
Nyelvújítás után
(Ősi, 2011.08.19 09:09) 

Alárendelt mondat, kapcsolatban az előzővel, annak folyamodványa És kiterjesztése.

sound
Csak egy hang vagy név nélkül osztod az észt. Vegyél fel alakot, legyen gerinced, És add a neved!
Sok értelmes dolgot megkeversz, mert megbízóid ezért fizetnek!
Sound - hang, egy hang a semmiből.
Beleköpsz a levesünkbe.
Évek óta! 

Válasz 

Re: Nyelvújítás után
(sound, 2011.08.19 18:05) 

A hang csak egy megnyilvánulása mindannak a rezgésnek és energetikai rendszernek, mely földi 
létünk velejárója.
Nem mindenki azért névtelen, mert ártó szándék volna mögötte... :)
A név nem számít, ha a gondolat és a szándék mélységei igazak. Mindenki csak azt képes adni a 
közösségének, amiben ismerettel rendelkezik.
Bocsánat!

"Beleköpsz a levesünkbe.
Évek óta! " - Ezen két mondatot végképp nem értem. Valami félreértés lehet, vagy lehet, hogy átvitt 
értelemben én magam jelenítem meg az összes ellenséget? :)

Nyelvtani vitákba jobb ha nem kezdünk bele. Ebben a konkrét esetben ugyanis, kivételesen nekem 
van igazam. :)

Üdvözlettel: sound 

Válasz 

Olvasok, tanulok, gondolkodom...
(sound, 2011.08.07 09:39) 

Van itt egy másik mondat:

"Minden Magyarnak hallania kell a szabad-energiáról. És tudnia azt, hogy ez a nép rendeltett arra, 
hogy az Új világ új technológiáját a bolygó többi részébe kisugározza."

Először is, ez egy mondat kellene, hogy legyen, de ez most nem fontos, bár..., mert hogy ÉS-sel...
Igen, minden magyarnak kellene tudnia a szabad energiáról, de milyen elvek alapján is 
beszélhetünk és mikortól, szabad energiáról, a fizikai törvények és a makró és mikrohullámok 
rengetegével átszőtt, jelenlegi világunkban?
Rengeteg energiát bocsátanak ki hullámtevékenység formájában a különböző adók. Ezeket 
másfajta energia átkonvertálása folytán képesek létrehozni. Ezekre a hullámokra való bármely 
szerkezet ráhangolása energialeszüremlést hozhat létre, vagyis megcsapoljuk ezt az energia-
hullámadót és átkonvertáljuk vagy generáljuk másfajta energiára. Egyszerű fizikai ismeretekkel kell 
rendelkezni ahhoz, hogy akár egy már működő "ingyen energia vevőt" azonnal a ráhangolási 
hullámhossz meghatározása alapján, átminősítsenek "lopássá", vagyis megcsapolássá.
Továbbra is kitartok amellett, hogy létezik nanotechnikai létező ingyen energia, de ez csak akkor 
válhatna igazi kutatás tárgyává, ha a világon semmilyen hullámtevékenység a makrogenetikai 
mezőn kívül, és a bolygóközi atomrészecske áramlásokon kívül nem létezne. Addig azonban, 
minden a Föld körül létező hullámtevékenység általi feltalált energianyerés, egyben máshonnan 



való, már létező energiából való lopásnak minősül.
Sajnos ez a helyzet. Mondjuk jó sok energia van a Haarp-ban is. :)

Nem csak a magyarok, hanem a világ minden táján vannak ilyen feltalált dolgok, és nem csak a 
magyarok tudják az összes igazságot, hanem a világ minden részén vannak ilyen emberek, hisz 
ugye van nekünk egy morfogenetikus mezőnk..., ha már erről szól a cikk indító, és eszerint bármit 
tudunk, azt akár tetszik, akár nem, már simán a rágondolással, ingyen és bérmentve kisugároztuk 
a világ bármely emberének, akik persze majd jó pénzeket fonak keresni rajta, tehát legyünk résen, 
hogy amit magunknak akarunk megtartani, arra még a gondolat is tilos. :) 

Válasz 

Szabad energia, új technológia....
(Edit , 2011.08.13 16:03) 

http://www.vimeo.com/27402985?honnan=Nemzeti_Hirhalo

Erről mi a véleményed? 

Válasz 

Re: Szabad energia, új technológia....
(sound, 2011.08.18 07:22) 

A mágneses energia felhasználása már nem új dolog. A "piramis energia" is mágneses 
hullámenergeia kinyerése. Pár ezer évente újra felfedezik, de attól már elég ismert. Házilag is elég 
könnyen kivitelezhető és pár Voltnyi feszültség-energia kinyerhető egy kisebb készülékkel. 
Generátorral fel is használható.
http://www.youtube.com/watch?v=8MHu828L9cs&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=f1OR0oj-v_g&feature=related
Nagyobb energia kinyerésére való a Muller mágnes motor:
http://www.youtube.com/watch?v=70E0Q_pCB-4&feature=related

Nagyon sok lehetőség van "ingyen energia" kinyerésére, vagy legalábbis a létező lehetőségek 
jobb kihasználására az életünk akár minden területén, mégsem élünk vele.
Azért mert van vizünk nem kellene pocsékolni, és mezőgazdasági termelésink során is lehetne 
alkalmazni más módozatokat is a saját felhasználásunkra termeltek közben.
Nem hasznosítjuk az aerodinamikát, sem a sima geoterminológiai rendszereket, de még az 
egyszerű mechanikában sem gondolkodunk, hanem azonnal benzinmotoros gépekhez nyulunk.
Nézzük pl. a vizet:
Kb. 1 q krumplit nyertem ki 1 nm alapterületen, felfelé töltéses, újra-legyökeresedő rendszerben 4 
szem elültetett krumpliból, úgy, hogy folyamatos öntözést alkalmazva ugyanazt a lefolyt vizet 
önthettem vissza, mégpedig egyszerű nyomáskülönbség rendszerű pumpával, amit a rendszer 
aljára szerelt vízfelfogó miatt tudtam visszanyerni. Így kb. 100-110 liter vizet használtam fel a kb. 1 
q krumpli előállításához, míg ha ugyanezt locsolócsővel a földön tettem volna kb. 1000 liter vizre 
lett volna szükségem ugyanennyi krumpli előállításához, mivel elég erős, meleg nyarunk volt.
A sima tök 1 kg-hoz pl. 100 liter víz elő-elpárologtatása szükséges.
Érdekelnek a dolgok na... :) 

Válasz 

Re: Szabad energia, új technológia....
(sound, 2011.08.18 08:14) 

Bocsánat 1 kg krumpli előállításához szükséges a kb. 1000 liter víz.
http://ismeret.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=69183 

Válasz 



REALITUTI - ?
(EMBER, 2011.08.17 09:50) 

realituti-nak
Menj fiam vissza. Keresd azt a fát melyről lemásztál.
Ott jó helyed lesz, bár a ragadazók ott más számlát fognak és nem benyújtani, hanem egyenesen 
az életed akarják, tested és húsod.
Gondolkodásod olyan primitív, hogy előmajom bőrt válassz, mert az illik hozzád.
Hogy kevés magyar vér kering ereidben az is látszik, mert -realituti- szép szóösszetltellel ezt 
fejezted ki. Magyarságodat pedig le! 

Válasz 

Re: REALITUTI - ?
(realtuti, 2011.08.17 18:19) 

Valószínű, hogy nem vagyok a fiad korosztálya. A fa amiről lemásztam pedig ugyanaz ami a Tiéd 
is. A primitív nekem nem stílusom. Gyanítom, hogy magyarabb vagyok nálad, és jobban aggódom 
a magyarságért, mint más "magyarkodó". Ez realtuti! Bocsáss meg, ha bármilyen dühödben, 
fékeztelek.
A dühöd lehet hogy jogos, de nem jó felé irányítod.Múljék el Tőlünk e keserű pohár... 

Válasz 

Gondolkodjunk
(realituti, 2011.08.10 09:06) 

Gondoljuk csak végig, hogy ha egy energiát szabadon használhatunk, akkor a végén benyújtják a 
számlát.
Csak éppen nem azt kell kifizetni és nem annyit amennyi az értéke, hanem a sokszorosát, és 
sokszoros módon. Ha ingyen jutunk valamihez, akkor az elveszíti az értékét. A morfo-genetikus-
mező elve nem újdonság, ezt ismerték az idők kezdete óta. Szabadon használható, és használjuk 
is. 
Az egész életünkkel fizetünk érte, aszerint hogy hogyan használtuk fel! Amikor kihasználjuk a 
magunk érdekében, BOLDOGULUNK, mikor áldozatot hozunk másokért, akkor BOLDOGÍTUNK! 
Pozitív energiát töltünk a közös gén hálózatba. Ebbe nem csak a Hungaro-genetikus mező, nem 
csak az emberi létezés genetikai szövete tartozik. A morfo-genetika nem ismer egyéneket, csak a 
létezés közös terét, amiben a folyamatok zajlanak. Ha nagy hatékonysággal befolyásoljuk ezt a 
közös információs rendszert, nagy erővel hat vissza Ránk. A MÁGUS sok mindent megtehet, de 
saját mágiájának fogja lesz. Ha a Világot akarjuk megváltani, hamarosan keresztre feszítenek 
minket! 
Kérdés, hogy képesek leszünk-e a feltámadásra?
Idáig a keresztre feszítés megvolt még mindig.
Múljék el Tőlünk e keserű pohár... 

Válasz 

Re: Gondolkodjunk
(mani, 2011.08.15 19:36) 

TÖKÉLETES! Miért is nem érti senki? Fogoly vagy, ha nem vagy tudatában a szabadságodnak! A 
szabadságod azonban abban van, hogy jót tégy. 

Válasz 

Mező
(Adrienn, 2011.08.09 09:30) 



Mindezek ismeretében egyet lehet tenni, elolvasni a magas rezgésű térből, hogy békésen 
...számba kell venni mindenkit , aki cselekedni tud, gerinces. Aztán, ha aug 12 en tanácskoznak 
ezek az emberek, hogyan tudnak egy egységes irányt tervezni...akkor megmoydul az ország egyik 
része....ennek híre menne, és csatlakozhatnak azok is, akik még esetleg nem tették meg.

Persze elindult az elmult években erősödő bizalmi küzdelem...megbízhatatlannak beállítva 
álhírekkel ...éppen a legerősebb, legtehetségesebb vezetőket...A "köztudatba bedobott 
gondolatok" annyira kiélesednek, hogy valós helyzetet generál...ezt sokan tudják...és a kollektív 
tudat határozhatja meg a jelent...Tudja valaki közületek,hogy hogy állunk? Mennyien tudtak 
becsatlakozni a magasabb szférákba_? :) itt a Kárpát medencében...no meg a Föld többi tájain? 
Mert az ébresztgetés jó ideje tart...Jó volna arra is választ kapni, vajon a kollektiv tudat mennyire 
képes befolyásolni a Föld természeti katasztrófáit? ...hogy mi is történik ...valójában. Mert 
mostanában túl sok "ébredt "embertől hallom a rossz híreket...valaki nagyon bedobhatta a 
köztudatba a kipusztulósdit...ilyen logikán haladva..ez is elkerülhető lehet. Még 
reménykedek..Vannak itt még azokból, akik a haladás , az épülés mellett voksolnak_? :)Mennyit 
számít,minek adsz hír értéket..hitet, tudati energiát...honnan veszed az információidat a könyező 
világodból? ...erősebb..gyengébb áramlatok? ..folytathatnám...Bízom Bennetek..a jóérzésetekben. 

Válasz 

D.haraszti
(Anikó, 2011.08.08 19:28) 

legjobb védekezés atámadás, ezt tudták őseink is.Minden új kezdeményezés annak minősül, ami 
ajót támogatja,.Mindenki a maga területén Én energia gyógyitással foglalkozom, nem pénzért. Ez 
nem a polgári foglalkozásom. 

Válasz 

ataist3@gmail.com
(Albert, 2011.08.07 09:55) 

Szia László!

Nagyon szép gondolatok és biztató jövőkép, de ide egy jó stratégia kell, ami viszonylag könnyen 
megvalósitható. 

Üdv. Albert 

Válasz 

Már megint...
(sound, 2011.08.07 08:50) 

Bocsánat, de már megint én vagyok, aki kell hogy akadékoskodjak egy kicsit. Nálam energetikai 
rendszerekben nincsen pardon, tehát nézzük csak meg ezt a mondatot:

"A tudatos emberek ezt a mezőt képesek nagymértékben pozitív irányba „hangolni”, míg egyes 
érdek-csoportok ugyanezt a mezőt használják alvó tudatok irányításához, médián, reklámokon és 
pornográfián keresztül”."

A mondat első felével nincs is semmi bajom, hisz a "pozitívon" itt azt kell érteni, hogy ezen mezőn 
keresztül bizonyos emberek felemelőbb lehetőséget, gondolatban, kínálnak embertársaiknak, 
amikre ugye embertársaik vagy éppen hangolt állapotban vannak, és veszik az adást, sőt lehet, 
hogy el is fogadják ezt az ajánlatot tudat alatti gondolati beépülés formában, de az is lehetséges, 
hogy nem veszik a hullám-adást, vagy azt épp ebben a pillanatban nem fogadják el. Tehát ez 
valahogy így működik. A pozivitás adja magából, hogy lehet rá igent is, és nemet is mondani.
A morfogenetikus mezőn keresztül azonban nem lehet "hipnotizálni" olyan mértékben, hogy adott 



ember, aki veszi az adást, saját erkölcsi felfogásának ellentmondó tevékenységet végezzen el. 
Lehet ezáltal ugye ajánlatot tenni nem normálisan gondolkodó embereknek, akik alacsonyabb 
frekvencián veszik a tudat nélküli adást, de azoknak alapvetően ilyen az erkölcsi felfogásuk is. 
Tehát egy parázna hajlamú erkölccsel rendelkező embert, lehet a morfogenetikus mezőn keresztül 
annak további hajszolására rávenni, vagy egy vásárlási mániákusságban szenvedőt mindenféle 
dolog megvételére, de... és itt jön a mondat második fele:
"...míg egyes érdek-csoportok ugyanezt a mezőt használják alvó tudatok irányításához, médián, 
reklámokon és pornográfián keresztül”.

Na ez a mondat nem fedi a valóságot, mert itt már nem magát a morfogenetikus mezőt 
alkalmazzák, hanem ennek a mezőnek a más hullámokkal való megzavarásával, - pl. HAARP, - a 
morfogenetikus mezőbe hatolva nem engedik az emberi tudatokat hozzájutni a morfogenetikus 
mező hullámhosszához.
A média, a reklám, pornográfia pedig inkább a rádió hullámhosszán való befolyásolás, tehát sokkal 
fizikaibb hullámhosszak, mint a morfogenetikai mező. A média már alapvetően nem csak 
hullámhossz, hanem tényleges fizikai megjelenési forma is, pl. újság, röpcédula, reklámújság.

A cikk többi részében is vannak ám összemosások, bár maga a lényeg ettől nem változik, hogy 
kilúgozzák az emberek agyát. Sajnos.
Nem szeretem a pontatlanságot. Nem szeretem, ha valamit mindennel összemosnak, vagy nem 
fejtenek ki eléggé, hogy végül is a mondandó lényege kijöjjön a megfogalmazásból.
Tehát a morfogenetikus mező létezik, de nem az a média hullámhossza. 

Válasz 

nincs
(anikogyorgyi, 2011.08.05 21:27) 

Ma én is megkaptam ezt, nekem tetszik :) 

Válasz 

mi nincs?
(Edit , 2011.08.06 14:03) 

Hát nekem is nagyon tetszik!!!
Szerintem már mindenki ilyesmiér sóvárog.
Várjuk, sőt hívjuk, hogy megtörténjenek ezek az események!

Válasz 

Re: mi nincs?
(anikogyorgyi, 2011.08.07 07:00) 

Hát cím ! :))
Minden egyéb megadatott :))
Ámen 

Válasz 

Volt egy ember. . .
(jabutrilla, 2011.08.06 19:36) 

http://giora.blogter.hu/3318/eromu_minden_haztartasban_ 

Válasz 



jöjjön mihamarabb
(Németh László Péter, 2011.08.06 15:56) 

Adja meg az Ég,hogy így legyen! 

Válasz 
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