nehéz Magyarországon a család szétverése a háttérhatalom számára!

danko.janos53gmail.com
(JoAnOs, 2010.04.10 17:09) 
Itt nem kevesebbről van szó, mint az emberiség és civilizációnk eredetéről. Ennél fajsúlyosabb 
témát nehéz lenne kijelölni! Kevesen tudják, hogy az annunakik, akik a Földön 450.000 évvel 
ezelőtt kolóniát hoztak létre, és génsebészeti technológiával évmilliós vagy tízmilliós fejlődési 
időszakot ugrottak át a mai ember létrehozásában, maguk is itt éltek az emberek között egészen a 
Nibiru legutóbbi megjelenéséig, vagyis a Kr. előtti VI. sz-ig, amikor is többségük távozott, az itt 
maradók viszont kb. Kr. e. 300-ig meghaltak. A sumer agyagtáblák azonban precízen dokumentálják 
az "istenek" (annunakik) uralkodását és egyéb cselekedeteiket. (Főképpen állandó háborúzásaikat!)
Talán ez az oka az USA Erech-Uruk-Irak elleni háborújának, és a múzeumok céltudatos 
kifosztásának!
Az emberiségnek nem engedik meg a hatalmon lévők a "titkok" megismerését. Még a feltárt 
romokat is porrá bombázták. Valaminek nagyon nem szabad kiderülnie!
Minden esetre van egy nagyszerű dolgozat, amely összefoglalja a már megfejtett agyagtáblák 
üzeneteit, és abból rendkívül izgalmas megvilágításba kerül a múlt, a történelem! Akit érdekel, 
annak javaslom elolvasásra Orosz Zsolt kitűnő dolgozatát, amely az Ébredés füzetekben jelent meg, 
és címe: A sumer civilizáció tündöklése és bukása I. - III. 
A kiadó elérhetősége: Ambrus Pál 06-66-440-267, brusam@freemail.hu
A maya naptárról: többen utaltak rá, ezért ismét csak Orosz zsolt dolgozatára hivatkoznék. A naptárt 
minden valószínűség szerint az egyik "isten" (annunaki) készítette, akinek neve ismerten fog 
csengeni: Thoth, aki sokáig Egyiptom ura volt. Őt egy másik "isten": Marduk űzte el trónjáról 
hosszú időre. Thoth és Enki (az emberiség igaz jóakarói voltak ők ketten) Amerikába menekültek 
Marduk elől. Amíg ott voltak, azon időszakban virágzott fel az amerikai civilizáció kezdve az 
olmékokkal, majd a maya (magya) és a rájuk épülő továbbiak: inka, azték, stb. Enki itt halt meg, 
THoth azonban saját leírása szerint távozott. Enki sírja Mexikóban ma is látható Palenque-ben egy 
lépcsős piramisban. Palenque valójában Enki nevét rejti, az emberiség ősapjáét, aki saját génjeit 
adta nekünk, és tett azzá bennünket, akik lettünk. Ő az a Szent Paulus, vagy Pal Enki, akinek 
személye a Magyar Szent Korona keresztpántján megtalálható. Alakja az ikonon nagyon idős 
emberként tekint ránk, hiszen ő a kezdetek kezdete! Bizonyára az ő nevét viselte az egyetlen 
magyar alapítású keresztény rend, a Pálos rend, amely nem judeo(!)keresztény volt.

danko.janos53]mail.com
(JoAnOs, 2010.04.09 20:03) 
A Nibiru létezik! Sőt, a csillagászok, és a Nasa már látják is, és bárki megnézheti a youtube 
keresőjébe beütvén a Nibiru nevet!



Ám mégis furcsa dolgok történnek napjainkban! A háttérben munkálkodók, mint a történelemben 
szinte állandóan, most is igyekeznek mindent titokban tartani a kereszténység bolygójáról. A 
legújabb űrfelvételeken ugyanis valakik kitakarták a Nibirut!
A kitakarás azonban egyértelműen azonosítható! Erről a tényről egy videó található a 
www.naptemplom.eoldal.hu honlapon a HÍREK menüpontban.
A Nibiru az i. e. VI. században járt Földközelben, és várhatóan 2900 körül lép be a Naprendszer 
belső régiójába a Mars és Jupiter közé. Az annunakikkal, a Nibiru lakóival azonban minden 
bizonnyal korábban találkozni fogunk, hiszen nekik már akkor űreszközeik voltak, amikor saját 
génjeik hozzáadásával a homo erectusnak nevezett előemberből létrehozták a homo sapienst úgy kb 
400.000 éve 

Véleményem az egészről
(Dzsozzz, 2010.04.08 19:28) 
Az egész történet elgondolkodtató:
1. Ha valóban 3600 évente eljön a nibiru, akkor a maják ennyi idő alatt el kellett hogy felejtsék, 
hogy valamikor egyszer elment itt egy bolygó, hacsak az nem több évig haladt el és látható volt.
2. A mai modern technikával már 100 és annál több fényévnyi távolságra lévő bolygókat is láthatjuk 
tökéletes felbontással, NEM IGAZ HOGY EGY ÓRIÁSI MOZGÓ BOLYGÓT NEM VETTÜNK 
MÉG ÉSZRE!!!!! ami ráadásul 2 év múlva ideér.
3. A történelem során nem csak 1 jégkorszak volt, hanem 3 vagy annál több is. A Föld így 
"gyógyítja magát".
4. Az is igaz hogy a történelem ismétli önmagát.
5. Elméletileg ez a niburu olyan messzire elér hogy egy másik naprendszerbe is eljut. Mi a 
biztosíték arra hogy nem veszi fel annak a naprendszernek a pályáját vagy útközben 
meteorzáporban elpusztul a bolygó. Bármi közbejöhet azalatt a 3600 év alatt.
6. És mi lesz ha mégis kiderül hogy itt a világvége??? Mit csinálsz akkor??? Elmész hawaira 
nyaralni???Vagy pucéran plazma tv-ket lopsz???Amit most nem tudsz megtenni azt akkor sem 
fogod tudni!!!Ha meg akarsz tenni valamit akkor azt tedd meg ne halazd más korra.
7. Különbenis, elég ha csak munkába menet elüt a busz, nem kell ahhoz nibiru hogy meghalj. 

studies.astronomy@yahoo.com
(David, 2010.04.01 12:36) 
Kedves olvasok.! A Nibiru temat kar vitatni mert egyszeruen nem letezik .... de ha megis akkor 
utojara Krisztus szuletesekor volt jelen es az 2010 eve volt ...ezert a Nibiru talalkozas elmarad meg 
1650 evet .... mert a Nibiru palyaja 3660 ev . . . A 10edik bolygorol csak annyit hogy nem 
letezik ....ma mar meg a Plutot es a Charont is a Kisbolygo ovbe soroljak es elkonyveltek oket 
ASZTEROIDAKNAK .... igy hat csak 8 valodi bolygonk letezik a Naprendszerunkben 4 Szilard 
felszinu (Merkur,Venusz,Fold,MARS) es 4 gazfelszinu (Jupiter,Szaturnusz,Neptunusz,Uranusz) 
....es a Pluto es a CHeron ok mar Aszteroidanak vannak Besorolva a NASA es az ESA szerint .... 
....................................................
Kellemes Husveti unnepeket kivanok minden olvasonak 

Nibiru és más univerzális események
(egy ember..., 2010.03.28 17:44) 
Csak tudnám miért kell ezzel foglalkozni ennyit? okoskodni ki miben hisz meg mit jósol stb. 
2012 a nyakunkon van, majd kiderül minden. 
Ha csak 0.00001% esély is van rá hogy igaz a Nibiru története inkább élni kellene az életünket , 
mert akkor már késő lesz. :D



A naprendszer rohadt nagy ám emberi mércével mérve, és ha jön ez az izé, két év múlva, m,ár látni 
kellene.
Amúgy meg olyan gyorsan nem tud jönni egy ekkora égitest, hogy 24 hónap múlva beköszön, 
mégsem látható semmivel. 
Megjegyzem rengeteg potenciális veszélyforrás fenyegeti törékeny világunkat, bármikor letehetjük 
a rendszámot örökre, de az ilyen dolgoktól való félelem már fóbia. Inkább iszok egy sört, és ha még 
is 2012 ben égi táncdalfesztivál lesz, a kertből nézem végig hideg sörrel a kezemben. 

salank
(envagjok szlavik uk, 2010.03.23 00:39) 
ero minden galakszisnak 

Bp.
(HDSS, 2010.03.12 02:17) 
Ha visszaemlékeztek a Matrix c. film utolsó részének végére.:) Szóval nem kizárt hogy többször is 
élt emberiség a földön,azaz többször is újrakezdődött-újraíródott már a program. 

Evra
(Evra, 2010.03.11 21:36) 
Van ugye, a Nibiru, mint egy állítólag a Napunk körül keringő égitest.
És van egy dátumunk: 2012. dec. 21.

És van egy dolog, amit nem értek. De azt nagyon nem. Hogy ez a kettő hogyan függ össze???

A Nibiru, állítólag, mikor régen - 3600 évente - megjelent a Föld közelében, az emberiség mindig 
rendkívüli fejlődésen ment keresztül. Történt ez i.e. 11.000 évvel ezelőtt, i.e. 7400 évvel ezelőtt, i.e. 
3800 körül és értelem szerűen i. e. 200 körül.
Namost! ha tovább számolunk, a 2012 nem igazán jön ki következő ittlétének dátumaként.

A másik: a maják. Nemrég olvastam a majákról egy könyvet. Abban az állt, hogy a maják nem 
voltak semmilyen jósok, meg nem volt semmi hókuszpókusz, hogy látták volna a jövőt. 
Őszerintük ciklikusan történik minden. És ha ismerjük magát a ciklust, mint folyamatot, akkor miért 
lennénk jósok. 
Egy egyszerű példa: a női ciklus. Na most itt nem akarom közönségesen kifejezni magam, de egy 
nőnek nem kell ahhoz jósnak lennie, hogy tudja mikor jön meg neki? Nem? Mert tudjuk, hogy a 
ciklusa 28 napos. És mindig, 4 hetente ugyanaz megtörténik. 
Bocs, de ennél egyszerűbb példát most nem találtam.

A maják az ő ciklusaikat évezredekben számolták. Csaknem 5200 évig tart egy ciklus. (pontosan 
5125 évig)
Aminek a kezdete a mi naptárunk szerint i.e. 3114. augusztus 13-án kezdődött. Ha ehhez 
hozzáadjuk az 5125-öt? = 2012 december.

Tehát azt akartam csak ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy hogy függ össze a maja és a nibiru? 

Nibiru
(weron, 2010.03.06 13:36) 



sziasztok!!

A Nibiru, a 10. bolygó, avagy a Planet X olyan közel lesz a Földhöz 2012-ben,(kb.3600 évente) 
hogy annak megfordul a polaritása, és az emiatt bekövetkező katasztrófák lakhatatlanná teszik a 
bolygót. Állítólag!!!!

Én ehhez annyit füznék hozzá,hogy láttam egy műsort amiben egy geológus professzor kutatásokat 
végzett a föld négy kontinensén,a földkéregböl vett minták alapján és valóban volt ilyen polaritás 
változás nagyjábol 5200 éve,és az sem 1-2 óra alatt zajlott le hanem egy rendkívül hosszú folyamat 
volt!

Szóval nyugodjatok meg,semmi nyoma nincs annak a földkéregböl vett minták alapján,hogy 3600 
éve amikor állítólag Nibiru itt járt bármilyen hirtelen polaritás változás történt volna!!

Remélem nem téved az Ipse!!!

.......
(Adam, 2010.02.13 11:00) 
Kedves Misi!
jocrock-al értek egyet, veled pedig nem, mert szerintem igen is, a Maják lehettek okosabbak, mint 
mi. A Majáknak tényleg nem volt semmilyen műszerük, az eszközeik kezdetlegesek voltak, viszont 
hiányzott valami az életükből ami nekem, neked és kb ma mindenkinek megvan. A rohanó világ. 
Már azt sem tudjuk hogy hova akarunk fejlődni. A maják viszont nem igazán tudtak mást csinálni, 
csak az eget bámulni, és bizony mivel nem foglalkoztak mással, (suli, meló, stressz) az agyuk is 
több mindent fogadott be. Olvastam egy könyvet (egy tudományos könyvet) amiben megkérdeztek 
egy maja "sámánt" aki amúgy egy elég felvilágosult, inkább tudományos embernek volt mondható, 
és azt mondta, hogy a maja "sámánokat" vagy maja tudósokat, akik a naptárak meg ehhez hasonlók 
elkészítéséért voltak felelősek, először bezárták 2 hétre, vagy többre, ahol teljes sötétségben (a látás 
képessége nélkül) képes volt több szász maja szibólumot egyszerre vizualizálni, és kezelni. Persze 
mondhatjuk hogy kamu, meg lehetetlen, de csak mert mi nem vagyunk rá képesek, akár csak 5 
bonyolult szimbólumot, vagy egy hosszú képletet fejben tartani, attól ők még képesek lehettek rá. 
az agy is kb. úgy működik, mint egy PC, persze csak hasonlatként, de ha túl sok infó áramlik be 
lelassul, és nehezen fogad be új infót (ha nincs elég memória a PC-k is lassúak mint állat), remélem 
érthető volt a hasonlat. Amúgy én azzal is egyet értek, hogy nem lesz itt valami hatalmas kataklizma 
szerű világvége, (bár benne van a pakliba, erőteljesen), de változásra igen is lehet számítani. 
Kezdjük egy hatalmas napkitöréssal, ami ha nem is pusztítja el az ózont, a műholdakat még mindig 
hazavághatja, és akkor egycsapásra a középkorban találjuk magunkat, vagy ott van a Yellowstone 
szupervulkán, ami ha kitör, ( és sajna van rá esély, mert állítólag vannak ráutaló jelek) akkor eljöhet 
a következő jég korszak, vagy ott van a pólusváltás, ami ha bekövetkezik igen erősen legyengül a 
Föld mágneses mezeje, ésakkor Isten sem véd meg (vagy igen) a kozmikus sugárzástól. Szóval ha 
azt hiszitek, hogy mindig csak 1 valami fenyeget, akkor tévedtek. Ilyen alapon az egész életünket 
félelemben élhetnénk le, de az meg mire lenne jó? A NASA-s titkokról meg a kormány titkokról 
csak annyit, hogy összeesküvés elméletek, amik az emberek gyanakvó agyából pattantak ki, és 
persze lehetnek igazak is. Van olyan összesküvéselmélet amire én is azt mondom, hogy inkább igaz, 
mint hamis. Lehet hogy ezek a titkok hamisak, nem léteznek, de én is kinézném a nagyhatalmakból. 

..............
(Lac...., 2010.02.11 20:54) 
Két gondolatom van a témával kapcsolatban:
- A Mayák a tudásukat nem szerezték, hanem kapták, hiszen ilyen pontos csillagászati tudás 



megszerzéséhez olyan fejlett eszközök kellenek, aiknek nyomát sem találták. (pl. teleszkópok, 
amikhez precíziós lencsék kellenek, vagy bármiféle (igen sok) írás, hiszen fejben nem lehet 
bolygópályákat számolni, integrálni kőbe vésve kicsit hosszadalmas lenne.(A mayák még a kereket 
sem ismerték, egyszerűen nem volt meg a technikájuk ilyen eszközök elkészítéséhez.)
TEHÁT A TUDÁSUKAT EGYÉRTELMŰEN KAPTÁK!!
És mint ilyen sajnos helytállónak kell lennie, hiszen pl a naptáruk igen fejlett, és pontos.
- Lehet, hogy a 'NIBIRU' csak infra, vagy rádió távcsővel látható. Elég kevés amatőr csillagásznak 
lehet ilyen távcsöve....., de az is lehet, hogy gyorsan jön ahogy gyorsul a nap felé, vagy lehet, hogy 
valami eltakarja...egyenlőre. 

...
(jocrock, 2010.02.04 21:49) 
Én nem vagyok csillagász, se tudós ember, de nekem is azt súgja a józan paraszti eszem, hogy ha 
tényleg közeledne felénk egy törpe csillag és 2(pontosabban 3)év múlva ideér, akkor már amatőr 
űrteleszkópokkal is lehetne látni.Nyilván a nagyhatalmak és a fősodratú médiák ezt a végsőkig 
titkolni fogják.Ezért megkérdeznék egy hozzáértő csillagászt, akinek van megfelelő technikai 
háttere és az eget kémleli esetleg látott-e már vörös törpére hasonlító valamit odafent.Ez 
érdekelne.Ettől függetlenül nem kételkedem abban, hogy nagy változások elé nézünk, de a 
világvégében én sem hiszek. 

studies.astronomy@yahoo.com
(David, 2010.01.31 18:45) 
NE feljetek a foldunk sokmindent kibir .... mar 65 millio evvel ezelott a fold es az atmoszfra kibirta 
a kisbolygo utkozetet....azota sokminden megvaltozott de azert meg egy par ilyen kisbolygo 
becsapodast ibir de lehet hogy az atmszferanknak bucsut inthetunk majd ha tenyleg becsapodna ...... 
de 2012 NIBIRU az csak szobeszed ....a Mayak nem a vilagveget hanem egy uj kor eljovetelet 
josoltak meg ....2012 ben nagy esemeny lesz a Galaxisunkban szamunkra mert a nap a Galaxisunk 
egyenlitoen lesz es belep egy 2000 evig tarto fenyovbe amely hatassal lesz a foldunkre (allitolag 
gyorsabb lesz a felylodes) es egy uj kor kezdodik el es nem lesz semmilyen vilagvege .... 2029 re 
varhato egy aszteroida de az sem gond mert kilovik es a darabjai elegnek az atmoszferaban 
.....ugyhogy csak a Globalis felmelegedestol kell tartanunk es esetleg egy napkitorestol amelyet nem 
el at az ozon reteg ....Nibiru vagy aszteroidarol szo sincs ..... a foldet magunk pusztitjuk el ..... 
Amerika is ha nem haboruzna annyit es az Alkaida is leulne a fenekere akkor beke lenne ..... egy 
egy kis konfliktusok lennek de azok konnyen megoldohatnanak ......
Egy mondatba foglalom hogy nem kell felni mert 2012 re nem lesz semmi vilagvege es nincsen 
semmi nibiru ...a NASAt megkerdeztuk 100-or is es az azt valaszolta hogy 
"SECRET,CONFIDENTIAL DATA" ..szoval mi hiaba dolgozunk nekik az obszervatoriumban mert 
meg nem vilagositanak fel errol .....en mar sok eve ott dolgozom de meg egyszer sem lattam a 
NIBIRUT ....ez azt jelenti hogy nincs olyan bolygo vagy csillag ..... 

gyula
(kuti árpád, 2010.01.29 18:51) 
szóval,ha egy 23szor nagyobb bolygó vagy vörös törpe közeledne erre,akkó mán régota kellene 
látszódjon-gondoljatok arra,hogy hány csillagvizsgáló,mennyi amatőr csillagász(kik komoly 
eredményeket értek el)van e földön.azaz ,hogy ideérjen 2012 karácsonyára már látszania kellene!!! .
vagy gyorsabb a lóhalálnál is:) 



kimpf19@gmail.com
(Jampi, 2010.01.24 21:20) 
Üdv. Mindenkinek!

Én csak röviden annyit erről, hogy szerintem valami történni fog 2012 vagy a körül... Hogy ezek 
katasztrófák lesznek e vagy esetleg más rendkívüli dolgok azt nem tudom. Mindenesetre tény hogy 
a titokzatos égitest létezik és valamikor áthalad a Naprendszeren. Amúgy Nostradamus is jósolt 
dolgokat az új évezred elejére. Érdemes megnézni a Nostradamus 2012 című dokumentumfilmet, 
nagyon elgondolkodtató és érdekes amiben szintén valamilyen kozmikus dologról van szó és a 
maják ebben itt is szóba jönnek. 

gyula-bekes megye.
(janus.ts@freemail.hu, 2010.01.23 13:52) 

Hogy ,nem látunk tisztán az a folyamatos minden téren
történő hazugság áradat miatt lehetséges.Van egy csoportja az emberiségnek akik jogot formálnak a 
valóság elmaszatolásához. 

szentpali.m@freemail.hu
(Misi, 2010.01.20 17:05) 
kedves Jocrock...! tudom hogy nem a kisujjukból szopták ki csak "megfogalmaztam" magam:)!!!!
szval!! lehet h nem volt semmi modert dolguk csak a megérzéseike hivatkoztak!!!mert az biztos 
hogy nem voltakm okosabbak ebben a szempontban mint mi...lehet hogy ismerték a bolygók 
állását, de ezzel nem sokara tudtak menni!! és végül de nem utolsó sorban! azt h ezt megjósolják 
vagy... nem szintén a matematika kell hanem még sok más dolog! amiben mi sokkal jobbak 
vagyunk mint ők!!! (kicsit hülyén fogalmaztam meg magam de számomra ez érhetetlen!!) 

...@...
(jocrock, 2010.01.17 22:56) 
kedves Misi!
A maják se a kisujjukból szopták ki amit tudtak.Ők mindenféle hubble űrteleszkóp nélkül pontosan 
ismerték például a naprendszerünkben lévő bolygók számát.Szóval a mi matematikai tudásunk a 
béka feneke alatt van az övékéhez képest.Ez biztos.Az pedig,hogy mi az igazság a Nibiruval 
kapcsolatban "nemsokára" kiderül. 

szentpali.m@freemail.hu
(Misi, 2010.01.17 02:20) 
Én nem vagyok oda az ilyen "butaságokért"....és lenne egy kérdésem!! ha a NASA titkolta azt 
hogy .... akkor Te honnan tudod és hogy írtad most a szövegedbe bele a titkodat?? amit titkol azt 
titkol ÖRÖKRE! azt a titkot amit Ti barátaim hallottatok az a sok hülye amatőr csillagásznak vagy 
sima átlagos embernek akit még csillagásznak sem lehet nevezni azoknak a hülyesége!!! a világ 
vége: NAGY BUMM, NAGY RECCS !!!!! ezt miért nem jósolták a mayak! mert ez túl egyszerű!! 
és sokkal logikusabb? vagy...!a mayak ugyanolyan emberek voltak mint mi!! csak volt hírnevük!
gondolj bele ha ugyan olyanok mint egy átlagos ember és egy átlagos ember nem tud jósolni akkor 
Ők hogyan tudtak? kiszopták a kisujjukból??!! ráadásul akkor még modern csillagászati dolgok sem 
voltak!!! szóval vagy inkább én??? 



mimin@free
(mimin, 2010.01.14 09:38) 
aki kételkedik, próbálkozzon az Arvisurával. komoly olvasmány. 

studies.astronomy@yahoo.com
(David, 2010.01.05 23:05) 
Az emberiseg nem tehet semmit a Nibiru ellen mert ahogy tudjuk 23szor nagyobb mint a foldunk . 
A NASA felkeszult a dolgokra es titkol mindent hogy ne keltsen panikor ..... az esely hogy akkor a 
Fold tonkre megy 1 a 2000000 hoz de lassuk is hogy csak a Nibiru jelent gondot??? .... Mostanaban 
egyre tobb katasztrofak es egyre tobb fenyegeto dolog van amelyre azt mondjak hogy ezert meg 
azert jon el a vilagvege .....de ha 2012 ben nem lesz vilagvege es nem lesz semmi a foldel es 
tuleljuk akkor 2029 ben jon egy Aszteroida az Apophis amely 30000 km re fog elhaladni a fold 
mellet ez joval alacsonyabban van mint a mai tavkozlesi muholdjaink de ez nem jelent nagyobb 
gondot mert ez az aszteroida nem nagy ez az aszteroida .... De a becsapodasnak az eselye 1 a 
2500000 hez ez joval kisseb mint a Nibiruval valo utkozes a becsaodast 2029 aprilis 4-dikere 
szamitottak ki a csendesocean ban valahol Kalifornia koenyeken a robbanas pillanatatol egy 
lokeshullam keletkezik amely 1480 megatonna TNT felel meg ez azt jeenti hogy mindenki elpusztul 
ezen a bolygon ...A sziberiaban tortent Tunguz robbanas 3 - 10 megatonna volt es a Krakatau 
vulkankitores 1883-ban nagyjabol 200 megatonna TNT robbanasanak felelt meg...ezek is pusztitoak 
voltak de a most kovetkezo 1480 megatonna TNT miatt egy hatalmas lokeshullam keletkezik amely 
47-szer kerulne meg a foldet es minden epuletet es minden elolenyt elseper az utjabol a foldet 
telyesen lakatlanna tenne ....A modern tehnika persze mar annyira fejlett hogy ezt az aszteroidat el 
tudjakteriteni vagy ki tudjak lonni ....szovalha ez egy 300 evvel ezelott szapodott vlna be akkor mi 
mar regesreg nem lennek itt es nem irogatnak a blogra .....meg sok ilyen volt es elteritettek es meg 
sok ilyen lessz es azt is mind elteritik mert a NASA mar most felkeszult az esemenyere .... 

nibiru
(mimi, 2010.01.02 11:22) 
Folytatván az elözö irást,nagyon sok embert foglalkoztat a dolog,a tény hogy közelit felénk és 
nyilván ide is ér elöbb vagy utobb.hogy mi mit tudunk tenni?várunk és reménykedünk hogy megint 
csak elszámolták a tudosok az évszámot"bár erre elég kicsi az esély"Amiotta napvilágra került a 
dolog azotta keresgélek kutatok de belátom hogy minnél közelebbit tudok meg erröl a bolygorol 
vagy nevezzük csillagnak annál biztosab hogy tényleg lesz vallami nagy dolog az emberiség 
történetében...Ha nem is világ vége de vallami olyan nagy dolog ami ahoz nagyon hasonlo.Bár ez 
csak az én megközelitésem senkinek nem kell elhinnie...De azért valjuk be hogy elgondolkodtato a 
dolog.... 

nibiru
(mimi, 2010.01.02 11:08) 
Kérdésem? mi van akkor ha tényleg jön mit tudunk tenni ha eltitkolják akkor már teljesen mindegy 
hogy mit csinálunk de ha egy szikrányi esély is van az életbe maradásra akkor már érdemes 
foglalkozni a dologgal. 

 

mit a Nibiru ellen mert ahogy tudjuk 23szor nagyobb mint a foldunk . A NASA felkeszult a 
dolgokra es titkol mindent hogy ne keltsen panikor ..... az esely hogy akkor a Fold tonkre megy 1 a 
2000000 hoz de lassuk is hogy csak a Nibiru jelent gondot??? .... Mostanaban egyre tobb 



katasztrofak es egyre tobb fenyegeto dolog van amelyre azt mondjak hogy ezert meg azert jon el a 
vilagvege .....de ha 2012 ben nem lesz vilagvege es nem lesz semmi a foldel es tuleljuk akkor 2029 
ben jon egy Aszteroida az Apophis amely 30000 km re fog elhaladni a fold mellet ez joval 
alacsonyabban van mint a mai tavkozlesi muholdjaink de ez nem jelent nagyobb gondot mert ez az 
aszteroida nem nagy ez az aszteroida .... De a becsapodasnak az eselye 1 a 2500000 hez ez joval 
kisseb mint a Nibiruval valo utkozes a becsaodast 2029 aprilis 4-dikere szamitottak ki a 
csendesocean ban valahol Kalifornia koenyeken a robbanas pillanatatol egy lokeshullam keletkezik 
amely 1480 megatonna TNT felel meg ez azt jeenti hogy mindenki elpusztul ezen a bolygon ...A 
sziberiaban tortent Tunguz robbanas 3 - 10 megatonna volt es a Krakatau vulkankitores 1883-ban 
nagyjabol 200 megatonna TNT robbanasanak felelt meg...ezek is pusztitoak voltak de a most 
kovetkezo 1480 megatonna TNT miatt egy hatalmas lokeshullam keletkezik amely 47-szer kerulne 
meg a foldet es minden epuletet es minden elolenyt elseper az utjabol a foldet telyesen lakatlanna 
tenne ....A modern tehnika persze mar annyira fejlett hogy ezt az aszteroidat el tudjakteriteni vagy 
ki tudjak lonni ....szovalha ez egy 300 evvel ezelott szapodott vlna be akkor mi mar regesreg nem 
lennek itt es nem irogatnak a blogra .....meg sok ilyen volt es elteritettek es meg sok ilyen lessz es 
azt is mind elteritik mert a NASA mar most felkeszult az esemenyere .... 

nibiru (mimi, 2010. 01. 02. 11:22)
Folytatván az elözö irást,nagyon sok embert foglalkoztat a dolog,a tény hogy közelit felénk és 
nyilván ide is ér elöbb vagy utobb.hogy mi mit tudunk tenni?várunk és reménykedünk hogy megint 
csak elszámolták a tudosok az évszámot"bár erre elég kicsi az esély"Amiotta napvilágra került a 
dolog azotta keresgélek kutatok de belátom hogy minnél közelebbit tudok meg erröl a bolygorol 
vagy nevezzük csillagnak annál biztosab hogy tényleg lesz vallami nagy dolog az emberiség 
történetében...Ha nem is világ vége de vallami olyan nagy dolog ami ahoz nagyon hasonlo.Bár ez 
csak az én megközelitésem senkinek nem kell elhinnie...De azért valjuk be hogy elgondolkodtato a 
dolog.... 

nibiru (mimi, 2010. 01. 02. 11:08)
Kérdésem? mi van akkor ha tényleg jön mit tudunk tenni ha eltitkolják akkor már teljesen mindegy 
hogy mit csinálunk de ha egy szikrányi esély is van az életbe maradásra akkor már érdemes 
foglalkozni a dologgal.

studies.astronomy@yahoo.com (David, 2009. 11. 28. 18:05)
VERA ! Ne felj mert a valosgban nem lesz ugy mint a filmben ....a filmet en is lattam es abban a 
fimlben egy kicsit eltuloztak mindent pl a vizozont mindenki tudja hogy akkor vizozon nem 
fordulhat elo. Es a mayak nem vilagveget josolatak hanem ok csak egy nagy ciklus veget 
szamitottak ki . Ez a ciklu vegen a nap bekerul a photon ovbe es 2000 evig tartozkodik ott 2000 ev 
utan a Nap megin belep a Galaktikus ejszakaba es ekkor egy uj nagy ciklus kezdodik el. A mayak 
szerint e 2000 ev alatt a bolcsesseg es a szeretet meg a tudomany uralja a foldet es az emberiseg 
bekeben el a foldon ..2012 utan majd meglatjuk hogy beke lesz e foldon vagy nem ...de addig 
haboruk es szenvedesek sujtanak az emberekre szerte a vilagba ...jah es ha a foldon vilagvege lesz 
me van egy eselyunk a holdon az eletre mert a NASA megtalalta amit keresett a vizet .....szilard 
allapotban de azert megtalalta ....2010 kozepetol megkezdik holdon a kutatobazisok es 
obbszervatoriumok epitese....jelenleg titokban tervezik mert meg nem 100%-osak es nem akarjak 
elhamarkodni a dolgokat ....igyhat nyugi 2012 ig eljunk legalabb mi egy kis bekeben ami mar nem 
igen letezik a foldon ....

2012 (Vera, 2009. 11. 28. 15:54)
Nem vagyok kíváncsi természetű, de a jövővel kapcsolatban feltettem pár kérdést magamban. 
(Talán mert vízöntő a jegyem), de viccen kívül nagyon tanulságos a 7 prófézia, amit itt olvastam 



először. A mayák sohasem tévedtek, előre megjósoltak mindent, ami be is következett. Mint ahogy 
2012 december 22-ét is. Hát én láttam a 2012 Doomsday című filmet, most megy a mozikban, 
érdemes mindenkinek megnézni, tanulságos. Ez nem csak egy film a sok közül: mondanivalója van 
és figyelmeztet!
Mindenesetre nagyon remélem, hogy nem lesz akkor világvége, és nem lesz ennek a filmnek sem 
valós alapja úgy, ahogy ott látjuk akár a mozivásznon, vagy otthonunkban a tévében. Talán jobb 
nem tudni, ha tényleg katasztrófa sorozat után világvége lesz. Bele sem gondolok, akkor lesz a 
kisfiam 7 éves...
Hát remélem világvége helyett világbéke lesz.:):)

studies.astronomy@yahoo.com (Dávid, 2009. 11. 17. 16:44)
Gabor azert nem talaltal utalast mert 2008ban a NASA egy titkos akcioba fogott amit csak az 
obszervatoriumban dolgozok tudhatnak ...ebben az allt hogy az Europa holdra modern szondakat 
kuldjon amelyekkel fenyderul arra hogy letezett e elet az Europan .... a kutatasokrol senkit nem 
vilagositottak fel ok azt mondtak a vilagnak hogy szondakat kuldenek az Univerzumba hogy 
felterkepezzek ...de mint ahogy tudjuk a szondaknak felet mar elveszetettek....de az Europan a 
kutatask meg mindig folynak es hogy mikor lesz vege sajnos azt meg en sem tudom mert az a 
NASA titka ....a NASA nak tobb mint 10000 titka van ilyesmirol pl.a Nibiru ..a nasa pontosan tudja 
hogy mi az milyen sebesege van mekkor is valojaban de titkolja mert nem akar panikot ....de meg 
olyan dolgokat lat es tud a NASA amelyeket mi nem... hiaba vagyunk csillagaszok es hiaba 
dolgozunk Obszervatoriumban ...a koltsegvetese 40 millio dollar havonta es a legfejletteb 
csillagaszati eszkozei vannak ...es most mar keszulnek a tervek a holdra telepulesrol es bazis 
epitesrol ....csak elarulom hogy utana lehet nezni nyugttan ....

darktemp@freemail.hu (Tóth Gábor, 2009. 11. 14. 13:47)
"a tudosok szerint az Europa a Tiamat holdja volt es a Tiamaton azt allitjak hogy elet formak voltak 
es mivel..." Ezt mégis melyik tudós állítja? Elég sok könyvet olvastam a naprendszer dinamikáját 
illetően, de erre még sosem találtam utalást, vajon miért? 

GOOD1ROO@YAHOO.COM (NAVI, 2009. 11. 13. 01:15)
NABIRU=NAP- BIRO.A NAP RENDSZEREK FELETTI BIRASKODAS URA. VILAG 
UGYELONEK IS HIVJAK.A NEMEZIS (A KIERDEMELT BUNTETES)JON VELE.UTOLJARA 
JEZUS SZULETESENEL VOLT JELEN.JON A VILAG VEGE AZOKNAK AKIK EZT A 
VILAGOT KREALTAK.AHOGY AZ UR JEZUS IS MONDOTTA NEKIK."E VILAG NEM AZ 
EN VILAGOMBOL VALO"

studies.astronomy@yahoo.com (Dávid, 2009. 11. 05. 22:07)
Na igen elfelejtettem mondani hogy a Jupiter egyik holdjan az Europa ezen 300 km mely arkok 
vannak amelyekben viz is van es a hold egesz teruletet jeg boritja ...a tudosok szerint az Europa a 
Tiamat holdja volt es a Tiamaton azt allitjak hogy elet formak voltak es mivel hogy a Tiamat tonkre 
ment a holdja egy szomszedos bolygot kezdett kiserni amelynek nagyobb volt a gravitacios 
ereje ....mivel hogy a Tiamaton viz es jeg is volt egyes allitasok szerint a holdjan is viz es jeg volt es 
ami a legfontosabb elet. A Tiamaton es a holdjan is letezett elet allitjak a mai csillagaszok de 
erdekes hogy a foldunk es a mi holdunk a Tiamat darabjai es megis gomb alakuak es kulon fele 
anyagbol vannak felepitve arrol nem is beszelve hogy a fold valamikor izzo test volt es a por ami 
korulottte szalingozott keringozott megszalt rajta es ez alkotja a fold kereg reszt....igy az allitas amit 
allitanak hogy a fold a Tiamat resze az nem helyes ...es a hold belsejeben egy szikla talalhato amely 
az egyik felen nagyobb es ezt por homok es jeg fedi azert gomb alaku es a sulypontja valahol az 
egyik szelehez kozel helyzkedik es nem a kozepen ezert mikor az egyenliton menten telehold van 
ugy tunik mindha csovalna a fejet..ugymond bucskazik ....de terjunk vissza az Europa holhoz... ez 



eleg furcsa hogy egy gaz orias korul egy kisebb kozetbolygo kering es meg viz es jeg is van 
rajta ....hogy mi tortent a napredszerunkben mielott a foldon elet szuletett volna azt sajnos senki 
nem tudja es orokre titok marad mert pontos valaszt senki sem tud adni errol .... 

studies.astronomy@yahoo.com (Dávid, 2009. 11. 04. 20:43)
Mint ahogy tudjuk a naprendszerűnkben nincs életforma csak a földőn, de vajon a föld keletkezése 
előtt létezett e élet a naprendszerűnkben? ez az a kérdés amely majdnem mindenkiben benne van 
hogy mi volt amikor még a földőn nem volt élet és amikor a föld sem létezet?....A Naprendszer 
fiatal korában feltűnt egy bolygó a világűrből melyet a sumer leírások Nibiru-nak neveztek, nevét 
lefordítva a keresztezés bolygóját jelenti. A Naprendszer külső bolygói tömegvonzásuk miatt 
eltérítették az idegen bolygót a pályájáról és beirányították a Naprendszer belseje felé. Itt 
elkerülhetetlen volt az ütközés valamilyen formája. Akkor még a Föld nem létezett, hanem egy 
Tiamat nevű bolygó a Mars és a Jupiter között. Az idegen bolygó egyik holdja ütközött a Tiamat 
nevű bolygóval, melynek alsó fele törmelékként szétszóródott és alkotja a kisbolygó övezetet, míg 
felső feléből mely ütközött a behatoló bolygóval, lett a Föld és a Hold. Mivel az ütközés során a 
Föld és a Hold összetételében más-más arányban vett részt az idegen bolygó anyaga, ezért tér el 
annyira a szerkezetük. Az ütközés hatására a Föld új keringési pályára állt, magával vitte a Holdat 
is. Az ősi Tiamat nevű bolygó igazából megszűnt, viszont ez volt az egyetlen bolygó a 
Naprendszerben, mely vízzel rendelkezett, ennek egy részét átadta a Földnek...igy lett a föld egyes 
elméletek szerint ....de ezt senki sem tudja ...de a Nibiru az minden 3660 évben visszatér a 
naprendszerbe de most közelebb lessz a földhőz mint valaha is volt ....

darktemp@freemail.hu (Tóth Gábor, 2009. 10. 30. 20:08)
"Az Uránuszt tehát először &#8222;papíron&#8221; fedezték fel."

Herschel forog a sírjában...

" A NASA 1982-ben igen precíz elemzést készített az ősi sumer-magyar szövegekben leírt, a NASA 
által Planet-X-nek nevezett, Nibiru pontos helyzetére vonatkozóan. Az Infravörös távcsővel 
felszerelt csillagászati mesterséges hold, az IRAS, a pályára állítását követően szinte azonnal meg is 
találta az előre kiszámított helyen, mint ahogy erről be is számoltak akkoriban. Azóta azonban a 
helyzet megváltozott, a hírek és álhírek összevisszaságában szinte lehetetlen rátalálni az igazságra."

Azt hiszem, ezt az állítás inkább a fantázia szüleménye.

studies.astronomy@yahoo.com (Dávid, 2009. 10. 13. 20:44)
Amirol a legkevesebbet tud az emberiseg ...az a bolygo keletkezese"szuletese" es az elet a bolygon 
valo kialakulasa "szuletese" ....mindenre van magyarazat de ezekre csak talalgatasok vannak 
....ahogy a Maya neprol a Mayakrol a mai napig sem tugyak a tudosok hogy ,hogyan volt olyan 
felylett csillagaszati es matematikai kepeseguk ....ok szabad szemmel meghataroztak hogy milyen 
tavolsagra vannak a csillagok es kiszamoltak hogy Kb 1000 ev mulva hol lessz az a csillag 
....elkepezto pontosaggal ....a Maya naptar a legpontosabb naptar a vilagon es eddig minden 
profeciaja bevalt ..... Kr.e. mikor a mayak a naptart keszitettek akkor megjosoltak hogy egy ember 
az Uj kor kezdeten elmegy hozzajuk es attol az embertol menekulni kell mert az istenek haragja 
iranyitja es az ove a menydorges ....ez az ember Carlos Cortez volt a spanyol conquestadorkkal aki 
megtalalta az elso maya telepulest a Yucatan sziveben ...... es egy flottaval tert vissza Spanyol 
orszagba sok arannyal es megkeresztelt Maya fogjokkal .....a naptar megjosolta azt is hogy az Uj 
vilagbol emberek fgnak at telepedni a Mayak foldjeire es hogy ok a mayak alkalmazkodniuk kell ha 
el akarjak kerulni a kipusztulast......a Maya naptar 2012-re egy uj kort josolt a Vizonto kort ....ez azt 
jelenti hogy atmegyunk a Vizonto csillagkepbe 2012 decemberi napiegyenlosegkor .....es egy 
fejlodes megy keresztul az emberisegen .....ebbol hogy mi igaz az majd kiderul 2013 ban .....addig 



meg eldegelunk nyugottan es a gazdasagi valsag ellen kuzdunk .....

phollux@ (István, 2009. 10. 13. 13:20)
ez valóban igaz sajnos én megkérdeztem ezt 20 embertől, (nem sok... munkatársak) de prezentáció 
gyanánt, 20ból 2 a vallásos meggyőződést mutatta be mi szerint isten alkotta aföldet, 1 ember 
nagyon hasonló elmélettel állt elő mint átlagban a tudósok 2 szerint a földönkívüli létformák 
népesítették be a földet élettel. 15 pedig azt mondta hogy halvány gőze nincs róla és nem is érdekli 
a téma....

studies.astronomy@yahoo.com (Dávid, 2009. 10. 12. 20:10)
Most ha megkerdeznem az embereket az utszan hogy onok szerint tudomanyosan hogyan alakult ki 
az elet a foldon, mindenki a maga elmeletet mondana el, hogy o hogyan latja jonak, es sok erdekes 
elmelet szuletne ,persze azt hogy hogyan alakult ki az elet a foldon azt senki nem tudja, mindenki 
csak talalgat....a tudosok meg allapodtak egy elmeletnel ami valojaban logikus de sajnos nem 
mindenki ert egyet azzal ...pl: a vallas azt mondja hogy az Isten teremtette 6 nap alatt .....de ha 
tenyleg Isten teremtette Adamot es Evat akkor ok tudtak szaporodni de a gyermekeik kivel 
szaporodtak ? allatokkal?-az nem lehet mert mint anjian tudjuk hogy az allat nem ugy van felepitve 
mint az ember es a vedekezo sejtjei kiolik az ember behatolo sejtjeit ....vagy egymassal? mindanian 
tudjuk hogy a testverek kozotti szexualis kapcsolatbol ha gyerek szuletik akkor az ghenetikailag 
nem lesz egeszseges ....ezert a tudosok megcafoltak azt hogy Adam es Eva lettek volna az elso 
emberek a foldon ....azert kialakult egy elmelet hogy tenyleg letezett ADAM es EVA csak hogy ok 
egy torzs vezetoi voltak meg az elso ember szuletesekor es az ok gyermekeik a torzsen belul 
szaporodtak es nem egymassal .... persze ezzel sem ert mindenki egyet .... vannak akik azt mondjak 
hogy ADam es Eva nem letezik es csak kitalacio ..... ezt sajnos senki sem tudja es azt sem hogy 
Isten letezik e valojaban vagy sem ...az elethez valo energiat a Nap adja nekunk es a vizben levo 
asvanyok .....a kaloriakat az etelekbol nyerjuk es amit almodunk azt a csillagok energiai allapitjak 
meg a csillag allas befolyas ala vesz bennunket ...meg a telihold is zavarja egyesek alvasat.....

phollux@ (István, 2009. 10. 11. 11:12)
Dávid, ami azt illeti valóban nem gondoltam végig teljesen , alapvetően a szerintem logikus 
magyarázatot követtem, a geológiai részét, és magát a bolygó keletkezését, "születést" meg sem 
említettem, de amit irtál szép kerek egész. köszi ezzel is gazdagabb lett a tudástár!

Elmelet az elet tudomanyos szuleteserol (David , 2009. 10. 11. 00:25)
Istvan amit te mondtal az 90 % ban ugy is van De a foldon a kezdetekkor nem volt semmi, uresseg 
volt mint most a holdon meg a marson, csak por es homok...a fold keletkezesekor puszta volt es 
sima de ahogy a nap korul kezdett keringeni a nap energiat adott neki, es az energia miatt a 
kereglemezek mozogni kezdtek es tavolodtak egymastol, igy hegyek es medencek alakultak ki rajta, 
es ahogy a kereglemezek mozoktak gazok szabadultak elo a fold melyebol, es ezek ahogy 
keveredtek surusodtek kialakult az atmszfera ... a fold melyeben keletkeztt a viz es a felszinre tort 
megtoltve a medreket godroket es forras alakult ki, a homerseklet emelkedett a viz parologni 
kezdett (mind ahogyan tudjuk hogy a viz az H2O) a vizbol kiparolgott az oxigen es a hidrogen 
lettek felhok lettek villamlasok ... es mikor mar minden megvolt ahoz hogy elet szulessen egy 
ustokos robbant szet az atmoszferan belul a csovalyaban levo szerves anyagok a vizbe estek es 
ebbol olyan reakcio lanc alakult amely el inditotta az eletet a foldon a viz alatt a fehrjek 
osszekapcsolodasa a magnelkuli sejtek fejlodese megkezdodott es evmilliok sorran kifejlodott az 
elso noveny amely a feny segitsegevel kijutott a szarazra es csak azutan lettke az egysejtu 
allatok....az ustokos csovajanak egyik reszebol amely por jeg es szikladarabokbol allt abbol 
kialakunt a holdunk eloszor csak egy helyben alt aztan a fold gravitacioja miatt keringeni kezdett a 
fold korul a jeg megolvadt es sajat atmoszferaja lett ...(a tudosok a mai napig is azt allitjak hogy a 



holdon volt elet )... a holdon is kialakult az elet (novenyek eltek) es ahogy tellt az ido aszteroidak 
szazai csapottak be es ezzel kimozdult a tengelyebol es az atmoszferaja tonkrement ezzel egyutt az 
elet is kihalt rajta .... Ahoz hogy elet szulesen egy bolygon kell legyenek hozzavalok pl. folyekony 
viz ..kemiai epitokockak : szen, oxigen, hidrogen es nitrogen meg kell legyen energia forras mint a 
nap ...ezaltal egy bolygon elet alakulhat ki ..es mar talaltak ilyen boltgokat az egyik GLIESE 581C 
a masik GLIESE 581D ezeken a bolygokon van megfelelo homerseklet vannak felhok es van viz is 
rajta elkepzelheto hogy elet is van rajtuk ez meg nem bizonyitja hogy a foldonkivuliek el is tudnak 
hozzank jutni az urben fenyeveket utazni az emberileg lehetetlen .....bocs a melle dumaert.....ez is 
eggy elmelet az elet szuleteserol...

phollux@ (istván, 2009. 10. 10. 16:35)
én azt az elméletet támogatom, és szerintem ez a legvalószínübb, hogy a földi élet a föld alapvető 
ősi adottságaiból alakult ki, adott volt a víz , hőmérséklet relatíven magas, és bizonyosan adott 
időjárási jelenségek, (villámlás viharok....)
már akkor is létezett minde ma ismert elem...)

az élet építő elemeit zárt rendszerben ma is lehet szimulálni, a lényeg hogy az adott tényezők, 
esetenként a villámlás a vízzelvaló érintkezéskor létre tudta hozni a fehérjék egyszerűbb változatait. 
amelyek szerencsés esetben kémiai reakció képességük miatt összekapcsolódtak.
így lehetséges hogy minden ma élő élőlény legfőbb alkotó eleme a szén lett... sok élőlényben 
bennünk is a reakció, kilégzéskor co2+ h2o... 

szerintem dióhéjban ennyi , a fehérjék létre tudták már hozni az alapvető sejtmagnélküli egysejtű 
élőlényeket, bár sokan vitáznak ezen de szerintem a vírusok egy időben jelentek meg a sejtmag 
nélküli egysejtűekkel, vagy a fehérjékből össze álló "telep" élőlényekkel.

Tionak (Dávid, 2009. 10. 08. 17:07)
Kosz szepen az informaciot de en mint csillagasz tudom a valaszt csak kivancsi vagyok hogy ki mit 
mond hogy szerinte hogyan alakult meg a fold meg az elet rajta ha legalabb 2 ember odairja hogy 
szerinte hogy alakult a fold meg hogy alakult ki az elet rajta en is odairom a csillagaszok 
elmeletet ...aki leirja csak a lenyeget irja ...

Dávidnak (Tio, 2009. 10. 08. 04:34)
Hali Dávid. A Natgeon volt egyszer erről egy 3 órás műsor néhanap szokták ismételni. Leírni ezt 
marha hosszú lenne. Valahogy derítsd ki a műsor címét. Érdemes megnézni, tényleg marha jó.

David (David , 2009. 10. 05. 13:39)
Istvan. Ha mar leirod a tokeletes gomb megformalasat akkor lassuk ki tugya a fold hogyan alakult 
ki es hogyan lett atmoszferaja meg hogy az elet tudomanyosan hogyan szuletett rajta...nekem van 
egy elmeletem errol is de lassuk ki hogy tugya vagy gondolja ...mert lehet hogy en nagyot tevedek 
de azis lehet hogy igazam van ...

tökéletes gömb - röl (>Zoli<, 2009. 10. 05. 13:22)
Na és miért nem jelentethetném meg itt a honlapon is? Küld el és meglátjuk mi a véleményünk róla.

raffaizoltan@gmail.com

érdekes elmélet lehet (Dávid, 2009. 10. 05. 13:12)
Igen szerintem érdekes lehet az elmélet. ENGEM IS érdekel ...



Tökéletes gömb (Boncsa, 2009. 10. 05. 08:09)
István, engem érdekelne!

phollux@ (István, 2009. 10. 04. 21:26)
amúgy ha valakit érdekel a téma, épp a múlthéten fejetzem be egy "elméletet" a tökéletes gömb 
megformálásáról. szerintem abszolút érdekel és full logikus . ha valakit érdekel hobbi szinten írjon 
itt szívesen leírom ide doóhélynam

phollux (István, 2009. 10. 03. 20:04)
ez egyszerú, és így tökéletes magyarázat ...
még bővebb is mint amit bárki elvárhatna. szerintem rendkívül korrekt volt!

Maya naptár és tudomány ... (Dávid , 2009. 09. 30. 21:59)
A legendák hívei a maya naptárra alapozzák a 2012 joslatot . Eszerint a világ keletkezésánek 
dátuma 0 baktun, 0 katun, 0 tun, 0 vinál, 0 kin volt, (a mi naptárunk szerint 3114. augusztus 11. 
időszámításunk előtt). A vége pedig 12 baktun, 19 katun, 19 tun, 17 vinál, 19 kin, azaz 2012. 
december 21. lesz, mert egy nappal később újra 0.0.0.0.0. lenne, mivel addigra eltelne a világ 
kezdetétől számított 13 baktun. A legendát erősítheti az a tetszetős szám is, amit a szóban forgó nap 
előtti dátum nemzetközi rövid naptári formája ad: 20.12.2012. Komoly tudósok - mint Dávid Stuart, 
a legnagyobb élő maja-kutató -ugy véli , hogy a maják a világ változást josoltak. Ezt cáfolja 
egyébként az analtun egység létezése is a maja naptárban. 2012. december 22-én a maja naptár 
szerint egyszerűen 13.0.0.0.0-t írunk majd. Miért ennyire hihető ? ..Mert az ősi Mayák értették az 
idő ciklusokon keresztüli létezését. Tanulmányozták és feltérképezték a Föld Anya, a Hold, a Nap, a 
Fiastyúk, a Galaxis és az Univerzum ciklusait. E ciklusokról Ők tanítottak a legtöbbet nekünk. A 
mayák naptárjukat sokkal korábban fejlesztették ki, mint ahogy a Julianus vagy Gergely* naptár 
létezett. A maya naptár a természetesen előforduló energia-ciklusokon alapul és szoros kapcsolatban 
áll a Föld Anyával, a Nappal és a Fiastyúkkal. A mayák tisztelték a Föld Anyát és az energia-
ciklusokat, amelyeket itt bemutatunk, kapcsolatban álltak e ciklusokkal. Rendelkeztek azokkal az 
információkkal, amelyek a "modern emberek" számára nem hozzáférhetők, mert a "modern 
embereket" extrém módon korlátozzák hiedelem-rendszereik. A mayák tudtak sok olyan ciklusról, 
amely a Földön előfordul. Felismerték az energia 13-napos ciklusát, amely a galaktikus forrásokból 
származik. Ismerték a 20-napos energia-ciklust, amely a Napból származik. Tanulmányozva a 
ciklusokat és egymással lévő összefüggéseiket, a mayák a földi élet egy olyan megismeréséhez 
jutottak, amely messze működőképesebb, mint a mi modern hiedelmünk.

Photón őv és a nagy Ciklus..... (Dávid, 2009. 09. 30. 21:52)
Tudomásunk szerint a mayák ismerték a Fiastyúk csillagképpel való szoros kapcsolatot és 
naprendszerünknek a Fiastyúk központi napja, az Alcyone körüli keringési pályáját. A Fiastyúkot 
úgy is ismerjuk, mint a Hét Növér. A mi előnyös pontunkból, a Fiastyúkot, mint 7 csillagot látjuk. 
Aktuálisan 8 csillagból épül fel a Fiastyúk és a mi Napunk a Fiastyúk csillagkép 8 csillaga. A teljes 
csillagkép, beleértve a mi teljes naprendszerünket, egy óriási spirált formál a Tejút galaxisában. 
Körül-belül 26.000 év szükséges a mi Napunknak az Alcyone körüli utazáshoz. A mayák erre 
hivatkoznak, mint Nagy Ciklusra Itt található a fény egy öve, ahogy Alcyone-n keresztül kiterjed a 
spirálba. Ahogy a mi Napunk halad az Alcyone körül, ki és belép ebbe Photon övbe. Napunk 
keresztül halad a Photon övön megközelítőleg 2000 év alatt és a övön kívül 11.000 évig. A teljes 
ciklus felépítése: a naprendszerünk belép a Photon övbe 2000 év, kilép a Galaktikus Éjszakába 
11.000 év, és ismét be 2000 év, és ismét ki 11.000 év. A Nap kering az Alcyone körül és a Föld 
kerint a Nap körül. E tény eredményeképpen, a Föld még a Nap kapcsolatba kerülése előtt 
kapcsolatba kerül Photon övvel. Amint a Nap megközelíti a Photon övet, a Föld ki és belép a 
Photon övbe mindaddig, amíg a Föld keringési pályája teljes mértékben belülre nem kerül. A tavaszi 



napéjegyenlőségkor, a Föld a legközelebb volt a Photon övhöz. Körül-belül az 1987-es tavaszi 
napéjegyenlőségkor, 11.000 éves Galaktikus éjszaka után, a Föld ismét belépett a Photon övbe, 
megkezdődött a Nagy Ciklus befejezése. A Föld keringési pályája miatt a Föld a Photon övben egy 
hétig tartózkodott 1987-ben. Minden évben, a Nap egyre közelebb került a Photon övhöz. 1988-ban 
a Föld a Photon övben tartózkodott 3 hétig. 1996-ban a Föld a Photon övben volt megközelítőleg 
január 18-tól május 23-ig. Minden évben, az idő hossza növekedni fog 2012-es esztendő téli 
napfordulójáig, amikor a Föld teljes keringési pályája a Photon övben lesz, és ezzel a Nagy Ciklus 
véget ér. És ez az a dátum, amikor a mayák naptára is végződik. Amint a Nagy Ciklus befejeződik, 
valami érdekes fog történni a Fiastyúk csillagképben. A Maya csillag a Fiastyúk csillagkép 3 
csillaga. A Maya csillag 2000 év alatt halad át a Photon övön és nagyjából 1.200 évig van kívül. Az 
ő Alcyone körüli keringési pályája rövidebb, mivel közelebb van az Alcyone-hoz. A mi Napunk a 
Photon övbe lépett 1998-ban és teljessé válik jelenléte az övben 2002-re. Amint a Napunk elhagyja 
a Galaktikus éjszakát és belép a övbe, a Maya csillag már belépett a Photon övbe. Ez a két csillag 
szinkronizált lesz ebben az időszakban. És ahogy a Maya csillag visszatér a Photon övbe, a Fény 
Maya Lényei visszatérnek a Földre segíteni nekünk, amint a Nagy Ciklus befejeződik. A mayák 
meg voltak győződve arról, hogy 2012 december 21-n sok furcsa dolog fog történni. Ugyanis a 
maja naptár 5126 évet ölel fel a világ teremtésétől kezdve s éppen itt, 2012-ben marad abba. S nem 
folytatódik tovább. Persze, ez nem jelenti a világvégét. 26.000 év után ismét megfigyelhető lesz 
majd az égbolton egy óriási, csillagokból és bolygókból álló kereszt. Ez a mayák szerint egy 
kozmikus energiacsatornát nyit meg.

pholluxvfreemail.hu (István, 2009. 09. 27. 17:48)
nagyon érdekel a téma, le a kalappal az ókori világ tudósai elött, zseniálisak voltak. sajnos a mai kor 
emberei nem egészen azok, van aki nem hallott még soha életében a maiákról és a letűnt újvilági 
civilizációkról(még az ókori görögországról is csak annyit tud, hogy volt egy trójai háború, és 300 
spártai katona,) sajnos ez van a pitagorasz név valamai francia dolgot juttat egyesek eszébe, a 
platoon, pedig bizonyára a teherautó platóját... a helyzet az hogy ha az együgyü eberek nem tudják 
félniük kell e valamitől azz úgy van rendjén, ne is tudják meg milyen a félelem. az értelmesebb 
embereknek viszont nem csak magukra kell gondolniuk. ez ma nemgeészen ígyvan, ezért gondolm 
azt hogy az emberi evollúciót egy kicsit megrekesztettük. az ókori tudósoknak elég nagy teret 
engedett a vallás, pl a középkorban ha aztmondta valaki h a föld gömb alakú mágiára ítélték. a mai 
világ egy istent ismer a pénzt , sajnos eljutottunk oda hogy szabadon gondolkodni nem lehet. (pénz 
szabja meg a határokat mindenben.) szerintem az emberiség attól függetlenül, hogy túllépett a 
középkoron, és egy iszonytató kereszténységen, most szembetalálkozott a pénzzel, ami egy 
"második" középkort eredményze, mert évi 400 milliárd dollárt áldoznaka világon(minden ország 
az ürkutatásra, ezzelszember 600 milliárd dollár megy el telefonok fejlesztésére, és az autóipar 
fentartására. elgondolkodtató nem? úgy kellene látnunk a dolgokat, legyenek azok betegségel, 
aszteroidák, vagy bármi, ahogy felépülnek, meg kellene értenünk őket és mérlegelni képesek 
vagyunk rá, vagy nem.

lajos.melczer@gmail.com (Melczer Lajos, 2009. 09. 24. 08:27)
Kedves Zita!
Naptár ügyben javaslom:
Ha figyelmesen olvasunk, akkor tudni fogjuk, hogy jött ki a 2012-es dátum.

zita.gabor@vipmail.hu (Gábor, 2009. 09. 23. 09:54)
Na persze itt van ez a 2012 dátum is Maja naptár szerint, de hát mi nem azt használjuk és szerintem 
Ők nem tudták előre, hogy más naptárunk lesz ! Ezért Én nem igen hiszek a 2012-s érkezésben.



zita.gabor@vipmail.hu (Gábor, 2009. 09. 23. 09:49)
Kedves jocrock, nem is írhattad volna le jobban a mai valóságot:)A Nibiruról meg annyit, hogy 
sajnos mi már nem fogunk élni mikor ide ér, pedig megnézném:).Várható érkezési ideje 2900, 
forrás: http://integrativmedicina.hu/scifi/erd_1_19_06.html

josiii@freemail.hu (jocrock, 2009. 09. 22. 11:51)
Az emberiség sorsa nem a statisztikákon fog múlni meg hogy minek nagyobb a valószínűsége.Ha 
nem a Nibiru pusztít el minket majd megtesszük azt mi magunk.Vannak dolgok amiről az egyszerű 
"halandók" nem tudhatnak.Ha mégis kiderül valami gyorsan hiteltelenné kell tenni az információt.A 
lényeg a bizonytalanságban tartás.Mindenki döntse el miben hisz.Ha tényleg jön a Nibiru azt előbb 
utóbb észre fogjuk venni,akkor már nem lehet eltitkolni a létezését.

márta81@g. (csak egy netező, 2009. 09. 21. 13:34)
hy csak olvasgattam és gondoltam hozzá tudok szólni a témához, van egy ismerősöm, "kicsit" 
elvont a srác de érdemben szerintem túltesz bármelyik akadémikuson, az elte-ttkn tanultam, és 
végeztem, és ez az ismerősöm készített fel minden vizsgára... zseniális matematikuslehetne, és egy 
igazi lángelme, pusztán hogyan mondjam a körülmények áldozata lett, igazi rebellis 2 egyetemről 
hajították ki azért mert nem megfelelő a gondolkodásmódja... én tavaly kértem meg hogy nézze 
meg ezt a világvége témát, a válasza az volt hogy több esélyemvan hogy elüt egy autó, mint hogy 
egy kifejezetten nagy égitest rombadönti a földet.... jah meg még azt is hozzátette szerinte sokkal 
valószínübb hogy az emberi fajt saját maga pusztítsa el, mint hogy akár egy meteor becsapodása. 
szóval eléggé zűrös a srác meg volt egy két köny ötlete csak mivel nem diplomás tudós, ezért ki 
sem adjákőket, meg le is sarlatánozzák mellé. nem túlzottan ismert de majdnem minden 
tudományágban elég járatos, nagyon thetséges csak szegény, ennyi a baja. és sajna ez inkább a világ 
vége szerintem hogy egy inteligens okos ember nem kap olyan lehetőséget amit egy pénzes 
megkaphat... szóval ez szerintem valósabb probléma mint egy "támadó" bolygó. egyébként hubet 
istvánnakhívják és sok sok dikátársamnak is segítetett teljesen önzetlenül és ingyen mert szerinte a 
tudás hatalom, és mindenkinek joga van annyit tudni mindenről amennyit az elmélye "elbír"

Budapest (Rips, 2009. 09. 21. 03:03)
Na megint csak egy "világ vége" história. Szeretem az ilyeneket elolvasni, legalább picit belelehet 
tekinteni az okosnak tartott, megzakkant tudósok agyába, akik azt se tudják unalmukba mit 
csináljanak. Azért néha sajnálom magamat, hogy nekem nincsenek ilyen flesseim. Tök jó lehet ilyen 
világban élni. A "világ végét" maguk az emberek fogják okozni, nem holmi több millió kiló méterre 
eltotyogó bolygó. A saját földünket se fedezték még fel, erre azt akarja nekem valaki bemesélni, h 
2012-ben vége van majdnem minden élőlénynek?! De ha özönvíz lesz, tuti lesz valami jamaicai aki 
nagy nagy hajót épít, és mindenből 2-t feltesz rá. (tudjátok, anno tuti így volt :D:D) Nevetséges ez 
az egész úgy, ahogy van, habár senki nem vesztene semmit se azzal ha vége lenne mindennek, 
legalább nem kell az életet átdolgozni, és szenvedni a mindennapokért.

enlil@t-online.hu (Enlil, 2009. 09. 20. 18:58)
Üdvözlet minden Fórumosnak!
Matyinak és a többi óvatos hozzászolónak jelezném, hogy a történelem könyvek tartalma a 
legkevésbé "megbízható" forrás.Jellemzően a kiadásukkor elfogadott (néha a politika által is 
befolyásolt)történész-szakmai álláspontot rögzíti.(sajnos)
Másrészt a TÉNYEK-kel is javaslom ezt a fajta óvatosságot !
Nem voltunk ott a például tárgyalt történelmi helyzetben/eseménynél >nem tudtunk "bizonyítékot" 
hozni onnan, így csak matematikai számítások által,vagy a már megtalált dokumentumokból, régi 
írásokból tudjuk/próbáljuk "összerakni" azt, hogy mi is, hogyan is történhetett.
Ezért fontos, hogy tudományos szakemberek publikációit, könyveit olvassuk és megosszuk 



egymással - például itt a fórumon - az ismereteinket.
Sok mindent tudunk és sok mindent gyanítunk, van amire van, és van amire még nincs bizonyíték.
üdv
Enlil

oposszum (nevem senki, 2009. 09. 19. 21:22)
aminnyiben figylembe veszem, hogy 2001 ben egy kisbolygó belépett a föld légkörébe, és 
ausztráliában fényesnappal, lefilmezték, ahogy "kacsázik" a légkörben, majd elhagyja a föld 
légkörét, és a nasa nem tudott róla hogy az a meteor "vecsapódhat, akkor ezt te sem gondolod 
komolyan h egy bolygót ami kitudja holvan, van e , vagy mi se megcáfolni se igazolni nem tud, 
amatőr csillagászként aztmondom, hogy arról tudunk amit képesek vagyunk látni, mert a többi 
fikció, ccsak matematika, és nem egyéb, néhány adat ami lehet hogy hibás, nem kell hinni a 
nasanak sem a költségvetése évi 40 millió dollár, és csupán az égbolt 17 % át figyeli erről ennyit 
akármi lehet ott "kint".

Átverés (Zolika85, 2009. 09. 18. 22:13)
Sziasztok. Ha valaki utána olvas kicsit a Nasa oldalán, abból ezekszerint kiderül, hogy a Nibiru nem 
létezik...

http://209.85.229.132/search?q=cache:b8rIYFEMEZMJ:astrobiology.nasa.gov/ask-an-
astrobiologist/question/%3Fid
%3D2744+nasa+nibiru&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a 

Planet-x (Dani, 2009. 09. 13. 13:04)
Azért,az elgondolkodtató,hogy Google earth programban ahol a bolygónak lennie kéne azt egy 
szabályos négyzetben kiradírozták.

Aki nem hiszi járjon utána,az Orion mellett találja.

gyulayoyo@yahoo.com (ygyula, 2009. 09. 07. 14:27)
Én csak mondom a magamét. Az indiai mondavilág számontart egy olyan történetet, ami még akkor 
történt, amikor a Hold nem volt az égen. (magyarázgatták ezzel a Mariane-árok keletkezését) 
Sűrűsége, mozgása, azt sugalja, hogy a Hold is máshonnan jött. A Föld azonban nem úgy lett 
kiválasztva, hogy totálisan elpusztuljon.
Jöjjön aminek jönni kell.

jester (Bálin, 2009. 09. 07. 10:33)
thx pusztán 5 hete foglakozom a témával, és nyilvánosan ezek a témák a "közéletben" soha nem 
fognak megjelenni. átolvastam vagy egy tucat netes oldalt és az elképesztő marhaságoktól az 
elképzelhető dolgokig megtalálni sokmindent.... ettől függetlenül nagyon sajnálom hogy egy ilyen 
érdekes téma nem jelenik meg sehol, sem újságbokban sem tv ben.... pedig elképesztően sokrétű.

@Bálin (hunicillin, 2009. 09. 07. 09:32)
Ne keverjük a dolgokat: a bolygó-anomáliákat sok minden okozhatja, akár lehet még egy-két nem 
ismert bolygó a Naprendszerben. 
A barna törpe más tészta. A suméreket én sem tartom bizonyítéknak, de azért ha a sott.net-et 
olvasgatod (van pár tucat oldal a témában) akkor nem leszel kénytelen találgatásokra hagyatkozni. 



Jester.d (Bálin, 2009. 09. 06. 21:39)
szóval mit fentebb leírtam, kizártnak tartom egy tényleges bolyó ilyen mivoltú közelségét.
azt azonban hogy van "valami" cáfolnem csak megerősíteni tudom, elismert matematikuskén csak a 
számokra támaszkodhatom azok azonban irracionális képet festenek, az egészet megmagyárzhatná 
az el nem fogadott káosz elmélet, viszont ahogy olvasgatom a hozzászólásokat a legtöbb ember 
puszta szívbeli meggyőződésből állít ezt-azt. valójában semmilyen bizonyíték nincs az x bolygó 
létezésére, melleseleg pedig nagy kérdés ki minek ad hitelt? egy naptárnak amit a egy "kihalt" 
civilizáció készített(maják) vagy néhány sumér agyagképnek.
én nyomatékosan igyekszem kijelenteni, hogy az emberek világszemlélete az ami ezeket a dolgokat 
befolyásolja. ha hiszünk bennük és jeleket látunk az időjárásban a csillagokban vagy " isten"ben 
tegyük, de ahogy én látom a dolgokat és mint szkeptikus elmondhatom annak az esélye hogy egy 
faj úgyhal ki a földön hogy azt fel sem fedezi az emberiség nagyobb mint az hogy egy ilyen 
katasztrófa bekövetkezik, vagy hogy idegen civilizáció talál ránk.
szerintem egyedülvagyunk , nincs senki, és nem jön semmi, az ember mindíg akar valamit már az 
őskor óta istent, hogy a tetteit megindokolhassa valamivel.
ezenkívül ha netán csak egy 10 km átmérőjü meteortartana felénk akkor sem tudnánk teni ellene 
semmit, elgondolkodott már valaki azon, hogy egy vagy egy tucat atombombával sem lehetne 
eltéríteni, lehetetlen a gravitáció, és az adott égitest sebessége(sebesség, a lendület, és a nap 
gravitációs vonzása miatt, ) talán elérné az emberiség hogy elfodul az égitest, de a becspodás 
elkerülhetetlen lenne erről ennyit ha jön valami azt úgysem tudjukmeg mert össznép pánikra nem 
lessz szügség.... tehát eza nibiru már csak ezen is megbukott valaki unatkozott....

jeszer.d@freemail.hu (Bálin, 2009. 09. 06. 21:17)
kétszázszor számoltam át néhány egyelletet, az adott pályákat tekintetbe véve, és számolva a 
napkitörésekkel, azok mágneses mivoltával, azonban valahogy soha nem is gondoltam arra hogy a 
szaturnusz a jupiter, és az uránusz pályája ennyire instabil, matematikaileg az is csoda hogy ott 
vannak ahol ami a leg furcsább, a jupiter hatása a másik két blygóra, elméletileg az volna a 
helyénvaló, hogy "egybezuhanjanak a bolgyók, azonban ez nem következikbe, olyan feltevést kell 
megkockáztatnom, hogy sajnos valóban lennie kell mégpedig "közel" legalább egy nap gravitációs 
vonzásával egyenértéküt kéviselő bolygónak, azt azonban kötve hiszem hogy egy vörös, barna törpe 
erre képes lenne.... tudtommal a világ egyetem bővelkedik fekete lyukakban, valószínübbnek tartom 
hegy egy fekete lyuk amely elég távolvan, de mégis közel, gyakorol hatály a három 
naprendszerünkben lévő órjásbolygóra. ebben az esetben azonban előbb utóbb a fekete lyuk hatás 
felerősödhet.....

Fritzi (Fritzi, 2009. 08. 31. 21:18)
"Ja, meg a magyar - indián rokonság... Hát erre nem nagyon kaptam szikrát. Mert pár szavuk 
ugyanaz? És? A genetikai térképünk az alapvető pár elemet (tehát emberek vagyunk és nem 
moszatok...) leszámítva nem egyezik. Ez a TÉNY."

Kedves Matyi

Éveken keresztül antropológiai vizsgálatokat végeztem, és az Egyesült Államokat is keresztül-kasul 
jártam.

Ha az Államokat az észak-nyugati csücskétől a délkeleti csücskével keresztbe összekötöd, egy 
olyan területet kapsz, ahol az amerikai őslakosok fenotípiája megegyezik a ma "honfogaló" 
magyaroknak nevezett magyarok fenotípiájával. 
Ez a fenotípus pedig a turanoid típus. 
Ez a TÉNY.



Nyelvészettel nem foglalkozom.

A genetikai térképről pedig - megnyilvánulásod alapján ítélve - halvány fingod sincs. Ez is TÉNY.

Egy ember genetikai térképe nem arról szól, hogy ember-e, vagy moszat. 

Barna törpe (hunicillin, 2009. 08. 31. 14:29)
@anyád vipmail: Nagyon jó hozzáállás, hogy mindent meg kell kérdőjelezni, mert a média sok 
mindennel etet minket. Ezzel együtt aki a sott.net-en végigolvasta barna törpével (Napunk 
ikernapjával) kapcsolatos cikkeket, nehezen talál érveket a létezése ellen. 
A valós veszélyt nem maga a Nibiru vagy "12. planéta" jelenti, hanem a törmelékek.
A 2003.05.15 Nancy Lieder féle hoax (ha valaki követte az eseményeket a GLP-n) egyfajta teszt 
volt a hatalom részéről, hogy reagálnak az emberek, és hányan reagálnak.
A cikk szerintem korrekt, bár átvesz olyan megállapításokat is, amelyeket nem tudom, mi alapoz 
meg. A www.cropcircleconnector.com oldalon a tavalyi eastfield4 -es gabonaábra (ha jól 
emlékszem) jóval a Plutó pályáján kívül jelzi a barna törpe perihéliumát. Miután a (valódi) 
gabonaábrákat a miénknél fejlettebb, általunk még nem ismert technológiával hozzák létre, én 
elfogadom, hogy a barna törpe nem jön be a Naprendszerünkbe. 
A nómenklatúra tagjai valószínűleg megkaphatnak olyan Hubble adatokat is, amelyet a köznép 
nem, másként mi magyarázza pl. B.G. egy milliárdos (USD) növényi mag-bankjának létrehozatalát 
a norvég partok közelében levő szigeten, amelynek pl. atomháború esetén semmi hasznát nem 
veszi?
Ezzel együtt, saját magunktól sokkal jobban kell félnünk, mint bármilyen külső fenyegetéstől, 
amely maximum a testünket semmisíti meg - ezzel szemben a harc a lelkekért folyik, és nem 
kispályán.

anyád@vipmail.hu (Régimese, 2009. 08. 31. 01:48)
Már rég nyilvánvaló hogy az egész csak kamu, a hiszékeny embereket akarják riogatni és lehúzni 
róluk némi lóvét. (Mindenki vegyen ezt, meg azt, építsen bunkert meg ojjektumot is!)A 
legfontosabb hogy az emberek figyelmét eltereljék a lényeges dolgokról, pl hogy hogy használnak 
ki minket. Észrevétlenül taszítanak a világkormányok rabszolgaságba mindenkit (pl hitelekkel) és 
ehez jó pár szerencsétlen még tapsikol is. Ez már a sokadik évszám, emlékszem 2000 körül is már 
Nibiruztak, beszélgettek a szürkékkel és volt egy számláló a honlapjukon amit aztán le kellett venni 
mert a megadott időre se szürkék nem voltak se Nibiru.
Persze egy kisbolygó bármikor bepuszilhat, de biztosak lehettek benne hogy senki nem fog szólni 
előre :), lehet észre sem fogjuk venni a világ végét!

cegaa1997@indamail.hu (cega, 2009. 08. 23. 18:37)
még a napnális nagyobb kemény halál .de szép

Ajánltra válasz (>Zoli<, 2009. 08. 16. 12:21)
A lent említett beírásodra jelenkezek. Érdekelne mekkora a fájlod? Felosztható e? Feltehető e a MM 
honlapra? Ugyanis oda csak max. 5 MB egyszeri fájlt lehet felküldeni. Neked megvan e valahol a 
netten? Ha igen, annak a linkjét felhasználhatjuk e a honlapon? írtam a megadott címedre de az nem 
létező 

raffaizoltan@gmail.com 



12.bolygó (popeye, 2009. 08. 16. 10:34)
Ha valakit érdekel és még nem olvasta a 12.bolygót és az Istenek városait, annak szívesen elküldöm 
elektronikus formában ( djvu formátum ).

e-mail: popeye857573@citromail.hu

KAMU - 1 atlagember (ezmegaz, 2009. 08. 03. 03:01)
Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, kamuka.
Az állatok közül is csak néhány piszkít össze-vissza, amerre jár. Te miért teszed ezt?
A véleményed fontos, de miért nem próbálsz meg érveket előhozni mondjuk a 3 hivatkozott linkben 
szereplő ismeretekkel szemben? Netán el sem olvastad? Ne járassuk le magunkat, ha nem muszáj. A 
google nem új találmány, és már magyarul is működik.

KAMU (1 átlagember, 2009. 08. 02. 23:45)
sose voltam jó tanuló, de miért hagyjak csillágaszok marakodni a népet ilyen hülyesegen , a fenti 
kép messziről láccik kamu, mi körül kering az a piros bolygó? kitalálta, hogy na most teszek 1 kort 
az űrben? :D vagy van 1 fekete nap a középpontban ami korul kering? minden esetre katasztrófa 
fimnek elmegy de géz hogy ilyen sokan komolyan veszik ....

ezmegaz (ezmegaz, 2009. 08. 01. 12:38)
"antiballib@gmail.com
(Herter László, 2009. 07. 30. 16:17)
Szeretném megkérdezni. Ha ciklikusan el pusztul az élet. Akkor hogyan indul el újra ? Mindig egy 
új teremtés indul el ?
Köszönöm"
Nem az élet, hanem a "civilizáció" pusztul el. Sokan vágynak arra, hogy ez a jelenlegi "civilizáció" 
folytatódjon? Szerintetek a földön élő emberek hány százaléka? Tudjátok, hogyan él a populáció 
90%-a? Jártatok Afrikában, Dél-Amerikában, Indiában? Egy kis csoport uralja a Földet, olyan 
feltételeket teremtve, hogy a lélekfejlődés esélyei egyre zsugorodnak. Az embereknek sem kedvük, 
sem energiájuk nincs Istennel vagy akár csak saját hallhatatlan lelkükkel foglalkozni. Törvénszerű, 
hogy minden erő egy ellenerőt hív fel. Erről szól mondásunk, hogy "ahol legnagyobb a szükség, ott 
a legközelebb a segítség".
Katasztrófák mindig is voltak, kisebbek-nagyobbak. A legutolsó 1500 éve, ami a sötét középkort 
okozza. Egy kisebb űrtörmelék légköri detonációja pedig a francia Airbus katasztrófáját. Szerintetek 
miért titkolják? Miért nem nyilvánosak a Hubble teleskóp képei (csak néhány)? Miért épít az elit 
hatalmas földalatti óvóhelyeket? Miért költött Gates 1 Mrd dollárt egy szuperbiztonságos 
génbankra? Netán tudnak valamit, vagy ez a hobbija?
A világnak természetesen még jó darabig nem lesz vége (legalábbis addig, amíg az utolsó földi lélek 
is meg nem szabadítja meg magát az inkarnációs körforgástól), de katasztrófák voltak, és lesznek. 
Nem az emberi akarattól függenek. (az emberek világháborút sem akartak soha, mégis voltak - 
"véletlenül", igaz? :D ->Albert Pike levele)
A Nibiru-hisztériának az adhat alapot, ahogyan az elit viselkedik. A 2003.05.15-s hoax pl. egy teszt 
volt az emberek viselkedésének megfigyelésére. A nibirus kérdés valóban veszélyt okozhat, akár 
maga a vörös törpe, akár az üstökösök. http://www.youtube.com/watch?v=_CnGRnz9Fi4 
Sajnos reálisabb veszély is van, mint a Nibiru vagy micsoda. Egy interglaciális vége fele 
közeledünk, és a jégkorszak NAPOK ALATT fog bekövetkezni. Nehéz elképzelni a lineáris 
gondolkodásunkkal, igaz? A Golf áramlat egy-két nap alatt megállhat, és olyan jeges viharok törnek 
ránk, amitől bárki el tudja majd képzelni, mitől fagyott meg a mamut boglárkával a szájában. (Film: 
Holnapután) Az előző jégkorszakban a kárpátmedence túlélési paradicsom volt, és csak most 
kezdem kapisgálni, hogy egyesek miért nézték ki ezt a területet új hazájuknak. Jégkorszak témában 



angolul tudóknak ajánlom elolvasni:
sott.net/articles/show/128992-Forget-About-Global-Warming-We-re-One-Step-From-Extinction-
sott.net/articles/show/160925-Tunguska-Psychopathy-and-the-Sixth-Extinction
sott.net/articles/show/125454-Fire-and-Ice-The-Day-After-Tomorrow

rocker.44@hotmail.com (Nandor44, 2009. 08. 01. 12:13)
Ez az oldal nagyon jó! gratulálok hozzá! 

http://maitos.blog.hu/2009/07/30/magyarok_igaz_tortenet_osszefoglalo

Akit érdekel a téma itt olvashatja az összefoglalót! És megadtam itt a másik blog címem! Ahol 
részletesen le vannak írva a dolgok! 

CSAK AKKOR NÉZZÉTEK MEG, HA TUDNI AKARJÁTOK AZ IGAZAT! 

csacsi9797@freemail.hu (Attyla, 2009. 07. 31. 20:45)
Mikorra,hol lehet majd látni a Nibirut?
Aki tud róla valamit az írjon az e-mail címemre!
Kösöznöm!
Egyébként hallottam olyanról hogy 2012ben az UFO-k fognak eljönni,hiszen az egyiptomiankan ők 
segítettek piramist építeni,ezt hieroglifák,írások bizonyítják.És a Maja naptár szerint 2012ben 
világvége.Azt is mondják ekkor lesz Jézus második eljövetele.Erre hozzáfűzném lehetséges,mert 
azt írták hogy a régi rossz világ újászületik.Nektek mi a véleményetek?
KÖSZÖNÖM

sandor.sebesi@gmail.com (Sebesi Sándor, 2009. 07. 30. 20:22)
Kedves Antiballib!
Tisztelt Herter László Úr!
Az élet ciklikus kipusztulása nem a full zérót jelenti. Mindig voltak és lesznek olyanok, akik meg 
tudnak menekülni. Az embert "létrehozni" viszonylag egyszerű, csak ismerni kell a genetikai kódot 
és a mikrobiológiát a "létrehozás" szintjén kell művelni.
Én szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy a mi evolúciónk egy sorozatos gén kísérletezés 
eredménye. Minden tiszteletem Darwiné, de tisztelettel kérdezem, hogy az emberszabású majmok 
körében az úgynevezett túlélési effektus mennyire játszik szerepet? Azaz az ő fejlődésük miért 
rekedt meg azon az általunk is ismert szinten? Most van evolúció, vagy nincs? Persze mondhatják, 
hogy nagyon kevés idő telt el azóta, hogy egyáltalán visszatekinthetünk az evolúcióra, mint 
folyamatra. Azonban az a bibi, hogy miközben fajok halnak ki, azonközben nem emelkedik egyik 
faj sem egy magasabb szintre. Tehát akkor minden kipusztul?
Én úgy gondolom, hogy a történelem újra megtörténik, ami volt újra lejátszódik, csak egy újabb, 
talán magasabb szinten, de mindenképpen másképp. Semmi új sem teremtődik! Egyszerűen az 
Univerzum a "hozott anyagból" dolgozik. Ez van, ebből lehet újra próbálkozni, DE!
Azok a formák, amik kiállták az IDŐ próbáját, szinte mindig ugyanúgy szerveződnek újjá. 
Merthogy ami egyszer már jól működött azt miért kéne VÉGLEG tönkretenni??? A Teremtő nem 
hülye és "nem kockajátékos"-a la Einstein!
A körforgás nyilvánvaló és látható, sőt egyre inkább bizonyíthatóvá válik!
Mivel épphogy a semmitől Nostradamusig terjedő időszakról írok könyvet, de idő hiányában nem 
tudom felgyorsítani, erre a kérdésre valóban kimerítő választ itt nem tudok adni. Azért remélem 
gondolat ébresztőként most ennyi is elég volt.
Üdv: Sebesi Sándor



antiballib@gmail.com (Herter László, 2009. 07. 30. 16:17)
Szeretném megkérdezni. Ha ciklikusan el pusztul az élet. Akkor hogyan indul el újra ? Mindig egy 
új teremtés indul el ?
Köszönöm

Mi a különbség? (Őszkatona, 2009. 07. 22. 17:16)
Érdemes megkeresni a különbséget a lehetetlen, a megmagyarázhatatlan és az érthetetlen között. Én 
az alábbit találtam de bevetem vitára mert, ahogy azt mágusaink tanították, "A felemelő örömet adó 
tudás a legfőbb ajándék, amivel ember rendelkezhet" (Grandpierre Attila, Királyi Mágusok Ősnépe 
a Magyar).

A lehetetlen egy olyan tudásra alapított, befejezett, azaz véges, meggyőződés ami kizárja a 
lehetőséget. Pl. A világegyetem egy okozat de semmi sem okozta. Vagy, semmi sem képes önmagát 
létre hozni de a világegyetem önmagából származik. Mindkét esetben, az első állítás kizárja a 
második lehetőségét. Se további tudás se magasabb érvelés tehetség nem teheti a lehetetlent 
lehetővé. 

A megmagyarázhatatlan egy tudás hiány miatt befejezetlen, azaz végtelen, okfejtés. Pl. A lét létezik 
de nem tudjuk hogyan (ki, mi által) jött létre. A tudás megszerzésével a megmagyarázhatatlan 
megmagyarázható lehet. 

Az érthetetlen egy elfogadott valóság amit képtelenek vagyunk megfejteni. Ez egy érvelés (a 
leggyengébb szellemi fakultás) tehetség korlátozás. Pl. Született egy ötletem de a megszületése 
előtti szellemi folyamat megfigyelése számomra elérhetetlen. A tudás megszerzése nem teheti az 
érthetetlent érthetővé, de az érvelésen kívül van még más, többé-kevésbé megbízható, szellemi 
képességünk (pl. emlékező képesség [memória], előérzet, ráérzés [intuíció], ösztön. Sőt, teremtő 
képességünk is van, pl. képzelet). 

Hazafias szeretettel,
Őszkatona

a@b.c (Matyi, 2009. 07. 22. 10:59)
Elkezdtem olvasni Dr Nagy Sándor írását. Elég sok benne a helyesírási hiba...
Bár az is lehet, hogy nem ő gépelte be, ebben az esetben elnézhető. De egyébként 1 rossz pont már 
van...

a@b.c (Matyi, 2009. 07. 22. 10:51)
No, szép kis lavina.
A magyar nép történetéről és eredetéről SZÁMTALAN hiteles dokumentum született. Be kell 
menni egy könyvtárba és el kell olvasni. 
A magyar nép őseinek vándorlása során megannyi behatás érte egyéb népektől melyek között akár 
sumérok leszármazottai is lehettek, de attól a magyarok még nem a sumérok rokonai. Időben sem 
nagyon áll össze, mert a sumért birodalom aranykora (és még utána is jó sokáig) a magyarok ősei 
egészen máshol legeltették állataikat... Ez viszont tény, az általános iskolai történelemkönyveket is 
újra fel lehet lapozni.
Ennyi erővel lehetnénk törökök, oroszok, szlovákok, hiszen ők is hatottak ránk (mint ahogy a 
magyarok ősei rájuk, de attól az oroszok még nem a magyarok leszármazottai...)
Én a TÉNYEKNEK hiszek és nem homályos fejtegetéseknek. A mérleg egyik serpenyőjében 
vannak az általam ismert tények, a másik oldalon ennek cáfolatai. Vagy úgy is fogalmazhatnék, 
hogy egyik oldalon vannak bizonyos felvetések a msáik oldalon pedig a sziklaszilárd TÉNYEK, 



amik megcáfolják a felvetéseket.

"Az alapok összeérnek" felvetésre. Hát persze, hogy összeérnek! Természeti népek voltunk mind, az 
afrikai bennszülöttek, az ázsiai nomádok, az amerikai őslakosok, ausztrál őslakosok. A Nap 
ugyanúgy "kelt" fel mindenkinek, a vihar ugyanúgy rémítette meg az őseiket. A vadat ugyanúgy el 
kellett ejteniük az élelemért. Fedelet a fejük fölé ugyanúgy építeniük kellett. Abból és úgy 
dolgoztak, amit elértek. Sarat, követ, fát, állatok csontjait. NEM MONDTA meg nekik senki, hogy 
hogyan kell csinálni, rájöttek maguktól, mert azon múlt az életük, hogy mennyire tudják 
hasznosítani a tapasztalataikat, és mennyire tudnak abból építkezve fejlődni. 
A ma embere mindent KÉSZEN KAP, megkűzdenie nem kell semmiért (persze vannak kivételek, 
de életbenmaradásuk annak a BIZONYÍTÉKA, hogy a szűkös lehetőségek között is megtalálja az 
ember azokat az elemeket, amik kielégítik a körülményekhez idomult igényeit). 

a@b.c (Matyi, 2009. 07. 22. 10:51)
Azt vallom: mindig van EGY logikus magyarázat. Az, hogy kinek mi a logikus, az erősen 
szubjektív. A felvetések rendszerbe foglalása szubjektív, az általánosan elfogadott rendszerezés az 
objektív TÉNY. Attól azonban, hogy sokan hisznek egy logikus magyarázatban, attól még nem 
biztos, hogy az igazság. Például évszázadokig hitték, hogy a Föld lapos és a szélén leesik a hajós ha 
odáig merészkedik.
Könnyű és egyszerű azt elhinni amit KÉSZEN KAPUNK (még ha a valóságalapja előbb vagy utóbb 
megcáfolásra is kerül), mert erre vagyunk beállítva.

Felvetés volt, hogy érkezik a mindent elpusztító barna törpe 2002-ben. Nyoma sincs sehol sem... Ez 
TÉNY. És számomra ez a fontos, mert a mérleg másik serpenyőjében csak megcáfolt, súlytalan 
felvetések sora áll.

Erich von Danniken az életét szentelte (áldozta? elfecsérelte?) ismeretlen dolgok 
megmagyarázására. Nagy port kavart az TÉNY. Felvetéseket rakott egymás mellé, a hézagokat 
feltevésekkel kombinációkkal töltötte ki. Láttam tőle jópár videót (németül nem beszéltem annyira, 
hogy a könyveit megértettem volna, később meg már nem érdekeltek a feltevései), volt egy 
korszakom amikor szívtam magamba, mint a szivacs. Aztán megismertem a TÉNYEK világát is, és 
az én egyéniségemhez az jobban passzol. Azóta rengeteg könyvet olvastam, és számtalan filmet 
láttam, amiben egytől egyig nagy alapossággal (már amennyire én azt meg tudom ítélni) cáfolták 
meg a felvetéseit TÉNYEKKEL. Válasz azóta sincs...

Valóban nem ismerem az itt felsorolt és hivatkozott tudosók (írhattam volna idézőjelben is jelezve 
az álláspontomat, de lehet valaki gyalázkodónak vette volna...), munkáit, kutatási eredményeit, 
publikációit. DE az itt összehordott információk annyira távol állnak az általam ismert 
TÉNYEKTŐL (amik tulajdonképpen azok a bizonyos általánosan elfogadott EGY logikus 
magyarázat körébe tartoznak), hogy nem is vagyok rájuk igazából kíváncsi.

Aki ezekben hisz, higgyen bennük annyira, amennyire csak akar, ez az ő szabadsága. Vélemyént 
mondani róla bármilyen stílusban, hangnemben az én szabadságom. Vagyok annyira intelligens, 
hogy nem gyalázkodom sem feleslegsen, sem vagánykodásból. Nem érzem szavaimat 
súlyosabbnak, vagy nagyobb "valóságtartalmúnak" attól ha taplón viselkedem, vagy kommentelek.

Na, bocs a hosszú kommentért.

2o45 törökbálint Kisfaludy S. u. 43, (Kiss Albert Csaba, 2009. 07. 22. 08:32)
Szeretném javitgatni,és kiegésziteni a korábbi hozzá
szólásomat, mert úgy látom,hogy nem világitottam meg



hogy miért ajántottam azokat az olvasni valókat, előzőleg. A Sumer teremtésmitosz ábrája a 
Somogy m.
-ben " fellelt" májkő karcolatán azonos módon jelenik
meg- Martol V. ezzel kapcsolatbanis írt egy komoly 
anyagot /könyvet !/ és én mint egytollas indián,
de olvasni valóban mindenevő- a cikk kapcsán szemet 
szúrt a hasonlóság!! A Babilonban és Somogyban ta
lált ábrák vajon miért hasonlítanak ilyen nagyon??
Én semmiképpen nem szeretnék senkivel vitatkozni,
mert annyira nem vagyok képzett, de a sumer-magyar
rokonság lehet, hogy nem igaz,- de az "alapok" vala-
hol összeérnek!!!

lajos melczer@gmail.com (Melczer Lajos, 2009. 07. 21. 21:58)
....van egy ismerősöm aki sértő stílusban szeret vitatkozni olyan dolgokról melyekről életében nem 
hallott még. Kapásból cáfol számára idmeretlen tudós embereket, akik évtizedeket szenteltek 
kutatásaikra akiknek erről szólt az élet. Bár ő egyiket sem olvasta, de elvből cáfol. Miért...? Csak! 
Ellen érv? Az nincs. Elmondani sem lehet neki, mert nem érdekli. Miért...? Csak! Azonban nagyon 
okos, de boldogtalan és lelki szegény. Öt nem Matyinak hívják.
Tisztelettel:ML.

Matyinak (>Zoli<, 2009. 07. 21. 19:44)
Kedves Jókedvű!

Megtisztelnél minket is ha birtokodban van bármilyen bizonyíték azzal kapcsolatban ami 
alátámassza azt a tényt, hogy semmi közünk a Sumerokhoz? 

a@b.c (Matyi, 2009. 07. 21. 16:51)
Ja, meg a magyar - indián rokonság... Hát erre nem nagyon kaptam szikrát. Mert pár szavuk 
ugyanaz? És? A genetikai térképünk az alapvető pár elemet (tehát emberek vagyunk és nem 
moszatok...) leszámítva nem egyezik. Ez a TÉNY.

a@b.c (Matyi, 2009. 07. 21. 16:44)
Hát ekkora áltudományos baromságot már régen olvastam. Jókat röhögtem a bizonyíték nélküli 
megállapításokon, meg a meg nem valósult 100%-os jövendöléseken.
Persze jó ha az ember hisz valamiben és mellette erősen kiáll. Meg lehet mindenféle elméleteket 
gyártani, egymástól valószerűtlenül távol álló dolgokból rendszert építeni.
Lehet játszani, hogy okosabbak vagyunk, mint megannyi KÉPZETT és TANULT csillagász 
biológus, fizikus, stb.
Sumér - Magyar rokonság???? Merjünk nagyot álmodni. Ha a románok a Dák-okkal jönnek, akkor 
mi kiásunk egy még régebbi civilizációt. Ugyan már.
A modern ember hajlamos földönkívűli behatást keresni (és találni - köszönet Danniken), olyan 
dolgokban, amiket nem ért. Mert az az egyik legegyszerűbb válasz.
Ésszel fel sem tudjuk fogni, hogy miként épített a primitív ember szabályos piramisokat olyan 
kövekből, amik súlyával egy modern daru sem bírkózik meg. Modern korunk építőanyaga vasbeton 
sem azonnal lett olyan, amilyennek most ismerjük. Emberek a kutatásába őltek pénzt és energiát, 
ezért lett aztán idővel az ami. Miért vesszük el a 2-3 ezer évvel előtt éltektől annak lehetőségét, 
hogy ők hozták létre? Hiszen csupán azokkal az anyagokkal és elemekkel dolgoztak, amikkel már 
évszázadok óta. Ismerték és tökélyre fejlesztették használatukat. Mint a modern ember a 
vasbetonét...



2045 Törökbálint, Kisfaludy S. u. 43. (Kiss Albert Csaba, 2009. 07. 19. 16:38)
Ha valaki e tárgyban bővebben és alaposabban kíván
tájékozodni érdemes elolvasnia Marton Veronika:
Sumir teremtésmítosz c. könyvét,- pláne, ha csilla-
gász az illető,-nehezen emészthető,de igazán elgondolkodtató mű! Az tollábol jelent meg a" 
pecsétnyomókés hengerek c. munka is !

hiikaru8@yahoo.com (Hikaru, 2009. 07. 19. 15:13)
Hát az tény, hogy a sumérok és egyéb azutáni népek nyilván azért tudtak annyit a csillagászatról 
(tehát a Plútó létezéséről is), mert "valakiktől" tájékoztatást nyertek, különben meg miért érdekelte 
volna őket, meg egyáltalán eszközeik sem voltak a megfigyelésre. 

Engem leginkább a Gilgames &#8211; Teremtés eposza fogott meg, melyet Zecharia Sitchin 
könyvében szépen elemez. Miután elolvastam és odamentem a műanyag földgömbömhöz ^^, hogy 
megnézzem mekkora is a Csendes-óceán, aztán elképzeltem, hogy milyen lenne, ha leengednénk a 
vizet :D, és hát igen, elképzelhető, hogy bolygónk a Tiámat egyik feléből lett. 

Meg ugye ott a homo-sapiens kérdése is. 
Meg a bibliákban az égből alászálló istenségek, akik ugyan olyanok, mint az emberek csak tudásban 
mások, meg persze az eszközeikben.
A fentebb említett könyvben még Babilón toronyról is szó esik, tehát, hogy az emberek azért 
építették, hogy ők is el tudjanak utazni az istenek hajlékába (bolygójára), magyarul olyan rakétát 
akartak építeni, mint az isteneiknek van, de már akkor sem tetszett ez a nefilimeknek, szóval nem 
tudom mit szólnának, ha a NASA oda küldene egy űrhajót.

Látom megy a keverés is az időpontokkal kapcsolatban, hogy mikor várható a bolygó feltűnése, de 
már azt állítják, hogy szobai távcsővel is látható, szóval már közel járhat.

hides@freemail.hu (amatőr, 2009. 07. 18. 10:52)
Szóval annyi zagyvagyásot írnak,hogy már nevetnem kell. 2003-ra jósolták az áthaladását,de annyi 
baromságot írtak,hogy hiteltelenek lettek a cikkek. Aztán nem halad át! Ekkor kiderítették,hogy 
2012-ben fogá áthaladni mert a maja naptár addig érvényes !
A nyilatkozatot tevő tudóst soha nem nevezték meg, az ominózus l984 évi cikket több nem követte! 
Sehol a világon ! Pedig sok-sok komoly felszerelésű amatőr csillagász van a világon ! Több hír 
nincs !
Vagy csak kacsa az egész - nem hiszem,a sumérok e kérdésekben nem mertek hazudni,meg minek 
is hazudtak volna - vagy tényleg komoly megpróbáltatás vár a Föld lakóira és azért a nagy 
csend !!!!!!!

kuk@c.hu (rövidnevű :), 2009. 07. 10. 16:48)
A Nibiru kb 3600 évente kerül földközelbe, ez legutoljára ie. 560 körül volt, vagyis legközelebb 
3400 táján fog errefelé járni :)
és mivel jóideje jön-megy és még sosem volt világvége, most sem lesz (egyébkéntis, nem a 
világnak lesz vége, ha ütközik a Nibiru a Földdel, hanem 'csak' nekünk, meg a környéknek)

morsi@freemail.hu (Mischner Orsi, 2009. 06. 27. 16:43)
Jaj már miket beszéltek.Én is olvastam,de cáfolattal együtt az egyik hírportálon a Galaxy Centrum-
on. www.galaxycentrum.com 
Ezerben sem volt világvége és most sem várható, bármilyen bolond ez a világ.



Abszurd (Light of North, 2009. 06. 24. 14:43)
Én elhiszem, hogy pengék voltak a maják, meg a sumér(magyarok)(ezt am nemtom honnan 
szedtétek) De már annyi ki..szott világvégét megjósoltak mint állat. Mellesleg a ciklikus 
fajkihalások, és a nagy katasztrófák között millió évek voltak, nem pedig 3660 szóval ez sem 
tudom, hogy jött. Ez a baj, elindul valami hír, és mindenki hozzásző mindenféle baromságot és a 
végén annyira abszurd lesz, h nem igaz. Azért én várom az "annunakikat" , hiszek bennük, sőt a 
családomnak sok élménye volt a földönkívüliekkel. Remélem visszajönnek.

F...K (Man, 2009. 06. 24. 14:37)

Elolvastam ezt a cikket, sőt még vagy 50 másikat, aminek az lett az eredménye, hogy a végén 
már a lemúriai lényeknél kötöttem ki:S Az a baj ezzel az egésszel, hogy pl. a NASA honlapján 
csak a cáfolásáról vannak cikkek, és én még egyszer sem láttam naplementekor sem 
napkeltekor. Tudom, most azt gondoljátok nem hiszek az efféle dolgokban pedig de. De a 
francba is ne gagyi képekkel akarják már bebizonyítani az igazukat. Ne olyan bizonyítékokat 
írjatok aminek nem lehet rendesen utána nézni.
bagyiimre@msn.com (imi, 2009. 02. 06. 14:08)
De ezen az oldalon több lehetöség van a kutakodásra. http://esekielstone.blog.hu/

bagyiimre@msn.com (imi, 2009. 02. 06. 14:05)
Ime egy oldal a sok közül.http://www.okotaj.hu/szamok/29-30/betu1.htm
Szerintem érdemes megnézni.

bagyiimre@msn.com (imi, 2009. 02. 06. 13:47)
Üdv mindenkinek!
Elolvastam a forumot és azt kell, hogy mondjam mindenkinek igaza van.De az helyett, hogy 
egymás mondandolyát probáljuk megcáfolni bizonyíték nélkül, inkább gyűjtsünk adatokat a témárol 
és mutassuk meg egymásnak.

szabomiki84@citromail.hu (niko, 2009. 01. 25. 15:17)
ja az indianokkal kapcsolatos forras MORICZ URTOL SZARMAZIK AKI BAR IGAZ HOGY MA 
MEG ELHALGATOTT TENYEKET FEDEZETT FEL DE E LÖÖBB UTOBB 
BEBIZONYOSODIK AZ IGASSAG

szabomik84@citomail.hu (niko, 2009. 01. 25. 15:14)
KEDVES SUMER MAGYAR ROKONSAGBAN KETELKEDÖ KICSIT TAGABRA KENE 
NYITNI A SZEMED KICSIT TÖBBET KENE OLVASNOD AZ EREDETI 
SZAKIRODALMAKAT DE ELMONDOM NEKED HOGY EGYES INDIAN TÖRZSEK IS A 
MAGYARhoz hasonlo nyelven beszeltek es egyes legendaink is összefüggöek sött pl a magyar 
totem allat a turul masneven kerecsen jelentese fenyhozo indianoknal pl fenyhozo v vihar madar 
mien erdekes nem!!!!!!!!!!!!!!

geetee@freemail.hu (Tibor, 2009. 01. 16. 22:20)
A Nibirut ha ide ér majd fényképezzük.Néztem a sumér magyar szótárt,nem sok hasonloság 
van.Viszont a magyar, kifejezö egy nyelv nem olyan gyengus mint az összes szomszédé

huvosb@gmail.com (bigyó, 2009. 01. 09. 19:57)
Lehet,hogy az a fényes "csillag"északnyugat felé?Nibiru?azt mondták,hogymár lehet látni.Amit 



látok esténként az eddig sose volt ott,csak 1 hete kb:)

a2001@freemail.hu (rumcájsz, 2009. 01. 06. 10:18)
"2003. tavaszán, május végén vagy június elején, a Jupiter pályáján is belül kerülve"
2003 már elmúlt, nem? Hol van ez a barna törpe?

ati567@freemail.hu (Attila, 2008. 12. 28. 13:46)
A tények valós, ez igaz, csak nem mindegy hogy hgy tálaljuk őket. Mert egészen mást is 
jelenthetnek.

érvelés (>Zoli<, 2008. 12. 28. 11:33)
attól hogy mi nem értünk egyet, a tények valósak.

a küldött cimen érdekes dolgok lehetnek mert Badiny professzor ebböl is közöl kapcsolatokat, (pl. a 
pecséthengerekröl stb.) de mivel én angolul nem értek igy nem sokra megyek ezzel a cimmel, 
viszont van ez magyarul is. 

ati567@freemail.hu (Attil, 2008. 12. 28. 10:03)
Érvelésnek elfogadom. De még mindig nem értek egyet.

Erről, amit tegnap találtam viszont kiváncsi lennék hogy mi a véleménye Kedves Zoltál! 
http://www.sitchiniswrong.com/VA243seal.pdf

Sumir - Magyar (>Zoli<, 2008. 12. 28. 06:41)
Kedves Attila
Mivel te annélkül hogy olvasnál azokbol a könyvekböl melyek bizonyitják a sumér magyar 
azonosságot, igy kis idézeteket teszek ide Badiny professzortól és Dr. Nagy Sándortól. 
Badiny Jós Ferenc:
Nem kell messzire menni a keresésben, mert ez a név - A-TILLA - a ma >Mah-GARnak< nevezett 
(sumír), sokezer éves nyelvünk egyik szava. Nézzük csak a jelentését a DEIMEL és LABAT 
szótárak alapján.
,,A" (D. 579.) jelentése >VÍZ<, de igében >MEGTARTANI< értelmű. >TIL< (D. 73/6.) jelentése 
>ÉLET< . (Asémi-akkád nyelvben >BALATU<, tehát mondhatjuk azt, hogy a mi BALATON-unk 
az >ÉLET-TAVA<.
>LA< a meghatározás ragja a sumírban. Ez a mai határozott névelő.

>ATILLA< tehát >AZ ÉLET MEGTARTÓJA< >AZ ÉLET VIZE< neve szerint, de Ő életében is a 
hun-magyar élet őrzője, megtartója volt. Nemzettestvéreinek sokaságát csak a >víz< hatalmához 
lehet hasonlítani, és a bőségben, jólétben való életet is biztosította, és az ehhez szükséges 
>mindent< valóban nevezhetjük >az élet vizének<.

Dr Nagy Sándor:
>Szabadka< nevének jelentése is a sumir nyelvből elemezhető ki. Szabad a sumir nyelvben is azt 
jelentette, amit ma a magyarban, a >Ka< pedig - amint már kielemeztem >várost< jelent. Szabadka 
tehát sumir-magyar nyelven szabad várost jelent.
De van Torontálban - kielemezve: tur-on-tál, annyi mint téres, vagyis nagy területű tál, - egy tiszta 
sumir képzésű és jelentésű városnév ma is. Ez Kikinda, elemezve: >Ki<, a sumir nyelvben >helyet< 
jelent, >kinda< pedig letaroltat, elpusztítottat. Kikinda jelentése tehát a mai nyelvünkön elpusztított, 
vagyis puszta helyet jelent



ati567@freemail.hu (Attila, 2008. 12. 28. 00:10)
Tudtommal ezt az egészet elvetették. Másrészt még ha igaz is lenne, amit kétlek, akkor is. Ez az 
egész így nem kerek.

Sumér - Magyar (>Zoli<, 2008. 12. 27. 15:09)
Talán többet kéne olvasni a profeszor Badiny Jós Ferenc bácsi tanulmányait is.

ati567@freemail.hu (Attila, 2008. 12. 27. 14:52)
Sumér-magyar???? Elég hiteltelen ez az írás így, hogy csak dobálózik a dolgokkal. Már bocsi! Több 
konkrétum kéne!

hristov@stcable.co.yu ( sandor, 2008. 11. 17. 17:03)
A nephilinek.voltak az istennek akik klonosztak az embert./Az Évat is Adám bordajabol 
klonosztak.Nem tudom.hogy a tudomány miért nem akar mondani semmit/.

8200 veszprém endrődi u 42 a 2.e 7 (éltes kond, 2008. 10. 07. 21:28)
Döbbenetesen érdekes. kíváncsi vagyok az aszteroida kimozdítás /dombormüüvek. festmények/ 
együttes energiái menyire hatékonyak ebben a helyzetben?! érdekel a festmények egy része? 
mondatokat is találsz bennük. /nem szándékosan festettem rájuk/ Google:éltes kond Nem reklám! 
INFORMÁCIÓ!!
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