
 

LOL? (Csongi_), 2010.12.13 20:31)
Amugy szerintetek ezt egy 80 éves prof vagy ki irhattaM:D

Petinek (Edit, 2010.12.02 17:15)
Én csak remélem. De a remény hal meg utoljára.

petike1616@freemail.hu (peti, 2010.10.25 02:18)
ne ez az egesz igaz vajon

7570 Barcs Jókai M. u. 3. (Kocsis Ilona, 2010. 09. 29. 21:35) 

Érdeklődéssel olvasom a szöveget, de sajnos fenntartással is. Egy emberről véleményem szerint sokat 
árul el a helyesírása. Nos, én ebben a szövegben hiányolom a mondattagolást jelentő vesszőket, 
félrevezetőnek találom az egybeírás-különírás problémákat, és még sértőbbnek az olyan helyesírási 
problémákat, mint: prófézia, színbólum, útolsó, kevesebb erőny (ugyan mi is az erőny?) történté tenni, 
lelkivezetők, erröl, menyei, januárjaiban stb. Lehet, hogy az írás tartalma rendkívüli, sok igazságot is 
tartalmazhat, de nagyon sok bizonytalanságot eredményez, és talán a hihetőséget is megkérdőjelezi, ha 
sok a helyesírási hiba. Egy laikus szószátyár fecsegésévé válik, aki csak hablatyol a neten, és hogy az 
előző hozzászóló idézzem: "ébredj magyar mély almodból" --mit is jelent az alom szó? 

 
Földön kivül! (Jakab Szilárd, 2010. 09. 25. 20:52) 

És mi van ha az a fénysugár, egy másik életfajra vonatjozik. Teszem fel eljünnek hozzánk és 
felvilágositanak minket, ez lenne a fénysugár! Hát lehet hülyeség, de sok értelmezés lehetséges...vagy 
nem? 

 
prcsk@windowslive.com (Jakab Szilárd, 2010. 09. 25. 20:13) 

Szoval nem lesz 2012-ben vége a földnek? Ez hazugság? Vki mondjon vmit mert megzavarodtam :@ 

 
1 vélemény (Házisárkány, 2010. 09. 23. 19:53) 

Szerintem is(csak megérzés, vagy nevezzük aminek tetszik) a SZERETET mindennek a kulcsa, 
megoldása és a jövőnk. Nézem az unokáimat, és látom, hogy ők már tudják....!!!! Nem is kell már másra 
figyelni... 

 
olvasd az ez utánit mert ez a vége (zolo, 2010. 09. 19. 18:56) 

Hát persze eljuthatnék akár hová, ilyen támákkal kapcsolatosan, egy a biztos itt vagyunk itt élünk, föl 
kéne állnuk a kényelmes kis fotelból az asztalra csapni és azt mondani, köszi szépen nem kérek ebből, 
és lehet kitörne a 27 éves háború, legyilkolnánk azt ki hatalmat és nagy csúszó profitot akar magának, 
de mind hiába mert fognak születni mindíg olyanok akiknek nem elég az ha élnek és lélegeznek és majd 
többre vágynak. ez lemaradt és nem írok valami helyesen :-) Szép hétvégét mindenkinek! Egy örült 
elmélkedése volt csupán mindez. De azért keress csak rá nyugodtan a vízzel járó autóra és arra, hogy 
csak o2-t bocsájt ki vagy valami hasonlót egy ausztráliai sivatagban müködő kamion is ilyen :-) és 
vegyél plazama tv-t meg minden szir szart mert kell a sok szemét amit nem bír majd el a föld 

 
tacso1@freemail.hu (Zolo, 2010. 09. 19. 18:55) 

Én falusi ember lévén ahogy egy keris tanárom mondta próbálok józan paraszti ésszel gondolkozni. 
Tény a társadalom egy fogyasztói társadalom, tudjátok, hogy sok olyan dolog van amit nem 
használhatunk, mert olcsóbb és környezetbarátabb de a hatalom nem engedi mert akkor elveszíti a 
vásárlóit, ezért vagy nem ismeheted meg vagy rohadt drága, plusz a kormányok sem mert elesnek az 
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ebből származó adóktól. Tény, hogy a demokrácia a legrosszabb államforma, mivel sokat el lehet 
titkolni ha azt hiszi a nép, hogy ő választ, itt csak azt szeretném kérdezni, hogy a háttér embereket mi 
választjuk akik a tanácasadók, és mi csak bábúkat választunk 4 évente? Miért nem keres egy miniszter 
vagy akik ott dolgoznak minimálbért, akkor legalább nem a pénzért csinálnák, hanem tényleg azért, 
hogy másoknak jó legyen? Megéri nagy bevásárló központokat itt engedni rabolni? Nem jobb lenne ha 
profitból nem anglia vagy németország gazdagodna és vinnék el a francia riviérára vagy máshová? Egy 
magyar kisboltos a profitjának nagy részét itt költené el hisz itt él és nem egy külföldi országban van a 
pénze? Szerintetek a benzin árának több mint fele nem adó? Hová lesz az a sok pénz? Bakker csak 
számolj autóként heti 2000ft-ot és szorozd meg annyi autóval amenyit gondolsz de autópályán kívül 
nem igen találsz olyan utat ahol 10km-nél többet tudnál menni kátyú látása nélkül. Na és végül ezekről a 
régi időkből származó jóslatokról, nem hiszem, hogy valósnak kéne hinnünk, egy biztos valamiben kell 
hinni ha másnem abban, hogy nem hiszünk semmiben, hisz akkor meggyuladhatnál magadtól és porrá 
lehetnél, nem? Kijelenthetjük, olyan, hogy Isten nincs nem volt és nem is lesz, maximum olyan ember 
vagy földönkívüli lehetett akit elfogadtunk embernek és mivel többre volt képes mint mi így istennek 
hittük. Persze mondom kell a hit, mert ha nincs célod megörülsz, ezért mindenki találjon magának, de 
mondjuk nem is kell hisz úgy születsz, hogy már benned van. Szóval én hallottam már olyat hogy 2000 
a világ vége, mondjuk kicsit az is volt ha csak arra gondolunk a sok lusta programozó ugye elfelejtette, 
hogy lesz az 1-es helyén majd 2 is egyszer. És persze belelehet az ősi írásokba bármit magyarázni, de 
érdekes nem, hogy a mai teknikával nem nagyon tudnánk piramist építeni úgy ahogy az egyiptomiak 
vagy a kedves maya-k tették, és egyáltalán ha ilyen ugyesek voltak és nagyok hová tüntek, és a fiaik 
lányaik nem tanultak tölük. Itt azt is mondhatnám, hogy ezek szerint egy kisérleti bolygón élünk és 
figyelnek bennünket mikor meddig jutunk? És lehet valóban, hogy 2012-ben jön egy új ciklus de utánna 
mi már nem leszünk, hogy elmodhassuk amit eddig tudtunk max egy cd-t találnak meg valamelyik 
hatalmas városnyi nagyságú szemétdombunk rohadó maradványai között majd az utódaink. 

 
Kisregény (Khain, 2010. 09. 05. 01:16) 

Üdv Hölgyek és Urak. Sajnos nem volt már így, hajnali 1 órához közeledvén energiám végigolvasni ezt 
a cikket, de a javán túljutottam. Sajnos ez a cikk is csak megerősített abban a hitemben, hogy az internet 
miatt az emberek már azt hisznek amit akarnak, és ez gyakran fölösleges dolgokra tereli a gondolataikat. 
Csatlakoznék az előttem szóló Halál Hírnökhöz, aki szintén pontosan rávilágított arra, hogy az nem 
lenne üzlet, hogy az igazat hagyják ennyire szabadon. A felső körök jó mosolyognak, ha azt mondják 
nekik, hogy a mikkiók a világ végét számolgatják. De... Ami mindenképp egy jó mondata, jó üzenete a 
cikknek, hogy fel kell ébrednünk, és kezdeni magunkkal valamit. Az elmúlt hónapban 
megbizonyosodtam egy olyan 2012 elméletről, miszerint nem lesz itt semmiféle nagy katasztrófa, 
világégés, csak egy olyan, sokak által ismeretlen, vagy félreismert (tehát lényegében ismeretlen) energia 
feltámadásáról, ami megváltoztathatja majd a világot. (így félúton elnézést kérek a hosszú szófosásért,  
de rövidebben nem megy... :) ) Volt szerencsém az imént megnézni egy filmet Nostradamus jóslatairól. 
Nem kell sem a prófétát, sem a jóslatait bemutatnom, mindenki hallott már róla eleget. A film vége felé 
rátértek a még be nem teljesedett jóslataira. Időt ugyan nem mondanak, de azt még egy régi elmélettel ki 
lehet számolni, de ez itt most nem az a fórum, de egy hosszú, több évtizeden átívelő, pontosan 27 évnyi 
világháborúról szólnak. A háború hatalmas pusztítást végez a földön, s a próféta egy négysorosa vörös 
jégesőről szól. Ez különféle következtetéseket enged születni, de ne térjünk most el ennyire. A lényeg, 
hogy a vértengerből Ararátként kiemelkedik majd egy új világ amiben béke lesz, szinte tökéletes világ. 
Szerintem, a 2012-ben felszabaduló energia, mint minden rendes megszülető dolog, meg kell hogy 
nőjön, fel kell, hogy erősödjön, s ez lesz a haszna a hosszú háborúnak,s végül ez lesz az, amin majd az 
új generációk nevelkedni fognak. Nem azt állítom, hogy mágusok születnek majd, hatalmas varázslók, 
de mindenképp egy olyan képesség birtokába jut az ember, amivel képes lesz az agyának nagobb 
százalékát hasnálni. A cikkben írt megnyílás, régi dolgok újra tanulása is ezt takarhatja, hogy olyan 
kapcsolatba kerüljünk a minket körülölelő világgal, hogy elérhessük azt a szintet, amit a mayák, vagy az 
egyiptomiak. Hogy a többezer évvel utánunk jövő generációk úgy lássák majd, élt egy nép, egy 
rendszer, aki felért az egyiptomiak csodáihoz, sőt föléjük magasodott, s tudásuk mindent meghaladt. no 
nem koptatom tovább a billentyűzet amúgy is elnyűtt gombjait, sok lesz már így is egy hozzászólásnak. 
Akit megfogott a gondolatmenetem, nyugodtan vegye fel velem a kapcsolatot, a soliwer@gmail.com 



címen, vagy msn-en a medve@levele.hu címen. Érdekelnek más véleményekk is, nyitott vagyok. 
üdvözlettel, Khain ui.: véletlenül találtam rá az oldalra, kicsi az esélye hogy a szerencse és a google 
valamiért ismét vissanavigálna ide. Tehát kicsi az esélye, hogy ha válasz érkezik ide a kisregényemer, 
azt látni fogom, de szívesen folytatnék nyílt levelezést erről és hasonló témákról. Hamarosan indítok 
egy Nyílt Levelezés című fórumot az internet dzsungelében. Ott biztosan találkozhatunk majd. 

 
ejej.. (Halál Hírnök, 2010. 09. 03. 15:07) 

Hát végig olvastam itt a dolgokat és arra jutottam hogy, nagyon sok jós van itt is...:D Gyerekek ha eljön 
a "világ vége" nem mindegy? Igyál meg egy sört, legyél azzal akit szeretsz, szívj el egy cigit és csak 
ennyit mondj magadban: Ha már benne vagyok akkor csináljuk. Ez után meg kit érdekel hogy mi 
történik majd úgy is megtudjuk. De ne feledjük azt is hogy napjainkban a MÉDIA nagy pénzt akaszt le a 
"titkos" dolgok fényre derítésével és ha a fejesek is tudják hogy gáz lenne akkor biztosíthatom a kedves 
olvasókat hogy, nem beszélgetnénk erről a témáról. (: Ui.: Az emberi faj halált okozhat! Ajánljuk az 
azonnali leszokást vagy hívja szakértőinket. Kivégzőosztag: +3650/666-9999 ;> 

 
gyulayoyo@yahoo.com (ygyula, 2010. 09. 01. 15:11) 

A gyerek kérdi az apját: &#8211; Édesapám, igaz, hogy a majomtól származunk? Az apa válasza: 
&#8211; Én ugyan nem, de te annál inkább, fiacskám. 

 
teka1948@upcmail.hu (Pál Teca, 2010. 09. 01. 14:38) 

"Pestről" hozzászólónak tisztelettel üzenem, hogy a mayák vezetői, kapcsolatban álltak magasabb 
világokkal (pl. szülő bolygójukkal a Mayával, a Plejádok csillagképben) ahonnan olyan üzenetek 
érkeztek, amelyek egyben "látták" a Multat-Jelent-Jövőt. Ezért nem érdekes a "mezei ember" naptár 
javítgatása, hiszen bárhogyan is variálod, az Ő információik egy kozmikus naptár szerinti számítás. Az 
5. dimenzióban - ha megérjük - mi is ilyen látással fogunk rendelkezni. Egyébként nagyon jó 
hozzászólásokat olvasni itt, még akkor is, ha némelyek még "viccnek is rossz" módon gondolkodnak. 
Legalább nézzetek körül a mai napon, hogy milyen változások vannak mindenben. Azért szeretlek 
nagyon benneteket. A szó, hogy SZERETET - vezet ki bennünket szószerint ebből az értelem-mezőből. 
Igyekezzetek, nehogy lemaradjatok. 

 
levél.. (pista*, 2010. 09. 01. 14:27) 

ÁTKOZOTT GÉP..magam nem tudom elolvasni*mit keveri a betüket?át kell ezerszer olvasnom 
,,olvasható legyen..Jö Isten Fia..az ÖRDÖGÉRT* az lesz az UJJ D. egy Gonosz nélküli világ,,de a 
gonossz emberek se lesznek* asd..Buta..miröl gondolod nem igaz a keresztre fesittés..Nem ismered a 
zsidó tesokat... ez is ez is ez is minden az enyém...féltették a hatalmat..azért végeszték kereszthallálra... 

 
levél.. (pista*, 2010. 09. 01. 14:17) 

ASD_te te kis butám*Nem igaz,,te mijen kis buta vagy..Torino*ott a lepel*meny s nézd meg..Meg van 
uv-fényel világitva..Most csak is most kezdik kapis gálni a 3-Dimenzios kép - alkotást..az a Éepel negti 
v..kép ÁB_rh neg..vérrböl ..Ha tudkám az e.m.cibed küldenék olyan igazi fotot,,tátanád a szád,,de te 
nem olvasol visza...igy sose látod..pedig igazi temetöi szellem..lefényképezve..tudod..ha...na*? 

 
levél- (pista*, 2010. 09. 01. 13:45) 

--1974--Azota tudom lészn nagy csoda,mert eljő Krisz tus,,Nagy Angyalával a VÖRÖS Ördögért..Meg 
lesz igy tisztitva a Föld és minden Gonosz erő..2017*Jegyezze meg Mindenki ezt a Számot..mert 
megritkul*soha nem látott számba a Magyarság,,mert nem érzik a Mise*(ék) nem a baloldalrol/ meg 



mszp- röl szolnak..a id.Meglátjátok ott ülők majd Menyei Atyámnak jobbján..Balban Hivök nektek 
rettegés lesz napjaitok..7..kerek évig,,és 202.12,21-lesz a kezdete e Napoknak...többit az Ég tudja,,meg a 
szent háromság... 

 
HUNNIA (Dog'y, 2010. 08. 31. 23:08) 

DRÁGA TESTVÉREIM!A jóslatok igazak , ne üljetek fel a provokációnak , hiszen nekünk kell 
elhoznunk az egyensúlyt! Amennyiben harcra kerül a sor , lelketekben a szeretet fénye világítson! 

 
asd!! (Bolygó, 2010. 08. 31. 19:03) 

Ezek nem kitalációk valós dolgok és ha körbe néztek és hallgatjátok a természet hangját figyeltek az 
időjárásra ez már folyamatban van.De sajnos nem tudhatja mindenki,mert tömegpánik alakulna ki.Ehez 
kell a tudatosság megtartása.Emberek megbolondulnak ez is már folyamatban van,mert ha nem bírjátok 
a tempót felfoghatatlanná fog válni és sokan beleörülnek vagy talán mindenki. 

 
jövö hét (nostradámus titolus, 2010. 07. 24. 23:18) 

2010 07000028 án a felénk közeledö nagybojgo bol 7 kisebb darab lesz láthatzo irjatok 
musssmuss@citromail.hu 

 
Peströl (Beus, 2010. 07. 12. 07:11) 

Nekem csak egy kérdésem van: Benne van -e a Mayák idöszámitásában az kb. 300 esztendö a középkor 
küszöbén, amit állitólag tisztelt nyugati történet iróink kitaláltak? (az ugynev. népvándorlások kora, 
Nagy Karcsi..) 

 
SZEKELYHID ROMANIA (TUNDE, 2010. 07. 11. 14:07) 

NAGYON TETSZETT,MI LEHET IGAZ EZEKBOL A SOK JOSLATOKBOL. 

 
Nagylóc Rákoczi 11 (Puja Rezső, 2010. 07. 01. 14:48) 

Nagyon szívesen néztem és kívánok önöknek,sok kitartást, ahogyan mi erdélyi magyarok is kitartottunk. 
Ne kímélyenek senkit aki a Magyarnak árt 

 
asd (olvasd el 3, 2010. 06. 26. 10:34) 

előzőbe címet ,nevet felcseréltem de ide már csak azt akartam írni hogy többet nem jövök megnézni 
hogy írtál-e valamit. 

asd (olvasd el 2, 2010. 06. 26. 10:33) 

látom nagyon humoros akartál lenni.de inkább az olyan agyhalottaknak kéne elolvasnia mint te akik 
hisznek Nostradamus jóslataiban,mayák proféciáiban vagy esetleg a bibliában évezredekre előre nem 
lehet megjósolni a jövőt és igen,egyszer biztos ki fog pusztulni az ember de nem azért mert ezek egyszer 
hasukra ütöttek és kitaláltak valamit. 

 
te is olvasd el ezt: (dragon, 2010. 06. 26. 07:21) 

www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/figyelemre-melto-irasok/5033 

 

http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/figyelemre-melto-irasok/5033
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olvasd el (Nem tetszik,perelj be-.-, 2010. 06. 26. 04:50) 

örömmel tölt el hogy mindig találok,látok ilyen magasröptű képzelgéseket,kitalációkat . bár nem 
olvastam végig mert eleje is bőven elég volt ennyi marhaságról. ez mind kamu remélem nem 
gondoljátok komolyan hogy valaki akinek nem volt más dolga megjósolja a világvégét meg minden 
egyéb hülyeséget évezredekkel későbbre. olyan mintha én megjósolnám és most hasamra ütöttem 2551 
a világvége.Nostradamusról meg annyit úgy csinálta meg a verseit hogy nehezen lehessen érteni és 
mindenre rá lehessen vonatkoztatni. Biblia pedig egy science-fiction tele újabb kamu szövegekkel .  
majmokból lettünk ,erre bizonyítékok is vannak. 

 
igen (sylvi, 2010. 06. 25. 20:12) 

Én szerintem Nostredamus igen is nagy arc volt.Valamit csak sejtett. 

 
hehehe (kaméleon, 2010. 06. 18. 00:56) 

Mintha magamat látnám 1 évvel ezelőtt a sok negatív fórumos közül!!!! Ébredjetek! A régi jóslatok 
1987-óta érvénytelenek mert a teremtő megváltoztatta az élet forgató könyvét és azért írták meg a maják 
a nagy katasztrófát meg az új dimenzióba ugrást mert nem tudták ők sem pontosan melyik lesz a kettő 
közül, persze a teremtő sem!! Ez mind rajtunk múlott, hogy elfogadjuk-e a szeretet és békét amiért még 
most is sokan küzdenek. A sok negatív fórumos azért nem hisz semminek mert, nem következet be 
1999-2001 között a világ vége és persze ami ezután következik egy új élet az ötödik dimenzióba való 
ugrást se! Aki elfogadja a szeretet és a békét az látni fogja a harmadik szemével, hogy igenis tényleg 
beléptünk egy új korszakba:) Nincs sok időnk és ezért mindenki a saját szívére hallgasson és fogadja el 
a saját énje válaszait mikor tétlenkedik. Sok szeretetet és békét mindenkinek 

 
Veszprém ,Endrődi u 42 A,2.e.7. (Éltes Kond, 2010. 06. 06. 10:49) 

Öröm olvasni ilyen magaslatokat, mélységeket. Sokunk javára legyen!... Szeretném tudni, vajon Dr 
Szent-Györgyi Albert által megjövendölt festményeim -"az élőlények javára" milyen szerepet 
játszanak?! A domborműveket is beleértve, melyeket a tanyám falára kellett helyeznem Email 
:elteskond@gmail. 

 
Van megoldás? (Papica, 2010. 05. 23. 12:06) 

Amennyiben tényként kezeljük a fajkihalásokat, kultúrák rejtélyes eltűnését, szerintem elgondolkodtató 
az ilyen hatalmas változásban az egyén, a mikroközösségek lehetőségei. Kicsit másabb beszélni egy 
problémáról, egy jövendölésről, mint átélni a földrengést, Haiti, a mostani felhőszakadást stb.stb. Már 
itthon is érezhetők a változások. Mit teszünk akkor, ha az egyre erősödő természeti csapásokból 
fakadóan nincs termés, egyre drágább minden, esetleg összeomlik az infrastruktúra, ebből következően 
összeomlik előbb lokálisan, majd egyre szélesebb körben a társadalmi rend? Élhetetlenné válik a 
jelenlegi élőközegünk, fertőzésveszély, anarchia, éhínség és mindezt megspékeli az egyre erősödő 
természeti csapások. Szeretteinktől elszakadva esetleges nagy távolságok miatt, gyógyszer, gyakorlati 
tudás nélkül kínlódva, élelem, víz után kutatva, vírusok kereszttüzében fogynak a túlélők, pusztulnak 
szemük láttára családtagjaik, barátaik. A fizikális leépülés mellett jelentkezik a reményt vesztettség. A 
mikroközösségek lehetőségei szélsőséges éghajlati és társadalmi viszonyok között lakott területeken 
vajon könnyű, vagy nehéz? Képesek vagyunk-e arra, hogy lakott területeinket (vírusokat, anarchiát) 
hátrahagyva kisebb közösségekben boldoguljunk? Kevesen! Nagyon kevesen, pedig őseink tudása nem 
bonyolult. Pásztorok, bojtárok, csikászok, pákászok képesek voltak arra, hogy lakott területet érintése 
nélkül fennmaradjanak. Rengeteg példa van a természeti népek zseniális és mégis egyszerű túlélési 
praktikáira. Baj van, lesz???Oké! De próbáljuk megoldani, mert számomra elfogadhatatlan a nincs 
megoldás. Egy ideje itt vagyunk, a magyar nagyon leleményes nép. Kevés írni róla! Kipróbálás, 
tapasztalás, gyakorlás! 



 
Jó lenne már észbe kapnunk! (Reni, 2010. 05. 22. 20:23) 

Olvasván ezt a szöveget csak arra tudok gondolni, hogy milyen ostobák az emberek.Csak akkor fogunk 
rádöbbenni hogy igazán nagy bajban vagyunk amikor majd az utolér minket.Addig nem. Mert 
magyarázd meg egy embernek hogy ne öntse az olajat az óceánba, hogy ne dobjon atombombát a másik 
országra.Mert könnyű nagy dolgokat csinálni ha te magad nem veszel részt benne csak a parancsot 
osztogatod.Ezért jutottunk ide.Mert rohadtul önzőek vagyunk.Mindenkinek el kéne gondolkoznia azon 
hogy ő maga mit tesz meg napi szinten azért hogy ne érjen el minket ez az egész.Ezt nem sértésnek 
szántam és nem akarok megbántani senkit. Akinek nem inge ne vegye magára. Csak GONDOLJÁTOK 
ÁT! :) 

 
Peru (Helen, 2010. 05. 22. 18:13) 

Aki jobban hisz Nostredamusnak mint a mayaknak,azt az embert en csak sajnalni tudom.

 
Ébredj Magyar ! (Gábor, 2010. 05. 21. 14:16) 

Sziasztok ! http://www.azember.info/ 

 
gabor_gabor@citromail.hu (Gábor, 2010. 05. 16. 22:55) 

2012.december 21: egy új korszak kezdete! A nagy felébredés ideje! 

http://renarel.hupont.hu/10/2012-nem-is-kell-felnunk 

 
Vélemény 2 - ez még kell :) (Angyal, 2010. 04. 10. 14:09) 

Hunicillin "Vélemény"-ével tökre egyetértek és bírom a humorát :) 

 
Vélemény (Angyal, 2010. 04. 10. 13:25) 

Először is nem egy egyszerű szöveg, ami itt leíródott és mivel csak egyszer olvastam el, ezért lehet,  
valamit félreértettem. Bocsánat, ha ebből kifolyólag valaki logikátlannak látja a véleményemet. Az első 
dolog, ami bennem felötlött, az a második prófécia időről szóló részéhez kapcsolódik. Mert hát már 
Einstein is megmondta, az idő az relatív. Más idő van Bp.-en és más Londonban, ahol most élek. Egy 
óra az eltérés. De ami igazán megfogalmazódott bennem, az az, hogy idő gyakorlatilag nem létezik, 
csak az anyagi létben. A lélek számára nincs. Ezért is küzdünk nap mint nap vele, mert ego és lélek nem 
ért egyet. Az ember (ego) próbál megfelelni az idő szabta korlátnak, hiszen ő állította fel azért, hogy el 
tudja érni a feladatait. Azért születik a lélek a földre, hogy tanuljon, ami csak akkor lehetséges, ha időt 
rendelsz hozzá. Ha nincs határidő, ami alatt végrehajts valamit, akkor nem válik fontossá. Vagyis, ha 
csökken az idő, akkor az azt jelenti (számomra), hogy nem a 24 órából lesz 21, hanem a lélek tud majd 
kevesebb időt eltölteni itt a földön. Ez igazolja számomra az utolsó próficiát is, amiben a "hajnalt" 
említed. Ez tisztán azt mondja számomra, hogy a földi élet megszűnik, azaz az ember, az ego meghal. 
Csak a lélek nem, ami tovább él az egyetemes tudatban. Ezért tud megszűnni, a vallás, a szegénység - 
gazdagság, betegség stb... És még ez a földtengely elfordulás nem logikus számomra, hogy 2012-ben 
bekövetkezzék, már csak azért sem, mert már csak két év van. Ehhez szerintem hosszabb idő kell, de 
nem vagyok geológus, sem biológus, úgyhogy ezt nem tudom :) Akkor már egy meteor becsapódást 
jobban el tudok fogadni. :) De ezzel az a baj - megjegyzem az összes jóslatról ez a véleményem -, hogy 
ezek mind szintén az ego kombinációi. Amikor születik egy gondolat a lélek által (ő ugyanis tudja, hogy 
mikor születik le és mikor megy vissza, ill. azt is, hogy mi a feladata, mit kell megtanuljon és milyen 
utat kell végigjárjon, ahogy ezt Jézus is tette) szóval, ha születik ez a gondolat a lélektől, akkor azt az 
ego felülbírálja. Már csak azért is, mert előfordulhat, hogy a lélek olyan dolgot próbálni közölni, amire 

http://renarel.hupont.hu/10/2012-nem-is-kell-felnunk
http://www.azember.info/


nincs szava, vagyis az ego, hogy elmondja, alkot egyet, amit a földi környezetében szerzett 
tapasztalatokra, mintákra alkot. Ebből kifolyólog, sok tanítás, jóslat csúszik félre. Az a tipikus "nem 
mindegy, hogy idd ki vagy vidd ki a bilit" mondat... Jaaa, és hogy kell e félni. Valaki írta lentebb...  
Szerintem nem. Születésünkkel egyetlen egy dolog biztos, hogy meghalunk, a többi az változik :) Dr. 
House is megmondta, mindannyian haldoklunk, kérdés, hogy mennyi ideig :) Azért köszönöm a fent 
leírtakat. Jó volt, mert volt véleményem. És azt is köszi, hogy leírhattam. Szép napot Mindenkinek... 

 
molnarg5@freemail.hu (Molnár, 2010. 04. 01. 12:18) 

Nem volt egyszerű gyerekkorom.Költözések, nehéz anyagi helyzetek, amit édes anyám vállát nyomták 
súlyosan.15 évesen kezdtem el dolgozni ács mellet.Én tudom mi a munka nem a nap lopás.Becsülöm 
édesanyám aki kitartott mellettünk hosszú évekig.A nagy szüleim rokonok akik segítettek ezekben a 
nehéz években, amit apám okozott azzal hogy elhagyott minket.De nem haragszok érte, most velünk 
él.22 leszek májusban.Gyerek fejjel sok mindent nem értettem,és magamtól kellet rájönnöm rengetek 
dologra.A mai napig kattog az agyam,sok minden kérdés megválaszolatlan, és a kérdések folyamatosan 
alakot öltenek a fejemben.Rengeteg kérdésre magamtól jöttem rá.Apám tanítása helyett főnökeim 
véleményeik, elképzeléseik után vontam le a saját következtetéseimet.Én személy szerint várom a 
pillanatot ami reményeim szerint jobbá teszi a világot.Azt még mindig nem értem hogy miért vannak 
ilyen nagy anyagi különbségek.Mások éheznek míg mások számláin fölöslegesen pihennek a 
milliárdok.Sajnos ebben a világban a pénz az úr.Nem lehet hibáztatni az embereket hiszen ők 
alkalmazkodni próbálnak, viszont abban hibásak hogy elfelejtik mi a Tisztelet,Szeretet,Becsület.Ez az 
én 3 alapkövem az életben.Teltek az évek találkoztam régi ismerősökkel akiktől hallottam hogy én 
semmit sem változtam.Ez jól esett.Hisz nehéz gyermekkoromból ez a három alapkő marad meg 
nekem.És nem tértem el tőlük.Voltak kilengések,sokszor magam ostorozom hogy miért vagyunk ilyen 
nehéz helyzetben,édes anyám nagyon jó ember és nem értem hogy miért kell mindig ilyen sokat 
küzdenie amikor megérdemelne egy kis pihenést jó létet.Én félem a halált.A halálról az jut az eszembe 
hogy elveszítem szeretteim.Barátaim sokszor mondták hogy jó ember vagyok,habár én 
nemtudom.Bennem is sokszor van düh ami az a sok igazságtalan helyzetből adódik, és ezeket nehezen 
tudom elfogadni.És ha tanácsot kérnek nem csak egy oldalrol beszélek nekik.Minden lehetséges 
variácoit elmondok és a döntés jogát meghagyom nekik.Úgy mondok nekik variácit hogy belegondolok 
mások helyzetébe.És tavaly rájöttem arra is .Ha minden ember így hozna döntéseket hogy eggyütérez, 
akkor teljesűlne a fent írtak. Lehet hogy értelmetlenül írtam le dolgokat de ez azért van mert annyi 
mindent szeretnék elmondani hogy miről mit is gondolok.De egy a lényeg Amit Fanka is hangoztat 
Ébredj Magyar.Fankát kb. 3 éve halgattam először.És ő megfogalmazta mindazt ami bennem íly modon 
dalszovegben nem tudott.Halgassátok és aki nem tudja mi az igazság ebben a világban,Hát Tőle 
megtudhatja. Tisztelet,Szeretet Becsület ezeket sose feledd. Szép napot! 

 
jejeg57@hotmail.com (rolika, 2010. 03. 31. 18:33) 

MAJD LESZ NEKTEK JAJ MIKOR JÉZUS ELÉ ÁLTOK ÉS ASZT MONDJA HOGY SOHA NEM 
ISMERTELEK TITIEKET!!!! JOBB HA MOST MEGTÉRTEK MERT MÉG TART A KEGYELEM 
NAPJA. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ÉN A BIBLIÁBOL IDÉSZTEM EZ NEM AZ ÉN 
SZAVAIM HANEM AZ KIRÁLYOK KIRÁLYÉ ÁMEN. 

 
jejeg57@hotmail.com ( rolika, 2010. 03. 31. 18:26) 

JÉZUS KRISZTUS VISSZA JÖVETELÉT VÁROM ÉS ITÉLKEZIK ELEVENEKEN ÉS 
HOLTAKON ÁMEN. 

 
Mi van ha..? (Edina09, 2010. 03. 22. 11:49) 

És mi van ha ezért nem fejezték be a naptárírást a mayák,mert mondjuk meghalt(ak) az(ok) a 
személy(ek), aki(k) írta(k) a naptárat? Azért kellett sok idő, míg elkészült,biztosan rászánta az illető az 



egész életét, csak nem tudta befejezni, mivel eljárt felette az idő.. 

 
Ezt én nem értem.. (Edina09, 2010. 03. 22. 11:42) 

Akkor ez a világvége, de nem az emberiség vége? Van értelme megijedni. félni tőle? Hogyan lehet 
elképzelni ezt a fénysugarat,amely véget vet mindennek? Ha üstökös lenne,azt látnák a 
csillagászok,nem? 

 
Mi van akkor, ha (Törpapa, 2010. 03. 15. 10:43) 

ugyanazok az erők íratták a Bibliát, akik a maják prófáciáit, és akik mordechai lévivel (marx) a 
kommunista kiáltványt? Azok az erők, akik a jelenlegi embert kinemesítették géntechnológiával kb 
40.000 évvel ezelőtt? Persze, sokaknak szimpatikusabb az egysejtűtől levezethető evolúció. Minden 
prófécia befolyásolja az embert, a tét az emberi lélek, amelyet senki nem vehet el senkitől, azt csak 
önként lehet odaadni (mint pl. a szabadságunkat, amelyről a 4 évenkénti szavazással önként lemondunk) 
A külső befolyásolás egyetlen oka lehet, hogy nem akarják, hogy a szabad akarat felébredjen az 
emberben. A fix dátumhoz kötött jóslatok a leghiteltelenebbek, mert abszolút figyelmen kívül hagyják a 
szabad akaratot. Dönteni mindig lehet, a legkilátástalanabb helyzetben is. Mindenre kétféleképpen 
reagálhatunk: pozitívan vagy negatívan. Szerintem. Ha valaki csak egy döntési lehetőséget lát, már 
feladta a szabad akaratát. Akik az emberiségen uralkodnak, nem biztos, hogy szívesen lemondanak erről 
önként, viszont eljátszhatnak egy látszólagos változást. Az a parasztvakítás, amivel 1989/90-ben Mo-on 
átmentették a hatalmukat, ugyanúgy megvalósítható nagyobb méretekben is, Föld szinten. 

 
Szerintem van remény (Tiborc, 2010. 03. 15. 01:52) 

Az biztos, hogy a Maya-ák naptára 2012-nél megszakad. Nostradamus jóslatainak is sokan hisznek és 
úgy gondolom van is benne valami. Az ő ide vonatkozó képsorai azonban arról is árulkodnak, hogy a 
Bibliából vett Élet Könyve teljesen üres. Ha a Bibliát nézem, azaz nézzük, akkor Isten a prófétákat ( pl.  
Jeremiás) mindig úgy küldte, hogy a népnek volt választása. Malakiás utolsó fejezete is erről ír. A rossz 
választás, ahogy az Írás mondja, átkot von maga után. Vagyis Nostradamus is jelezte a 2012-es 
évszámot, mint az emberiség választási lehetőségét, de azt gondolom ezt nem a világvégére utalva tette, 
mert konkrét jövendölései vannak egy Felkentről, aki még nem jelent meg, és akiről a Jelenések könyve 
is beszél. Azt halljuk naponta, hogy a föld tönkre van téve s egyre több tudós emeli fel a szavát, mert  
katasztrófák sora előtt állunk. Amik eddig történtek nagy tragédiák, de szerintük ezek csak 
előrejelzések. Azaz lesznek nagyobbak, mert már előidéztük őket, de a vég folyamata megállítható. És 
itt cseng ismét össze Nostradamus a Bibliával. Nostradamus is ír egy arany-korról és a Biblia is számot 
ad egy béke-korszakról (fegyverekből kapát csinálnak). Ha pedig ebből indulunk ki, akkor már látható 
az alagút vége. Azt gondolom, hogy ezek a leendő katasztrófák ébresztik fel az emberiséget arra (mert 
ha nincs halálfélelem, akkor folytatja ameddig lehet), hogy amit mi fejlődésnek nevezünk, az egyenlő a 
pusztítással. Ha valaki fellapozza a Biblia-át és elolvassa az ide vonatkozó első embernek, Ádámnak 
(ami nem keresztnév) tett tiltást, akkor nyilvánvaló lesz, hogy Isten a teremtett dolgok 
megváltoztatásától tiltotta őt. Abból a változtatásból ide jutott az emberiség.

 
pte@zic.com (Laca, 2010. 03. 07. 23:43) 

Azért ez nem kis hülyeség. 

 
kukackukac14@freemail.hu (Riccsi, 2010. 03. 07. 16:32) 

Háát Én nem tudom ... de nagyon érdekeltek már régen is ezek a dolgok .... és csak komolyan 
mondhatom hogy az eberiségnek igen csak kell egy ujabb irány ... mert amin most halad nem vezeti 
semmire ... "Az Ember Elpusztítja Saját Magát" Én Remélem hogy amiket most olvastam itt 



bekövetkezik mert tényleg mi emberek kezdünk elzülleni ~ 'Ember Embert Öl' Nincs semmi olyan ok 
ami felhatalmazhatná egy embert h elvegey más ember életet. Az Embernek Megtisztulás kell egy ujab 
lélek Tiszta Lappal ... Ez A 13 év amit írtak (írt) Lehet igaz arra h zűrök elkezdődnek mert a világunk 
rosszab helyzetben wan mint jelenleg Lelki állapotában ... Háboruk , Harcok , Ha a lelki egynesúly 
felbomlik wagy felborul akkor jön az Elme ami az embert készteti arra h célja érdekében bármire képes 
legyen Például most az h lerohanjon egy ország nők gyerekek és fériakat meggyilkolwa... Wégül a 
fizikai összeomlás ahol már nincs kiút sehonnan... ember magába fordulwa fogja kimondani wégső 
szavait : "Mit tettem" Remélem Új Civilizációnk érdelmet és tiszteletet nyer majd és remélem ez elis 
jő ... Az emberiség szendvedni fog és Emberek ezrei fognak meghallni : de csak a tiszta lelkűek 
maradnak és fogják tanítani azokat akiknek felvilágosodás kell ~Ricsi 

 
gavallerjanos@t-online.hu (paraszt, 2010. 03. 02. 17:39) 

akaratotok szerint 

 
gavallerjanos@t-online.hu (paraszt, 2010. 03. 02. 17:38) 

Aki a nap felkéltére vágyik, annak fel kel a nap... aki sötétségre vágyik, annak eljő a sötétség...  
döntsetek akaratok szerint!! 

 
catalin19@freemail.hu (Kati, 2010. 02. 28. 13:06) 

Most,hogy ezt olvastem elgondolkodtam rajta de még most se nagyon hiszem el.Lehet más oka is a 
maják befejezetlen naptárának.Nemhiszem hogy 2012 december 22 eljön a világ vége.A maják azért 
nem fejezhették be a naptárukat mert a kihalás fenyegette őket és mikor beakarták fejezni meghaltak.De 
ez se olyan biztos 

 
black001@citromail.hu (Jakubács Ádám, 2010. 02. 27. 22:46) 

Számomra nem csak az a legnagyobb kérdés hogy mi fog történni 2012 December 21.-én, hanem az is, 
hogy a Maják hogyan tudtak maguknak annyira pontos Naptárat késziteni, ami még a számunkra 
elfogadott és használt Gergely-naptárnál is pontosabb. Igaz, korábban a leszármazottaik, az Olmékok 
kezdték el a matematikai és csillagászati számitásaikat lejegyezni, hogy ebből a jövő eseményeit meg 
tudják jósolni.Ez a két nép mindössze 3 ezer évig volt a Föld szinén. Az Olmékok eltűnése rejtély, a 
maják pedig úgymond fejetlenségből kipusztitották saját magukat.A forrásvizük, amelyből ittak, a 
falujuk mellett helyezkedett el. A labdajátékaik vesztes csapatkapitányát megölték, és a holttestét 
beledobták a vizbe. Ha annyira okosak lennének mint ahogyan gondoljuk őket a félelmetesen 
magasszintű számitások látván, akkor hogyan lehet az, hogy nem számoltak azzal a fontos ténnyel, hogy 
az emberi test a halál beálltától számitott 3 nap után oszladozni kezd, ennek következtében a viz pedig 
mérgezett lesz. Emellett nem elhanyagolható tény az is, hogy a matematikai és csillagászati 
eredményeikhez legalább 100 ezer évnyi folytonos kutatás kellett volna. Mivel én vallásos ember 
vagyok, úgy hiszem Isten, kinek neve Jehova, a mindenek bölcse a Bibliában magába foglalt igéreteit  
betartva Paradicsomi környezetté fogja majd alakitani ezt a bolygót. Az arra érdemesek, akik tiszta 
szivből szolgálják őt ott örökké fognak élni, a gonoszok, spiritiszták és hamis bálványimádók pedig el 
lesznek pusztitva. Ez lesz az úgynevezett Har-mageddon. Ennek az időpontját ember nem tudhatja, csak 
is Isten. 2012.12.21.én a Maja Naptár a Tzolkit a 13.0.0.0.0. álláson lesz majd. Eztkövetően átfordul 
majd 0.0.0.0.0.-ra. Teljesen logikus dologként kell felfogni: Nálunk a December 31-ét nem 
korszakváltás vagy 'világvége' követi, hanem Január 1. Ha igazi változásra vágysz, akkor Isten szava és 
útmutatása alapján kell élned. Azt hogy hogyan tedd, forgasd a Bibliát, mert abba jegyeztette le a 
prófétáival hogyan kell 

 
Budapest (Ronaldinho, 2010. 02. 26. 20:56) 



Sziasztok ! Én valamilyen szinten hiszek ebben a dologban mert előfordulhat bármikor ! De aki hisz 
Istenben és a bibliát olvassa vagy olvasta az tudja, hogy úgy jő el az Isten országa mint éjjel a tolvaj ! 
Vagyis aszt jelenti senki nem fogja tudni ! 

 
Magyar vagyok (Kovács László, 2010. 02. 20. 22:10) 

Sziasztok ! Mint látjátok sokat említi a Magyar népet . Minket , kik TÚL sok mindenen mentünk 
keresztül . Minket , kik oly sok népnek adtunk teret Szép Magyar Hazánkban . Persze hálátlanok és 
galádok voltak mind , hiszen elég a történelmünket végignézni . De elég az elmúlt 20 évet nézni . Most 
van itt egy nép , mely a Magyart akarja a hazájából elüldözni. De még itt vagyunk .........ez a mi hazánk .  
Egy igaz nép van a földön : A MAGYAR !!!! Nem véletlenül említik a mayák és a Dalai Láma ezt a 
népet . A gén az ami ezt a népet fenntartja még akkor is , ha igaz 2012 . Most van itt az idő a 
változtatásra , egy igaz hitü magyar tudja mire gondolok . Erre. Adjon az Isten ..... Szebb Jövőt 

 
zsani.96@hotmail.com (BÖZSE, 2010. 02. 19. 00:51) 

Szerintem a maják nem tévednek,minden jel arra utal,hogy eljön a világvége,ugyanis már 7 éve van egy 
visszatérő álmom amiben a világvégét látom és ez nem kamu.Ha vki ért az álomfejtéshez fejtse meg 
ezt.Az Isent látom az égen körülötte pedig katasztrófális a kép.Viszont bibliai képeket mutat nekem 
isten ezzel hátat fordit haragos arccal és katasztrófák történnek,és felkelek.Mondjátok meg mi ez ja 
teszem hozzá,hogy az álmaim 75%-a megvalósul. 

 
Apocalypse (Seraf, 2010. 02. 07. 05:23) 

Kicsit elkalandozva a neten, 'eltévedtem' e lapra. Természetesen elolvastam az indító cikket ( a maya 
prófécia elemzését ), de bevallom, részemre kellemesebb meglepetést okoz a hozzászólások tartalma : 
Tudnillik azt közvetíti, hogy az alapvető emberi igény megmaradt sokak lekében / szívében ( igazság 
keresése - békesség megtartása - szeretet önzetlen gyakorlása ) ; És ahogy kutatgatok azt látni 
különböző vallás / emzetiség / kultúra ellenére, hogy ez megtalálható szerte a világon. Az igény egyfelé 
mutat ( "... legyetek egyek ...') Apocalypse ( Feltárás - Leleplezés ) : http://www.zalaclub.hu/ A prófécia 
elemzéséhez nem tennék hozzá semmit, mert az úgy adott ahogy van : De azt azért talán megemlíteném, 
hogy minden ősi kultúra ezt az üzenetet közvetítette az utódok részére ; És még ennél is 
többet....hírdetik ezt az ősi iratok vallásosan, de más és más formában is. 

 
Erika,20100205 (Változókor,kicsit másképpen!, 2010. 02. 05. 09:15) 

Olvasva a hozzászólásokat,arra jöttem rá,nagyon ránk férne némi megvilágosodás. 2010-talán éppen 
erre figyelmeztet bennünket.Elfelejtettük mi is kell az élethez,föld,/amit lebetonoztunk v.parlagon 
kihasználatlanul hagytunk/víz,amit szintén minden módon beszennyeztünk,levegő,amit a fejlődésre 
hivatkozva szintén szennyezünk.Ezekre lenne alapvetően szükségünk,ezek összegyúrásával máris adott 
az élet feltétel.Persze ez így nagyon sarkalatos,de ha hozzáteszünk némi toleranciát és szeretetet máris 
elképzelhető hogy van még remény a közös életre.Talán arra figyelmeztetnek bennünket hogy térjünk 
vissza az alapokhoz és kezdjük újra,tisztán ,szeretetben.Hogy takarítsuk ki a rossz dolgokat az 
életünkből. A fejlődésünkkel elpusztítunk mindent ami természetes, jó és értékes.Felváltjuk 
,csillogásra,luxusra,ami persze hiteltelen,mivel nem tart sokáig,hamar ráébredünk hogy nagy árat 
fizetünk érte.Családot,otthont,társat,barátot.Azt gondolom hogy ahhoz hogy rend legyen újra , először 
szét kell válogatni a kacatokat ,selejt dolgokat,meghibásodott elgondolásokat,aztán kezdhetünk rendet 
rakni.2010.-talán ez az év lesz ,segít hogy újra élhető életünk legyen. 

 
A jövő nincs kőbe vésve (Hunicillin, 2010. 02. 01. 21:03) 

A jövőt mi formáljuk, még ha bizonyos csomópontokon át is kell menni. A próféciák egyikünket sem 



mentesítenek a cselekvés felelőssége alól. Amúgy ha valaki figyeli, a próféciák 1972-74 óta nem jönnek 
be. Ez már egy alternatív jövő, egy másik mátrix. Egy biztos: a mocsárból magunknak kell kimenni, 
mert mi akkor is benne maradunk, ha mindegy kimegy - kivéve, ha önállóan cselekszünk ennek - vagy 
másnak - az érdekében. 

 
feherterimisi@freemail.hu (Morfeusz, 2010. 01. 31. 12:08) 

Tisztelt Mindenki! Nem világvége jön, hanem bizonyos embereknek a világának lesz,van vége. Az a 
bizonyos foton öv 1986 óta minden év elteltével ,(2 héttel nő ) egyre jobban hat ránk. A föld hozzánk 
nézve makrokozmosz az univerzmhoz mikrokozmosz, és egy negyven éves embernek felel meg,AKI 
bevette azt a bizonyos piros bogyót. A tudat kitágulását és aspirituális ébredést követően ráébredünk arra 
hogy multidimenzionálisak vagyunk,és ateremtő szerető gondolatainkkal sokat tehetünk magunkért, és 
másokért is. A föld szívcsakrája Dobogókő,A Nagy Magyar Országnak az alakzata egy sasfej benne a 
mostani az agy.A két agyféltekét elválasztja a Duna ahol is dobogókő a toboz mirigy helye.Ez a Magyar 
szakralitás :Ha a szívéböl gondolkozik vagy cselekszik valaki ahol ateremtő szeretet a mozgató erő. 
Bármit teszel és gondolsz azt a jelenlegi rezgés-szinted határozza meg, ha a Mátrix fölé akarsz látni 
akkor lépned kéne hogy kiválasztott légy, vagy is olyan lény aki azt az utat választotta hogy felébred. 
Nem kell félni a jövőtől: Ha Isten veled van Ki és mi van ellened. Három szinten rendelkeztek 
erővel:Fizikai asztrális és mentális.Az erőtök erejét a rezgésetek szintje mutatja.Az erő Isten ajándéka 
neked,amire TE használod az a te ajándékod istennek. Azzokkal a lényekkel akik tapossák a többieket 
semmiképpen sem cserélnék. Üdv mindenkinek Morfeusz 

 
Nem a világ vége fog itt beköszönteni... (kapocs, 2010. 01. 30. 22:13) 

...hanem csupán arról van szó, hogy sorsfordító változások következnek be a földi emberek életében. 
Egyik prófécia sem a világ végét jósolja (nézzetek utána), hanem magukat a változásokat vetítik előre, a 
földi élet attól még folytatódik tovább... 

 
igazság (Zoli, 2010. 01. 30. 18:45) 

A világ végét nem én tudom!Biztosat nem lehet mondani csak találgatni lehet.Olvastam a Bibliát és nem 
hátulról kezdtem.(Sokan azt hiszik itt a válasz).Mellékesen a világ végéről szolnak az írások 
jövendölések lásd:János evangéliuma. De vissza térve a mayákra az archeologia a tények kutatását 
jelenti és soha nem az igazságét!!!!! 

 
"világ végét senki nem tudja" (>Zoli<, 2010. 01. 29. 20:15) 

Nem fejtenéd ki bővebben ha már te azt tudod, hogy pont nem akkor lesz itt a világ vége? Mellékesen, 
nem is a világvégéről szólnak itt az írások. 

 
tévhit (Zoli, 2010. 01. 29. 17:19) 

Nem értem miért kell egyből pánikot kelteni. Olvastam a hozzászólásokat és arra a következtetésre 
jutottam hogy az emberek imádnak pánikolni.Ezért elmondom az igazat:a világ végét senki nem tudja és 
nem is tudta soha!!Habár nagyon sokan kaptak jelenéseket,végeztek számításokat,jövendöltek 
dátumokat mégis a legnagyobb tanítónkra akkor se és most se figyelt senki..Jézus Krisztusra!!!!Sokan 
elkövetik azt a hibát hogy a Bibliánál csak a jelenésekre hivatkoznak csak azt olvassák.Jézust 
tanítványai megkérdezték mikor lesz világvége,de még ő az Isten fia se tudta megmondani.Ember 
számol,jósol,tervez......DE ISTEN VÉGEZ!....és 2012 Dec.22.-én nem lesz itt a világ vége és ember újra 
ráébred hogy megint csak a bolondját járatták vele. 

 
kell (Molnár, 2010. 01. 26. 15:29) 



Engem meglep a dolog, mármint olyan értelemben hogy nem félek annyira ettől a dologtól.Inkább 
kíváncsivá tesz.Családi problémák miatt, viszonylag korán (15 évesen) elkezdtem dolgozni ács mellett  
ami tegyük hozzá nem egy egyszerű könnyű munka na mind 1(ez okból az ízületeim nem a 
legjobbak),és átmentem már egy jó pár dolgon amit az akkori korombeliek nem is érthettek.Most 21 
éves vagyok, eddigi tapasztalataim alapján, néha szörnyülködve nézem az embereket hogy hogy 
használják ki egymást, leszarom módon, az anyagi biztonság érdekében.Érdekes: engem nem riaszt a 
szegénység, én hozzá vagyok szokva.Számomra a nyomor mint a zenésznek a kotta "Fanka".Nem azt 
mondom hogy nem kell a pénz!Mert én is szeretek bulizni,vagy meginni éppen valamit valahol stb.De 
nem a legfontosabb.Találkoztam olyannal is hogy rokon vert át rokont pénzért.Na most ez normális 
dolog.És ez megy az egész világon.Nekem 3 fontos dolog van az életemben:Tisztelet Szeretet Becsület 
Másoknak?! pénz pénz és több pénz Lenne még mondani valóm de hosszú lenne leírni. Az a lényeg 
hogy ez a "világi rend" nagyon nem tetszik.Én vevő vagyok az újra, ha az szebb és jobb.A LÉNYEG- 
BÉKE PEACE 

 
Lessz vilag veg! (nickname, 2010. 01. 23. 14:03) 

*Rima*... Lessz vilag veg,es sokkal hamarabb mint azt az emberiseg elkebzeli....A 2012 es ev 
profecia....Nagy Baromsag... Pihent agyuak,akik nem akarnak Istennek megalazkodni,inkabb mesekkel 
bolonditjak az embereket. Az is hihetetlen,h ennyire sotet az emberiseg,hogy egy ilyen "elterelo 
hadmuveletet" bevesznek. En csak azt tudom ejanlani,hogy csak olyan iratokat tanulmanyozzal,ami 
megegyezik a termeszet torvenyeivel,es nem mond ellent a sajat nezeteinek. Ha a biblian kivul talalsz 
ilyent,akkor nyugodtan tanulmanyozd...(de nem fogsz). U.I Daniel,es Jelenesek konyvevel foglalkozzal. 

 
Hozzá értők válaszoljanak (Rima, 2010. 01. 17. 18:35) 

Most akkor lesz világvége vagy nem??Mi fog történni??/Fizikai formában?/És az idő elszámolással 
akkor most mi VAN??/300 év??/ Lehetőleg hozzáértő ember íjon?! Köszi 

 
foryoutube01@freemail.hu (sanyeeee, 2010. 01. 16. 20:54) 

Szerintem marhaság az egész. A maják a 2012es naptárat azért nem írták tovább, mert épp akkor tarolták 
le őket. Szerintem 2012.12.21 csak egy lesz a többi fárasztó nap közül, épp ugyanúgy, mint ahogy 
2000.január elsején sem volt kataklizmatikus világvége. Szerintem baromság. 

 
söri (söri, 2010. 01. 14. 19:32) 

Nekem csak jól jönne egy világvége,ha jön,jöjjön,de akkor most már rendesen!Megszűnne az adósság 
(szerintem nem vagyok egyedül),és az a sok ,,miért?"...Amúgy sem túl jók már a kilátások itt a 
Földön,max. a dombtetőről... :-/ (De a cikk tetszik) 

 
bla56@tanet.hu (Bla, 2010. 01. 13. 10:29) 

Ennek az egésznek annyi értelme van mint anno' a kötelező termelési tanácskozásnak, tehát semmi. 
Olvastam egy jóslatot ami viszont nagyon igaz és ebben hiszek is. A következő évek is olyanok lesznek 
mint amelyek elmúltak csak sokkal drágább lesz minden. Ez bejött eddig és be fog a jövőben is. 

 
cpsz@citromail.hu (cpsz, 2010. 01. 12. 18:55) 

Olvassatok A.J.Christián vagy járjatok elődásaira .Érdemes.Nem véletlen ,hogy ide született közénk 
Magyarokhoz!!! 

 



dereck@dereck.hu (dereck, 2010. 01. 07. 10:15) 

És kérdi az isten: Magyar, legyen világosság? :) De komolyra fordítva, ezek a természeti népek ritkán 
tévednek :) Csak azt remélem én láthatom meg legközelebbről azt a szuper vulkánt ami romba dönti a 
világunkat! 

 
Zoé :) (Hunicillin, 2009. 12. 31. 20:48) 

Gondolom, Boximikire reagáltál, de azért bátran elolvashatnád magát a cikket is. Pl. az 5. bekezdés 5. 
sorát. Vagy ha ez fárasztó, rá lehet keresni (F3) a világvége szóra, hol és hogyan szerepel a cikkben. 
Tudod, ha lesüllyedsz mások színvonalára, ott legyőznek a rutinjukkal, tartja a mondás :)) 

 
Sarkad (Zoé, 2009. 12. 30. 16:50) 

Butaság az egész! Nem lesz itt semmilyen világvége!!!Nem hiszem el h egyesek ennyire naivak tudnak 
lenni. 2012, tudjátok mi lesz, adó emelés és szegénység ...ez az én jóslatom.

 
phoenix13@hdsnet.hu (phoenix13, 2009. 12. 28. 16:54) 

Ja. 

 
boximiki472@freemail.hu (Boximiki, 2009. 12. 27. 10:22) 

LESZ VILÁG VÉGE !!!! De ne féljetek a MAGYAROK azt is TÚL ÉLIK !!! Mindenkinek BOLDOG 
ÚJ ÉVET az idők végezetéig. Üdv:Miki ( Boximiki) 

 
hemary@euromail.hu (Maria, 2009. 12. 26. 10:03) 

Ha a középkori 300 éves dátum hamisítás igaz, akkor ráérünk még félni, de ha nem akkor végünk van. 
Nostradamus is jósolt. "ha a föpap" másföldre költözik. Minden tudós azt értelmezte, hogy néger pápánk 
lesz. Nem lett, és itt jön a csavar. Valamikor minden hatalmi embert főpapnak neveztek, Nostradamus is, 
A Biblia is említi, és ott sem pápát írnak, hanem főpapot. János-Pál után nem merték a néger jelöltet 
megválasztani, nehogy teljesüljön a jóslat. Viszont itt van nekünk a legnagyobb Főpapunk..Barack 
Obama, és a jóslat máris teljesült. Tehát megint igaza lett a Bibliának is, és Nostradamusnak is. 
Azonkívül, a legnagyobb bibliai jóslat. "János jelenései 12/1" bekezdés. A 11. részben nagyon 
látványosan leírja a végzetes háborúkat, a zsidók újra egyesülését (1947)-ben meg alakul Izrael állam. 
Tüzet vért szörnyűséget, majd a 12. rész azzal kezdődik, " de előtte nagy jel az égen, a napasszony rá áll 
a hold asszony vállára, és takará őt, úgy, hogy csak a tizenkét ékköves koronája látszik"... mi ez ha nem 
egy gyönyörű leírása a 1999-es napfogyatkozásnak?? Akkor volt olyan napfogyatkozás, hogy majdnem 
az egész világon végig vonult, milliárdok láthatták. Nosztradamus is jósolt egy közvetett időpontot.  
"Amikor márványból lesznek a falak" abban az időben mit jósolhatott márványnak? nem ismerhette a 
panelt! egy látomásban márványnak tűnhetett. Nem igaz? A bibliában " majd akkor, az utolsó időkben, 
ha nem kell lámpás, mert a födet beragyogja az isteni fény" Mi lehet az isteni fény?? Hát a villanyfény, 
és tényleg nem kell lámpás, egy kattintással városokat lehet kivilágítani. és és és sorolhatnám még, majd 
még a bekezdések számát is kigyűjtöm nektek, hogy megtaláljátok, lássátok, hogy igazam 
van......Hmm? Boldog Karácsonyt 

 
VALAI @ FREEMAIL. HU (VALAKI, 2009. 12. 21. 12:29) 

NEM LESZ VILÁGVÉGE!! 

 
Vélemény (Hunicillin, 2009. 12. 20. 11:47) 



Csodák semmilyen tudatszinten (vagy denzitás-szinten, amit sokan dimenzióként emlegetnek, de nem 
az) nincsenek. A világ törvényekre épül, a sorserő is egy törvény. A Földbolygó emberisége még messze 
van a megszabadulástól, a kisebb nagyobb kozmikus ciklusok - amelyeknek egyike a 25-26e éves ciklus 
- nem lezárást, hanem megújítást jelentenek. Ne számítson senki külső segítségre, amíg önmaga nem 
hajlandó az egység érdekében cselekedni. Álmodozni persze lehet, és kellemes is. A cikluszárások 
jelentik majd a felébredést. Mivel a lélektudat múlhatatlan, bőven lesz idő korrigálni. Néhány százezer 
inkarnáció ide vagy oda nem számít. A Földön soha nem lesz béke, habár kellemes időszakok, mint a 
Mennyei Birodalom volt Kínában megszabadultak/beavatottak vezetése alatt, mindig lesznek. De hiába 
rohangálnak valaki körül krisztusok százszámra, ha őbenne nem születik meg Krisztus, marad a 
körforgás. Jó is az a körforgás, nem? Széles sávú internet jól fűtött szobában, a megváltást meg majd 
letöltöm, csak ne legyen fizetős, mert akkor nem kell. 

 
Budapest, gella@tvn.hu (Lehner Ella, 2009. 12. 19. 17:04) 

Öröm számomra, hogy egyre több embert érdekel a létezésünk értelme és van egy örömhírem, amit meg 
is fogalmaztam a VILÁGVÉGE VILÁGBÉKE című könyvemben,miszerint: "e világnak -e 
gondolkodásmódnak- akkor lesz vége, amikor minden egyes ember megvilágosodik, Isten-tudatára 
ébred, és új világot teremt.Minden amit gondolunk, teszünk, vagy alkotunk, hozzáadódik a teremtéshez 
és abból születik meg egy új világ, egy új dimenzió, egy új életforma.Ez a mi dimenziónk, egy olyan 
fázisa a teremtésnek, ahol a teremtett lények teremtőképességükre ébredhetnek.Nagy öröm ez 
mindenkinek, a teremtőnek, az összes létezőnek és az ébredezőknek is az EGYSÉGBEN. A mayák 
tudták mikor jön el az emberiség újjászületésének az ideje, mint ahogy egy kismama is tudja mikor 
fogja világra hozni gyermekét." A honlapomon még 34 oldalnyi részlet olvasható a könyvből(álmok, 
látomások a jövőről és saját meggyőződéseim a teremtőképességünkről): www.berboss.hu/lehnerella 

 
verdis@mailbox.hu (Rakerdezo, 2009. 12. 15. 18:20) 

Nekem stimmel a 300 év. Mert a maják megadtak egy időpontot, ami a mi naptárunk szerint 2012. Ergo, 
ha most 300 évvel korábban van, akkor a maják naptárát is 300 évvel korábban készitették (mostani 
naptárunk szerint). Vagyis a "világvége" vagy akárhogy is hivjuk, mindenképp a nyakunkon van. Akár 
igaz ez a 300 év időkiesés, akár nem, a lényegen nem változtat. 

 
mylada@freemail.hu (Mylada, 2009. 12. 08. 17:50) 

Nagyon sok olyan jelet látok folyamatosan, ami a fenti írásban foglaltakat igazolja.Az emberek nagy 
részét foglalkoztatják ezek a dolgok és várják a Jó eljövetelét.Bíznak!Sajnos a sötétség még nem oszlott 
fel eléggé, de már visszafordíthatatlanul szorítja ki a világosság!Nincs visszaút! 

 
a-a...... (Ricsi, 2009. 12. 05. 21:13) 

1xer úgyis mindenki meghal hát én várom hát ha Isten így akarja akkor én várom....legalább addigis 
élvezem az életet 

 
2012 Világvége (tommy, 2009. 12. 05. 20:42) 

Ja bocs mostmár megváltozott a véleményem!!!! Szó sincs világvégéről... Nem lesz semmi katasztrófa 
csak egy új korszak kezdődik!!!!!A rossz eltűnik..... 

 
2012 Világvége (tommy, 2009. 12. 05. 20:25) 

Hát remélem nem lesz világvége!A maják minden jóslata bevált,és valószínüleg ez is be fog válni.Nem 
akarok izé lenni, de szerintem a maják jól jósoltak! 

http://www.berboss.hu/lehnerella


 
Világvége (Niko, 2009. 12. 03. 17:47) 

Sziasztok! nem kell elhúzni a jövendöléseket. ahogy láttam a hozzászólásokban nagyon sok olyan van 
aki hisz a világvégében és olyan is van aki nem. Nostradamus tény h megjósolt egy két dolgot. no már 
most azt is tudni kell h ha levezetjük nostradamus családfáját akkor a majáknál találjuk magunkat. 
szóval ő a maják hírvivője volt. ő nem tudott róla de jós volt. minden igazi jós a majákkal van 
rokonságba. nem haltak ki ők sem. csak nem vitték soha át a jóslatokat egyik gyermekről a másikra. 
leírták itt vége.volt egy két dolog amit nostradamus tagadott. pl.: róma és görögország közti háborúkat.  
sok minden tényeken alapszik. vannak olyan tények amik nem állják meg a helyüket de több 1000 
ember azt mondja h igaz. a világvégével kapcsolatban először is mindenki legyen többet a szeretteivel 
mert tényleg nem biztos h túléljük. lehet a világvége egy kontinens elpusztulása, hurrikánok csapnak 
európában vagy cunámik. vagy az is lehet h a föld kitér a pályáról ami valószínüleg lehetetlen csakha a 
nap elnem pusztul. és egyáltalán nem a magyarokról szól és nem is az emberekről hanem a bolygóról. 
nincs itt semmiféle kozmikus erő vagy tér. semmi köze az átkeléshez. ajánlom elolvasni a mennyei 
próféciát. nem filmeket kell nézni. abból nem érted meg a lényeget. fel kell készülni mindenre amire 
csak lehet. ha a maják okosak voltak akkor van egy a mennyei prófécia szerint egy 9ik vagy 10ik 
prófécia. ne hozzátok szóba a zsidókat. nem azt mondom h nem értenek a jósláshoz, de ők mások. végül 
is tovább kell lépni 2012-ben egy olyan térre(nem kozmikus) ahol meg lehet úszni a világvégét. és aki 
elolvasta a regényemet az menjen a családjához és maradjanak együtt. meglátjuk mi lesz! 

 
2012 (Vera, 2009. 11. 28. 15:44) 

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.:):) 

 
Korona (szabo_95@freemail.hu, 2009. 11. 24. 06:48) 

Ennek is biztos van valóságalapja, de a magyar Szent Koronáról leolvasható évszámok között ugyan 
van 1012, de az utolsó évszám rajta 2030. Ez talán azt jelentheti, hogy 2030 csak nekünk magyaroknak 
jelent valamit. 

 
nyuschal.tamas@gmail.com (tometti, 2009. 10. 13. 02:37) 

A gergelynaptár és a maya naptár szinkronizációjával kapcsolatos hozzászólásokra reagálnék. A mayák 
naptára valós, hosszú évezredekre visszatekintő égitestmozgások megfigyeléseire támaszkodtak. 
Naptárrrendszerük hűen tükrözi , meglepően pontosan követi a különféle égitestek Földről szemlélt 
látszólagos mozgását. A ciklusok amiről beszélnek valós ma is megtekinthető égitestállásokra épülnek. 
A cikkben említett világév ciklusa, amely 25920 év a Föld tengelyének imbolygásából adódik. A Föld 
tengelye imbolyogva egy egész kört 25920 év alatt tesz meg. Ennek az imbolygásnak a hatása az 
égitestek Földről szemlélt látszólagos mozgására a következő: A Nap minden évben Tavaszpontkor, 
tehát a tavaszi napéjjegyenlőség idején az Égi egyenlítő (Zodiákus öv) valamely csillagképe előtt kel 
fel. Mivel egy kör megtétele az imbolygás során 25920 évet jelent és a zodiákus övön 12 csillagkép van 
a Nap Tavaszpontkor mindig más és más ház előtt kel fel bizonyos ideig. Egy Csillagkép előtt(Házban) 
tehát 25920/12=2160 évig kel fel a Nap Tavaszpontkor. Persze ez egy folyamat, azaz minden egyes 
tavaszpontkor kicsit már a következő Ház felé araszol a Napfelkelte. Ezt a tengelyimbolygás okazta 



napfelkelte vándorlást nevezik egyes irodalmak precessziós ciklusoknak. A mozgás pont ellentétes 
irányú a horoszkópházak éves ciklusának irányával. Tehát itt visszafelé haladunk a Zodiákus öv Házain. 
Ezért most lépünk át a Halak 2160 évéből a Vízöntő 2160 éves ciklusába. Tehát csak azt kell pontosan 
megnézni, megmérni, hogy most 2010 tavaszpontján (márc 21) hol kel fel a Nap és felkelési pontja 
pontosan hol jelölhető be az égi egyenlítőn. Ezekután meg kell nézni a két érintett csillagkép (Halak, 
Vízöntő) helyzetét és el lehet szerintem, ha nem is könnyen , dönteni hol is tartunk most. A Mayák 
fennmaradt megfigyelési adatait elemezve, szerintem megállapítható, hogy egyes csillagképek 
közepének mit tekintettek, és ezalapján mondhatni kalibrálhatnánk is arendszert, hogy saját 
megfigyelési eredményünket (2010 márc 21-én) helyesen értelmezhessük. Mindezekáltal véleményem 
szerint ez a kérdés közvetlenül eldönthető, igaz komoly csillagászati és Maya kutatási :-) stb tudást 
igényel (sok további tanulás után sem biztos hogy képes lennék rá), ezért a valós vagy vélt plusz 300 év 
nem is igazán fontos. 

 
ébredés (recpecttoB, 2009. 10. 09. 22:53) 

sűrűsödünk:-)egyre többen. hmmmm... http://www.youtube.com/watch?v=68AEVvIOzkI&NR=1 

 
2012 (Tibi, 2009. 10. 08. 17:35) 

Mozgalmas év lesz az egyszer biztos! Már nagyon várom! 

 
nemmondommeg@nemtudommi.hu (Akashiya Makoto, 2009. 10. 07. 21:50) 

Érdekes dolog ez az biztos... hogy őszinte legyek én kicsit félek... de ilyenkor átfut az agyamon hogy 
"mivan ha mégsem?" aztán eszembe jut hogy ha olyan pontosan számítottak ki dolgokat a mayák, akkor 
ezt mért rontották volna el vhol? mindenesetre elég rossz érzés ezeket a jóslatokat olvasni... 

 
boross.ildi@gmail.com (B.Ildikó, 2009. 09. 24. 00:22) 

2012-ben ciklus váltás, dimenzió váltás is bekövetkezik, és ettől függetlenül a Nibiru is Föld közeli 
pályára ér...Ezt több forrásból is hallottam már...Csillagászati megfigyelések is alátámasztják,hogy 
2012-ben belépünk a fotonövbe,ami miatt már folyamatosan emelkedik a Föld rezgés szintje...Szóval 
több dolog is várható, ahogy a mayák is lejegyezték... 

 
josiii@freemail.hu (jocorck, 2009. 09. 20. 12:08) 

Érdekes dolgok ezek annyi szent!De valaki mondja már meg nekem hogy 2012-ben most a Nibiru teszi 
itt helyre a dolgokat vagy a fenti cikkben említett ciklusváltás? Mert a kettő független egymástól...ha jól 
értem... 

 
gyulayoyo@yahoo.com (ygyula, 2009. 09. 18. 10:28) 

A Maya naptár nem áll meg a mi 2012-nél. Az a naptár három különböző ciklus összehangolásán 
alapszik, s mivel egész számokkal dolgozunk (napok száma) a három ciklus üsszemérhető. Ezért a 
végén minden kezdődik elölről, márminta napok és a többi ciklus számlálása. Ha folyamatosnakvesszük 
az idő múlását, lehet hogy ezek a ciklusok nem lennének összemérhetők, s így 2012-ben egy bizonyos 
korrekcióra szorulnak, mint tették azt többször a mi naptárunkkal. 

 
88death@gmail.com (Anonymus, 2009. 09. 17. 13:42) 

Nagyon érdekes! Biztos hogy így lesz. Ha utánanéztek a Mayák SOHA SEMMIBEN nem tévedtek 
még....egyszerűen minden bekövetkezett amit jövendőltek....és ezt nem én mondom.ezek tények.mint 

http://www.youtube.com/watch?v=68AEVvIOzkI&NR=1


hogy a föl Geoid,ez is be van bizonyítva. És azis számomra félelmetes/érdekes hogy a Mayák naptára 
megállt 2012.Dec.22.-én.Nincsen tovább. 

 
kérdés (anonymus, 2009. 09. 14. 18:24) 

Nagyon érdekel a Maya prófécia. Mikor olvashatjuk az eredeti fordítását? Mert ez itt csak magyarázatok 
halmaza, de nem az eredeti prófécia. 

 
shield1977@gmail.com (shield, 2009. 07. 10. 11:13) 

Ami a 2012-es viszonyítást illeti, határozottan a Gergely-naptárról volt szó. (Az már egy másik kérdés, 
hogy ez az időszámítás mennyiben tekinthető azonosnak a krisztusi időszámítással.) A Föld önfenntartó 
erejében lehet hinni, mert ilyen kétségkívül van neki (bár ha elsődlegesen ebből indulnánk ki, az 
emberiség mint rákos burjánzás nagyon gyorsan eltűnne a Föld bioszférájának önvédelmi reakciójában). 
A ciklustörvény azonban alapvetően nem erről szól. Ennek tendenciája és végkifejlete kérlelhetetlenül 
determinált. A "világvégével" és jelen állapotunk megértésével kapcsolatban egyenesen kötelező 
olvasmány René Guénon A mennyiség uralma és az idők jelei című műve. 

 
gyulayoyo@yahoo.com (ygyula, 2009. 07. 06. 14:34) 

Tizenkét, húsz stb. év alatt nem tud a földtengely annyira elmenni helyéről. Pillanatnyi 
égitestmechenikai számítások alapján. De ha mégis, igyz elolvad a sarki jég, de megfagy mondjuk a 
Csendes óceán, mert sarok az lessz, ugyebár, és vízhiány lép fel, de ha nagymeleg lesz, földünk fehér 
párafelhőbe burkolózik,s visszaveri a hőt. Annyi lehetősége van a földnek, legalább mint a megjósolt 
végek száma. Hiszek a Föld önfenntartó erejében. Persze ez nem azt jelenti, hogy mi emberek, ne 
kellene jobban odafigyelnünk, és valóban leginkább belső viharainkat kellene csillapítani. Kiűzni a 
gyűlöletet, de azt törvénnyel nem lehet, az csak annak fenntartására szolgálhat. Kiűzni az 
irigységet&#8230; és így tovább. Ez a túlélés egyik lehetséges modellje. 

 
sotolino@freemail.hu (Sotyo Acélgyárovi, 2009. 07. 06. 10:20) 

Csak 1 kérdés: melyik 2012? Mivel van több időszámítás is. Van a mienk, az arab, a kínai , a zsidó, az 
örmény, a buddhista. Na? 

 
shield1977@gmail.com (shield, 2009. 07. 02. 11:33) 

Hm... Én nem állítottam ezzel kapcsolatban semmit. A 300 éves hiány mindössze a maja naptár és a 
Gergely-naptár szinkronizációja kapcsán került szóba mint esetleges befolyásoló tényező. (A 
félreértések elkerülése érdekében leírom, hogy a maja ciklus mint világtörvény létezését sem utasítottam 
el. Ezek mind olyan témák, amelyek megérdemlik a több szempont felőli tanulmányozást.) A 
történelemhamisítás kérdése számomra nem eldöntött: nem foglalkoztam annyit a témával, hogy állást 
tudjak foglalni. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy H. Illig munkája nehezen említhető közös 
kontextusban a Gyűrűk urával vagy Harry Potterrel... Ahogy a cikket elnézem, a derék úriember - 
érdemei elismerése mellett - sem látszik alkalmasnak arra, hogy kimondja a végső ítéletet. Ha valamire 
választ akarunk kapni, magunknak kell megtalálnunk. További szép napot. :) 

 
Illigröl és Tácsi-rol. (>Zoliz, 2009. 06. 30. 22:13) 

Igen. Én is olvasgattam már azóta a cáfolatokat, fel is tettem Szakács Gábor írását is, de valamit nagyon 
hiányolok minden cáfolatból és csak ezért nem kezdtem még azokat is felrakni. Miért csak egy nevet 
cáfolnak? Miért csak Illiget? Ma már nagyon sokan tanulmányozzák ezt a rejtélyt. Miért nem külön 
külön egyes megállapításukat cáfolják meg tényekkel? Pl. Manfred Zeller aki dátumokkal táblázatokkal 



ad példákat a gondolataira, hazugnak állított történelmi eseményeket történelmi eseményekkel 
helyettesit be. Ezeket mind külön külön lehet - lehetne cáfolni. Vagy Tóth Gyula sorozataiba is bele 
lehetne kötni ha valakinek volna hozzá olyan konkrét ellen adatai, De ne felejtsük ki Pap Gábort sem aki 
videós előadásokat is leközölt ebben az ügyben. Szeretnék részletes jól célzott cáfolatokat, mert nagyon 
jó lenne már végre megtudni hogy a hiányos és meghamisított időben csak ide oda toldottak be hol az 
Alexander időt használva hol a Jézus születésétől, vagy a gregoriánus illetve Julianus kalandárok szerint 
tüzgéltek be meg nem törtét történelmi dolgokat, vagy valóban belehazudták a majd háromszáz évet. 
Keressünk, kutassunk. 

 
Csúszások... (Sándor, 2009. 06. 30. 20:53) 

Kedves shield! Úgy néz ki, neked van igazad, és talán nem is volt betoldott 3 évszázad. 
http://igazsagszava.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=31790 Most olvasgatom, más fénybe kerülnek a 
dolgok. :) Zoli jóvoltából a linkek között is megtalálható az oldal. Én még információt gyűjtök, már nem 
merek egyenlőre véleményt alkotni, ki tudja, mi bukkan még elő... :) 

 
shield1977@gmail.com (shield, 2009. 06. 08. 18:35) 

No igen, és a Vízöntőben mindhárom alkalommal 4 bolygó volt, és persze a Nap is éppen a Halakban 
tartózkodott... :)) Ha ezeket a követelményeket fenntartjuk, mennyi marad valójában ebből a 3 
feltételezett alkalomból? Egyébként Jézus radix képletében a Napot meglehetősen gyakran helyezik az 
Oroszlán jegyébe is, míg a Halak csillagjegybe (ilyenkor) rendszerint a Jupiter-Szaturnusz (Jupiter-
Szaturnusz-Hold) együttállás kerül... Egészen pontosan mit is mondanak a "bolygók időtörvényei" a 300 
évről? 

 
hegel@tvn.hu (magyar63, 2009. 05. 29. 22:45) 

Jézus születését egy fényes égi jelenséghez köti a mitosz.Ez ie 6-7 ben kétszer azaz 3 alkalommal a 
jupoiter és szaturnusz konjukciójánál majd a Szaturnusz retrográd mozgásával ismétlődik. A nap a 
halakban a vizöntőben pedig 4 bolygó. Halak= philia= korlátlan szeretet vizöntő= szellemiség= szociális 
érzékenység. Mindkettő karakterrel erősen rendelkezett azaz elővetitette e korszakok jelentését. Más: a 
maja naptár és a gergely naptár összehangolását a bolygók időtörvényeivel lehet megállapitani. 

 
noi13@citromail.hu (Noi, 2009. 05. 27. 23:49) 

Szerintem nagyon jó ez az írás....Csak bízni kell magunkban,emberekben...Minden helyre fog 
állni...Minden rendben lesz....És nagyon pozitívan kell látni a jövőt....Szóval szerintem ennyi az egész...  
Gratulálok... Noi 

 
shield1977@gmail.com (shield, 2009. 05. 13. 20:49) 

Ennyi erővel már azért sem kellene keresni azt a 300 évet, mert az idő fogalma sincs definiálva: ugyan 
mi tűnt volna el? Persze az ember fogalma sincs egyértelműen meghatározva, így nincs is kinek 
keresnie... :) A "konverternek" nem az ember általi használhatósága a lényeg - éppen az a gond, hogy az 
"örök szellem" nagyon elronthatott valamit, ha 300 év csak úgy eltűnhetett... :) Megálmodhatunk 
bármilyen világot, attól a ma még ma marad, a holnap pedig holnap: igen furcsa lenne, ha a holnap 
reggel egyszer csak holnapután lenne. És ez csak egyetlen nap! Tehát mi a helyzet a 300 évvel? 

 
gyulayoyo@yahoo.com (ygyula, 2009. 05. 12. 17:05) 

Én nem keresem a 300 évet, mert a világvége fogalomban hiányolom a világ fogalmának pontos 
meghatározását. Minek lesz vége? De a mátrixra és a konverterre visszatérve, ezek ha léteznének akkor 



azt úgy gondolod, hogy az ember használhatná? Ez a szci-fi világa. Amikor vannak akik könyveket 
írnak energiákról, amit nem határoznak meg, rezgésekről, s megsértődnek ha felteszik a kérdést: mi 
rezeg, mekkora frekvenciával?, akkor én ülök egymagam s elmélkedem. Pl. ha a végtelenbemenet az idő 
lassul és ott majdhogynem megáll, akkor a világ úgy néz ki mintha tágulna (ez metrikus kifejezés, mert 
az általam adott esetet is lehet tágulásnak nevezni). Más: kitaláltam egy világot, ahol egy oldalon van 
egy tükör (akár görbe is lehet), és két pont közötti távolságot a tükrön keresztül létesült kapcsolatként 
értelmezem (nem igazi metrika), akkor két pont, még ha egy helyen van akkor sincs zéro távolságra. A 
távolságtalanság a tükörtől való távolság függvénye: ott mindenki zéro távolságra van. Ez csak egy 
nagyon sántító példa arra, hogyan lehet matematikai modeleket kreálni ápriori tézisek alátámasztására. 
A meglévő modellek is így működnek: keressük az egyezéseket, ha nem találjuk vagy elvetjük a modellt 
vagy korrekciókkal próbálkozunk (bozon...,) aztán keressük ezeket, s így tovább. Nem nyújtom a szót, 
hisz akkor én is megírnám a nagy könyvet. Én hiszek az élet örökkévalóságában, sőt talán az élet hozta 
létre az anyagot magát, de ez megint más terület. Máskülönben felvetődik a kérdés, hogy a Mayák uo. 
naptárat használtak-e, mint mi, mert a mi naptárunk a 2000 év alatt is változott, s ha az 5000-est 
tekintjük, az se valami sok idő. világmindenségszemmel. 

 
shield1977@gmail.com (shield, 2009. 05. 07. 16:08) 

Azért valahogyan csak leképeződne ez a mi világunkba is, nem? Hiszen a makrovilág kronológiája - 
szemmel láthatóan - elég jól működik. Ha a valóság ennyire cseppfolyós lenne (300 év csak úgy 
eltűnhetne, hogy a maja korszak előbb véget érhessen), akkor egy olyan világot kapnánk, ahol 
születésünk (vagy fogantatásunk) pillanatában mindannyian azonnal meg is halhatnánk. Az, hogy a 
"szellemi örök" történései egyidejűek, miközben a mi történéseinek nem azok, feltételez valamiféle 
"konvertert" a két rendszer között: a 300 év eltűnéséért ezt a közvetítő közeget tehetnénk felelőssé? 
Egyfajta hiba történt a mátrixban? :) Egyébként - e fórumon - továbbra sem tisztázott, hogy a 300 év és 
a maja korszakváltás kapcsán melyik érvelést kellene elfogadni. :) Vagyis: a maja ciklus kezdetét már 
hamisított naptárral számolták ki, vagy hamisítás előtti időpont(ok)hoz viszonyították? Egyik esetben 
nincs 300 évünk, a másikban van. Tehát a tét nem kicsi. :) 

 
gyulayoyo@yahoo.com (ygyula, 2009. 05. 05. 15:50) 

Mert az örök és a végtelen felfoghatatlannak mondott, azért annyit tudunk, hogy a történések az örökben 
(szellem) egyszerre vannak jelen, nemúgy mint a mi ábrázolásunk kronológiáiban. 
&#8222;Világvége&#8221; nem lesz, sem most (2012-ben) sem máskor, mert nekünk megigérték az 
örök életet. Hogy ez a mai vallásban Jézus által, vagy az &#8222;ősmagyar vallás halált nemfélő, sőt 
megdicsőülésként felfogott &#8222;örök vadászmezőkre&#8221; távozással történik mindegy. 
Meghalnak emberek, fortyog a föld, a &#8222;mi időnk&#8221; egyszer lejár, de az élet marad 
másként, máshogyan &#8211; ez lényegtelen. A teremtés és önfenntartás stratégiája: a sokféleség; ez 
ellen rengeteget vétünk manapság (meg is lesz az eredménye); ez az életfenntartás 
&#8222;inteligenciája&#8221;, ami nem tévesztendő össze az örök szellemmel. A magyarok léte része 
az egésznek, s csoda e lét minden szempontból, de ez nem tartozik ide közvetlenül. A jövendölések 
mindegyike sejtet valamit abból ami következik, de nem úgy lesz, nem akkor és így tovább&#8230; Hát 
enyit akartam mondani. 

 
shield1977@gmail.com (shield, 2009. 04. 29. 17:23) 

Kedves Látó! Ami azt illeti, titkon reméltem, hogy valaki majd nyomatékosan felhívja figyelmemet 
korábbi gondolatmenetem kibicsaklott voltára, bizonyítva ezzel, hogy a misztikus elrugaszkodásokban 
is (itt nem a kitalált középkorra, és nem is a majákra gondolok) indokolt lehet bizonyos fokú 
racionalitás. :) Ha ugyanis a naptárhamisítás olyasmit jelent, hogy pl. holnaptól 2309-et írunk, attól még 
a születési dátumunk változatlan marad - legfeljebb ezután kicsit bátrabban tagadhatunk le a 
korunkból... :) Tehát a hamisítást megelőző dátumok nem feltétlenül tévesek, így az i.e. 3114-es 
kezdőpont lehet akár helyesen koordinált is. Ez esetben a végpont természetesen eltolódik, hiszen 



mostanság csak 1700 körül járunk, így 2012 még igen messze van. Tehát akár pihenhetünk is, még van 
300 évünk rá: ezalatt a majdani "szellemi vezetőknek" is lesz alkalmuk megszületni és felkészülni az 
emberiség átvezetésére egy "jobb világba", ha ugyan jelenlegi vezetőink ez utóbbiban meg nem előzik 
őket... :) Na de lépjünk eggyel tovább. Alább megpróbálom összegezni az általad előadottakat, és persze 
néhány rövid megjegyzést is fűznék hozzájuk. A mérhetetlenül nagy kísértés ellenére is csak a majákkal 
és az időszámítással kapcsolatos fejezetre reagálnék, mert a többi egyszerűen nem tartozik a fórum 
szorosan vett témájához. Állításod: a maja jóslatok dátumozása időszámításunk kb. 300 éves csúszása 
ellenére is helyes; ennek bizonyítéka az, hogy az emberek - a próféciának megfelelően - 
"megbolondultak". (Ha jól értettem az általad leírtakat...) Vélemény: Az "emberek mind bolondok" 
jelmondattal sokan szívesen azonosulnak - egészen addig, amíg nem ők maguk lesznek alávetve a 
megállapítás kollektív érvényességének. :) Ennek ellenére teljesen ésszerű lehet az a magyarázat is, 
miszerint az emberek zöme mindig is bolond volt, legfeljebb a környezet, a "bolondsághoz" való 
globális viszony változott - és ez sem mostanában. A "bolondság" tehát kevésnek látszik annak 
igazolására, hogy 3 év múlva annak ellenére "lesz valami", hogy mostanság még csak 1700 körül 
vagyunk. A két állítás (a 300 éves középkori átdátumozás valóságossága és a maja ciklus végpontjának 
3 év múlva történő eljövetele) sehogyan sem fér össze. A Gergely-naptár rendszerében maradva: ha i.e. 
3114 és napjaink között azon a bizonyos kb. 300 éven kívül nem történt "időugrás", akkor egy 
"ősidőkbeli" (az aktuális maja korszak kezdőpontjánál korábbi) - nem túlságosan megalapozott elméleti  
hátterű - 300 éves "hiány" bevezetése nem oldja fel ezt az ellentmondást, mivel a maja ciklus továbbra 
is csak kb. 300 év múlva fog lezárulni. Még egy megjegyzés az "időszámoláshoz": Mivel nem fejtetted 
ki ennek filozófiai hátterét, a mai értelemben vett időszámítás pedig egyszerűen az időbeli navigációnak 
egy, a közmegegyezésen alapuló önkényes módja, az ennek "helyreállítását" célzó törekvés indokolásra 
és további magyarázatra szorul. Annál is inkább, mert ebből a szemszögből nézve nincs jelentősége 
annak, hogy egy naptárrendszer nullpontját egy személy születése, egy csillagászati esemény, vagy akár 
egy "ex has" választás alapján állapítjuk meg. 

 
...ami elolvasva kimaradtnak tűnik... (Látó, 2009. 04. 28. 21:51) 

Miért nincsenek véletlenek? Ahogyan egy hangya nem tudja felfogni annak a bolynak a magasabb rendű 
intelligenciáját, amihez tartozik, úgy mi sem vagyunk képesek felfogni az 'kozmikus őstudat' (a kisbetű 
nem véletlen, nem vadászom a hatást, aki tudja miről van szó, tudja, aki nem, az majd megérik rá. 
Egyesek "Isten" néven hívják, nálam nincs neve. A név bebörtönzi a tudatot.) nálunk magasabbrendű 
intelligenciáját. Legalábbis ebben a fizikai formánkban nem. Amikor két fizikai lét között vagyunk, 
akkor felfogjuk, és vágyakozunk, hogy egyesülhessünk vele, mivel belőle vétettünk. Egyek vagyunk a 
Tudattal. De, ha itt vagy, és ezeket a sorokat olvasod, az azt jelenti, hogy megint fizikai létben születtél 
meg. Miért is? Ahogy a felderítő hangyának a feladata az információgyűjtés a boly hasznára, és 
épülésére, így a mi feladatunk, ezzel párhuzamba helyezve az élet megtapasztalása, és a tanulás, a Tudat 
hasznára. Tökéletes intelligencia nem létezik. Amiből vétettünk, az sem az. Viszont van annyira fejlett,  
hogy amit nem tud, azt megszerzi magának. Ahogyan nincs két egyforma élet, és nézőpont, úgy nincs 
két egyforma élmény, és tanulási tapasztalat. Ezért lettünk mi leválasztva a Tudatról, és kaptunk EGO-t. 
A legmegfelelőbb formája a tapasztalatszerzésnek. A Tudat nem kerül olyan helyzetbe, hogy: "Hoppsz, 
ezt elszúrtam, most mi legyen...", mert ezek fölött áll. A Tudat viszont van annyira bölcs, hogy tudja, mit  
nem tud még. Az EGO, mint személy, egy korlátolt világban, mint ez a fizikai, viszont tökéletesen 
alkalmas ilyen élményutakra. Miután befejeztük köreinket, amiket azért vívunk, hogy rájöjjünk, milyen 
EGO-t kaptunk, visszatérünk, és a tapasztalatainkat, megszerzett tudásunkat átadjuk a Tudatnak, akiből 
vétettünk. Így megszűnünk EGO lenni. A kör végtelen. A Tudatok száma is végtelen. A tudatok is 
rendelkeznek EGO-val. Mindenki fölött áll egy magasabb hatalom. Felfoghatatlan, de így van. És ez a 
világ rendje. 

 
...folytatás... (Látó, 2009. 04. 28. 21:31) 

Hol van akkor ez az idő? Érdekes, hogy a messzi múltba igazán senki nem mer belerévülni, mert arról a 
korról valjuk be, semmit nem tudunk. Az elmúlt napciklus alatt (25 920 év), civilizációk jöttek mentek, 
városok épültek és rombolódtak. Amit mi erre az időre teszünk, az finoman szólva is fikció. Én arra 



gondolok konkrétan, hogy ez a majd háromszáz év valahonnan, az ősidőkből valahogyan hiányzott. 
Tehát, a Konstantin előtti időszámolásunk (nem véletlenül írtam így), egy kicsit elmaradt. Pont 297 
évvel, pont egy teljes napév ciklussal, pont annyival, hogy egy régi időkben kutakodó régész ne vegye 
észre a pici különbséget. Csillagászatilag a földről nézve 300 év majdnem mindegy, ide vagy oda. Pár 
fok az észlelésben nem sokat nyom szabadszemmel, de minden évben ugyanakkor van minden 
zodiákus, mint 300 éve. Aki esetleg kételkedik, az tegye a szívére a kezét. Ha veszi a fáradságot, és 
megnyit egy virtuális csillagtérképet a mai nappal, és a 297-300 évvel ezelőttivel, szabad szemmel 
mennyi lesz a különbség? Passzol a betoldott idő is, meg passzol a maya naptár is. A fent vázoltak csak 
látomások, nem biztos, hogy igaz, de akár az is lehet. Az igazi igazságra én ugyanolyan kíváncsi 
vagyok. Köszönöm, hogy elolvastátok az elmejátékom. :) 

 
sanzistift@citromail.hu (Látó, 2009. 04. 28. 21:30) 

Kedves shield! A felvetésed érdekes, évek óta rágódom már én is rajta. Ha ugyanis a kitalált középkor 
története igaz (szerintem csak igaz lehet, mert logikus, mint egy szög), akkor még elvileg van 297! 
évünk. Viszont itt van a buli, hogy a maya jóslatok is igazak, mert az emberek nagy többsége - akik nem 
is próbálnak tudatosan létezni -, valóban meg vannak bolondulva. A szitu szerintem az, hogy a 
történelem egy írott dolog. Például annyira az, és nem évszámhoz köthető, hogy vannak olyan 
"tudósok", akik például jézus születését Jézus után/előtt 10-20 évre is teszik. Hozzáteszem, hogy 
halálosan komolyan is gondolják, annak ellenére, hogy úgy paradoxon az egész, ahogyan van. "komoly 
tudósok"... Tehát van egy Messiásunk, akiről nem tudni, hogy létezett-e, mert a történelemben nyoma 
sincs, ha meg esetleg létezett, akkor azt sem tudjuk, mikor született. Mindenesetre ehhez a születési 
időponthoz rendelünk pár évszázada mindent. Én ezt úgy látom, hogy valahogyan mindkettő igaz. 
Alapvetően stabilabb a maya naptár, mivelhogy nem kétséges személyekhez kötötték, hanem 
visszakereshető, és matematikailag/csillagászatilag igazolt tényekhez. Tehát a maya naptárt kőbe vésett 
tényként kell kezelnünk, úgy a valóságban, mint jelképként. A sorsunk, a naprendszer sorsa, és 
mindannyiunk közös tudata nagyobb szintű intelligenciával, és elsőbbséggel rendelkezik azon dolgok 
előtt, mint amiket valamikor pár csaló király (pl Bíborbanszületett Konstantin vagy más, aki annak 
nevezte magát) összefirkált történelem címén. Úgy gondolom, mivel véletlenek nincsenek, Bsz 
Konstantin akaratán kívül pont helyretette az időszámításunkat. Ugyebár, éveket nem vett el sehonnan, 
csak hozzátett pár dolgot. Ha ezeket kigyomláljuk, akkor mínuszban vagyunk majd háromszáz évvel, de 
a történelmünk, és minden nép történelme klappolni fog, nem lesznek fantomkorszakok. 

 
shield1977@gmail.com (shield, 2009. 04. 26. 20:39) 

A korábban elhangzott kérdés: a maja időszámítás és a Gergely-naptár szinkronizálásakor vajon mi lett a 
kitalált középkorral? A válasz: Elméletileg ezt a korszakot akaratlanul is bele kellett kalkulálnia a XX. 
századi szinkronizálónak (J. T. Goodman után E. Thompson), mivel kénytelen volt a már 
"meghamisított" Gergely-naptárral dolgozni. Így - elvileg - már ebben a rendszerben számolta ki az i.e. 
3114-es dátumot mint a ciklus kezdőpontját. A végpontot pedig a kezdőpont és a ciklus időtartama 
határozza meg, így jön ki a 2012-es dátum. Tehát a kérdés - úgy tűnik - inkább az, hogy helyes-e a 
szinkronizáció. Ha igen (és ha a maják sem tévedtek), akkor aggódhatunk vagy örülhetünk (ki-ki ízlés 
szerint), mert nincs 300 bónuszévünk... :) 

 
lajos.melczer@gmail.com (Melczer Lajos, 2009. 04. 26. 17:20) 

Mielőtt a véleményem írásához kezdtem, végig olvastam a cikkel kapcsolatos gondolatokat. Ezek után 
szívből és szeretettel üdvözlöm a pozitív reakciókat, de sajnálattal gondolok a pesszimista kételkedő, 
vagy kötözködő, olykor gúnyos megjegyzésekre. Magam 71 éves nyugdíjas vagyok és tiszta szívemből 
üdvözlöm az írás közlőjét. Boldog vagyok,hogy olvashattam sorait. Kívánok sok erőt és kitartást áldásos 
munkájához. Ajánlom mindenki figyelmébe:"ÉBREDJ MAGYAR". Tisztelettel: Melczer Lajos 

 



muzuruduzuru@citromail.hu (muzurud uzuru , 2009. 04. 09. 18:32) 

Szerencsére a szellem már gyermekként ki választott téged vagy bárkit, arra hogy tudj hinni magadban 
és mindenkiben. Papi csoport, ha tudás alapú igen (ha dogma, akkor nem kell). Gondolj bele csoda 
nélküli vallás, van itt a földön. Bárki lehet e papi csoport tagja, merj gondolkodni, és nem magadért 
teszed első sorban, ha nem a Föld bolygóért, akkor itt a helyed. 

 
csaszarpalne@freemail.hu (Izabella, 2009. 04. 03. 12:09) 

Kedves Judit. A szellemi vezetők folyamatosan kapják az információt az univerzumból és a kellő időben 
hallani is fogsz róluk ha keresed öket.Minden info időben érkezik!Minden ember tudat alattijába be van 
kódolva az a tudás ami ahhoz kell hogy tudj cselekedni.Rengeteg könyv jelent meg 2012-vel 
kapcsolatban. 

 
fsignum@gmail.com (Enci, 2009. 04. 02. 12:53) 

Alapvetően elképzelhető ez a dolog, de a bibliai Jelenések azt mondja, hogy csak az Atya tudja az utolsó 
nap dátumát. Az internetet én nem isteníteném, ha hallottatok már arról a készülő új őrületről, miszerint 
3D-s szigetet készítenek, ahová csak meghívás után léphet be valaki, és ott kedvére szerencsjátékozhat, 
költheti a pénzét, fogadhat, stb. Szerintem kitalálnak még cifrábbat is. Nekem a tájékoztató alapján az 
Nagy Babilon jutott eszembe. Csak azért írom, hogy szerintem ettől tartózkodjatok! 

 
bp. (qsztom@fremail.hu, 2009. 03. 30. 18:18) 

a különböző jóslatoktól és azok értelmezésétől függetlenül nekem az a reményem és meglátásom hogy 
pont az internet lehetősége a az ami a világban sok embernek felnyitja a szemét hogy a jelenlegi 
társadalmi berendezkedések mindegyike a népesség kizsákmányolását eredményezi vagyis sok-sok 
ember tart el keveset és sok-sok ember él szerény körülmények közt .az a kevés pedig tulajdonképpen 
kihasználja a többit. remélem az internet és az általa nyújtott információáramlás elősegíti hogy a 
földünk országai -népei összetartóbbak legyenek és ettől a mai világtól egy igazságosabb összetartóbb 
rendszert teremtsenek amelyben nem lessz ekkora különbség ember és ember közt,hiszen a mai 
,,demokráciának" nevezett államformák tulajdonképpen a többség kizsákmányolására épülő rendszer!! 
az hogy a változás 2012-ben vagy később lessz-e nem tudom de remélem hogy az internet segítséget 
nyújt egy igazságosabb világ létrehozásában!!!!!!! 

 
1125.Bp (czm, 2009. 01. 27. 15:28) 

Érdekesek ezek az infók. A bevezetőben emlitett időszámitás-kiszámitásnál vajon figyelembe vették-e 
azt a kb.300 évet, amelyiket a középkorban "tagadtak" le? 

 
6900 Makó-Jeruzsálem (zsalabsik, 2009. 01. 26. 21:52) http://www.indavideo.hu/profile/zsalabsik 

 
dzsudi24@citromail.hu (jóni judit, 2009. 01. 03. 10:12) 

Nagyon érdekes ez az tanulmány. Ha igaz amit mond 4 év mire elég? Hol vannak a szellemi vezetők? 
Az emberiség kollektív tudata csak megerősíti ezeket a folyamatokat, hiszen láthatjuk. 

 
FOLYTATAS A PROFETAKRA (GYEPU, 2008. 09. 06. 17:33) 

JA ES MIT GONDOLTOK A HOLT TENGERI TEKERCSEKET AMIT MOST DIGITALIZALNAK, 
ES AZ INTERNETTRE TESZNEK AZ MENYIRE LESSZ HITELES? AZT IS A ZSIDOK VETTEK 
KEZUKBE. 



 
PROFETAK?? (GYEPU, 2008. 09. 06. 17:27) 

TALAN AZON IS EL LEHETNE GONDOLKODNI HOGY VAJON A PROFETAK MINT A ZSIDO 
SZARMAZASU NOSTREDAMUS IS HOGYAN JOSOLT MEG EGYES RESZLETEKET SZINTE 
HASONLOAN MINT A MAYAK A KÖVEIKRE MAR ELOTTE LEROTTAK? TALAN CSAK 
RESZLETESEBBEN TANULMANYOZTA A MONADIVALOKAT, ES MIVEL A MAYA 
KULTURAT ES BIZONYITEKOKAT ELTUNTETTEK, IGY MARADTAK RANK CSAK EZEK A 
KIASOTT JOVENDOLESEK. MIERT LETT ELASVA, MAJD FELTARVA? EZ IS KERDES. 

 
Vass16@centrum.sk (Tyson, 2008. 09. 01. 13:22) 

Én eben nem hiszek ...szerintem Nostradamus a logikusabb 

 
metalmind@citromail.hu (metalmind, 2008. 09. 01. 11:31) 

Én ezt mind értem .de hol a nibiru ... 

 
mexcol@freemail.hu (Mexcol, 2008. 08. 23. 04:24) 

Sziasztok,most láttam egy filmet a maya joslattal kapcsolatban a neve:2012 Doomsday ajánlom 
mindenkinek.A film után elkesztem keresgetni a maya joslatokat és elég érdekes ez a 7 jóslat.Elvileg 4 
év van még de igencsak valósnak tünnek a jövendölések mert nap mint nap történnek természeti 
katasztrófák.A mayak keresztények voltak?Aszt azért kétlem,hogy a magyaroknak nagyobb szerepe 
lenne ebben a jóslatban mint bármely més embernek. 

 
2767tv@citromail.hu (Laci, 2008. 08. 22. 09:13) 

Nagyszerű,hogy megmagyarázzák a Magya tudást.Lehet,hogy az ó világhoz tartozom mert ismerem azt 
a rendszert amibe dolgoztak.Kosmise szörny eszi ugyanazt a Kosmos legtávolabbi pontján ,mint az azt 
leíró gondolat. Ismerték az Étert 10a 96 cm3 nyomást ami ketyegtet mindent. 

 
Karolinának és Évának (>Zoli<, 2008. 07. 19. 21:33) 

Könyörgöm szeretett Karolina és Éva! Nem mi vagyunk halálra itélve, nem ezt jósolták itt! Olvassák 
ujra az uzenetet. Igy kezdödik: - Az els&otilde; maya jóslat els&otilde; sorai nekünk magyaroknak is 
szólnak,..... Tehát nem ölbetett kézzel kell a halálos itéletet várni. Nekünk magyaroknak feladatunk van! 
Azután mielött kezdödne a második jóslat igy szól a feladatunk; - Igazi lelkivezet&otilde;kre lesz 
szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre tanítanak ....... >Zoli< 

 
ujlaki_barbi@yahoo.com (eva, 2008. 07. 19. 21:19) 

sorait olvasva visszakaptuk a remenyt gyermekeimmel hogy nem vagyunk maganyosan halalra itelve 
varva az utolso napot 2012.12.21.eljovetelet remelem tobben vannak azok akik bizakodok ebben a 
kerdesben 

 
Z.KAROLINA@FREEMAIL.HU (ZSEBŐ KAROLINA, 2008. 07. 19. 20:34) 

NAGYON ÉRDEKES AMIT ITT OLVASTAM.MÁR OLVASTAM EBBŐL EGY PÁR 
INFORMÁCIÓT ,MÁSHONNAN IS,EZÉRT ÉRDEKLŐDVE VÁROM A JÖVŐT.


