
Gyöngyi, Ibolya
(Skorpió, 2011.09.03 14:57) 

Nézzétek csak http://www.youtube.com/watch?v=QL9bC4U8Xu0
Nagyítsátok ki és húzzátokle Pécs alá http://feny.idokep.hu/kep.php?kep=aqua_hd
Ez is érdemes megnézni ,lehet tőle okosodni egy kicsit 
http://www.youtube.com/watch?v=GSdx43QeNF0

Válasz 

Re: Gyöngyi, Ibolya
(xyz, 2011.09.04 00:01) 

Ma, 23ó 43perckor Kaposvár felett az égen nagyon finom észak-déli irányú fénybordák mozgását 
lehet látni kelet felé, majd kis idő műlva vissza. Hasonló mozgásokat korábban is láttam az 
éjszakai égen, ám akkor forgó tükröződéseket.
Kezdetben azt hittem, hogy repülőgép kereső pásztmák, ám annál gyengébb. Jelenleg felhőtlen az 
égbolt, akkor mi okozza az áttetsző fénybordákat? 

Válasz 

Re: Gyöngyi, Ibolya
(Edit , 2011.09.06 22:11) 

Nagyon jónak és terjesztendőnek tartom főleg az utolsó videót. Többször is megnéztem, nagyon 
tetszett!!! 

Válasz 

Gyöngyi
(Skorpió, 2011.09.05 00:36) 

A titok a 11 szám mögött ! Félelmetes – olvasd végig és próbáld ki. Ha nem hiszel a véletlenekben 
– akkor is olvasd végig, nagyon érdekes. 1) New York City 11 betûbõl áll. 2) Afganisztán 11 betûbõl 
áll. 3) Ramsin Yuseb 11 betûbõl áll. ( A terrorista, aki 1993-ban megfenyegette az amcsikat, hogy 
el fogja pusztítani a Twin Tower épületet.) 4) George W Bush neve 11 betûbõl áll. Eddig 
lehetséges, hogy teljesen véletlen de kezd érdekes lenni: 1) New York a 11.-ik tartomány. 2) Az 
elsõ repülõ, amelyik belement az épületbe, 11-es volt a repülési száma 3) Ez a repülõ 92 utast vitt. 
9 + 2 = 11 4) A 77 repülési számú gép, amelyik szintén bele repült az épületbe, 65 utast vitt. 6 + 5 
= 11. 5) A tragédia napja: szeptember 11, azaz 9/11 ahogy mindenki emlegeti. 9+1+1=11 6) Ez a 
dátum hasonló, mint az Amerikai segélyszolgálat telefon száma. 911 Teljesen véletlen..? Olvasd 
tovább és döntsd el magad: 1) Az áldozatok száma az elrabolt repülõkön 254. - 2 + 5 + 4 = 11 2) 
Szeptember 11 az év 254.-ik napja. 2+5+4=11. 3) A madridi robbantás 3/11/2004 történt. 
3+1+1+2+4=11. 4) A madridi tragédia 911 nappal késõbb történt, mint a Twin Tower épület 
támadása. Most jön az a rész, ahol kezd hátborzongató lenni a dolog: A legismertebb szimbóluma 
Amerikának a Stars & Stripes ( Csillagok és Csíkok), a Sas. A következõ idézet a Koránban, az 
Iszlám vallás könyvében található: “Ez meg van írva, Arabia fia fel fogja ébreszteni a félelmetes 
Sast. A Sas mérge végig fog söpörni Allah földjén, amíg páran kétségbe esnek, addig több és több 
embert boldoggá tesz: a Sas mérge megtisztítja Allah földjét és béke lesz.” Ez az idézet a Korán 
9.11 könyve. Még mindig kételkedsz..? Próbáld ki, ami most jön és nézd meg, hogy érzel utána, a 
hajam égnek állt: Csináld a következõket: (word programmal) 1. Jelöld ki a: Q33 NY. (Ez volt az 
elsõ gép száma, amelyik neki repült az épületnek.) 2. Cseréld meg a betû méretét 48.-ra 3. 
Cseréld ki a betû típusát WINDINGS-re 

Válasz 



Re: Gyöngyi
(leszerelt, 2011.09.05 06:05) 

Ne dőljünk be az efféle ámításoknak.

A pontosság érdekében...

1. Afganisztán-t a fehéroroszok 9 betűvel írják, a lengyelek 10-zel, a finnek 12-vel.

2. Ramsin Yuseb (arab) neve Ramzi Yūsuf, 10 betű.

3. New York Tartomány a mostani Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Jersey, 
New York és Vermont államok részeiből állt. New York Tartomány nem lehetett a 11. [szövetséges] 
"tartomány", mert csak 1775-ig létezett. 

4. A segélyszolgálat telefon száma 911 Kanadában is, plusz Costa Rica, El Salvador, Jordan, 
Koszovó, Liberia, Paraguay, Argentina (részei), stb. Máshol 0, 999, 112, stb.

5. Az utasok száma az elrabolt repülőkön hivatalosan 232: AA11 81, UA175 56, AA77 58, UA93 
37. Az áldozatok száma az elrabolt repülőkön hivatalosan 265 (a különbség a személyzet).

6. A Korán 9.11 könyve bűnbánattal és alamizsnával foglalkozik. Sast nem említ.

7. Az első gép, AA11, száma N334AA volt. A többi: UA175 N612UA, AA77 N644AA, UA93 
N591UA. Q33NY nem létezik az FAA adatbázisában.

És így tovább... Számokból meg kitalált "windings" ábra-sorokból azt is ki lehet olvasni egy kis 
logikai hátrafelé bukfencezéssel, hogy ez a beugratás hány éve járja a világhálót. Csalással még 
többet.

Gondolkozzunk, kedves honfitársaim! 

Válasz 

Re: Re: Gyöngyi
(Rekabea, 2011.09.05 13:25) 

EGYETÉRTEK VELED !!

MAGYAROK !! GONDOLKOZZATOK !! NE DÖLJETEK BE A FEKETE MÁGIÁNAK !!

Pusztuljon, aki ilyet üz !!!! 

Válasz 

permet
(Gyula, 2011.09.05 10:58) 

Egy ismerősöm halálán van valami hámrákkal. 43 éves. Egészségesen él és táplálkozik.

Ettől függetlenül szerintem el kell döntenünk, hogy azért morgunk-e ha szúnyogok falnak, vagy 
azért ha vegyszert szórnak ránk. 

Válasz 

Gyöngyinek
(Zenobia, 2011.09.04 00:11) 



A Google-ba be kell írni "chemtrail" és máris ott a válasz!
Zajlik már egy ideje.Nálunk is mióta beléptünk az Eu-ba.
Időjárás módosítás.Mellékelek egy idézete.Szerbiában már a Parlamentben beszélnek róla.
"Ezért azt üzenem Borisz Tadicsnak személyesen: ha nem állítja le a nép mérgezését repülőkről 
vagy ha nem állítja le a GMO-alapú élelmiszerek behozatalát, akkor én, Nikola Alekszics az utcára 
fogom hívni Szerbia népét és én megyek az élen.

De nem azért, hogy megdöntsem a rendszert, hanem azért, hogy megvédjem az alkotmányunkat 
és a jelenlegi törvényeket és a jogot a saját jövőnkhöz.

Szerbia népe, felhívást intézek hozzád, hogy védd meg a természetes és alkotmányos jogunkat 
minden erőddel, az egészséges élethez való jogunkat, szent jogunkat a jövőhöz és gyermekeink 
gyermekeinek jövőjéhez. Hogy védd meg természetes és alkotmányos jogunkat, hogy 
létezhessünk.

Arról, mikor és hol vonulunk ki az utcára, azonnal nyilvánosan értesítelek.

És légy egészen biztos, hogy én, Nikola Alekszics, állni fogom a szavam – akár az életem árán is.”

http://www.youtube.com/watch?v=2WwjyY3F1a4&feature=player_embedded

http://jovonk.info/2011/08/19/szerbiaban-fellazadnak-gmo-es-chemtrail-miatt

Válasz 

Gyöngyi írásához
(Lenhardt Ibolya, 2011.09.03 08:43) 

Félelmetes amit írsz, de feltétlenül utána kell járni, hogy valójában mi történt, ill. mi volt az az 
anyag, amit a repülőgép permetezett.

Sajnos nem tudom hol kell kezdeni, de a Honvédelmi Minisztériumot érdemes volna megkeresni 
levélben ill. telefonon. 

Ne hagyd annyiban a dolgot!

Sok sikert a kivizsgáláshoz!

Ibolya 

Válasz 
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