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(Tatai Ferenc, 2010.11.21 20:58) 

Azt gondolom sokan vagyunk kiket nehéz érteni.Kevés szóból napokra valót olvastam fecsegni a 
fentiekben.Örülök,hogy egyre nagyobb a gyorsulási tényezője annak a folyamatnak melynek 
mindannyian részesei vagyunk.Családommal egy//házban lakunk egy kis község közösségében 
ahol /talán légből kapta,kaphatta Gárdonyi s írta a Láthatatlan emberben/a mondás szerint Attila 
Királyunk udvartartása volt.Az udvarunkat díszíti egy tiszafa.Várja a Kér//ész lepkét.Ismerős a régi 
nóta?
,,Tavasszal a tisza mikor kivrágzik.......kérész lepke játszik.stb" 

Könyv

(Krisztina, 2010.10.27 20:51) 

Nagyon várom az ígért könyvet.

Köszönöm.

Kriszta 

gasparvili@gmail.com

(Gaspar Vili, 2010.10.17 07:35) 

Az egyiptomi ke'pek me'g mindig a 2010el pa'rhuzamos e'vre mutatnak a multban. Sajnos a Skorpio 
'de'li ' ne'zete most jo"n csak. A Halottak Napja, az amerikai Halloween, e's a Kelta'k U'j E've. E'n 
persze lehet hogy fe'lre e'rtettem a Hydra kigyo' jelento"se'ge't augusztusra vonatkozva.
Mindenesetre, az E'szak Atlanti A'ramlat le a'llt a 47es pa'rhuzamon  Julius 20.a'n. Lehet hogy ez volt 
az augusztusi Vizi Kigyo'. Me'g akkor is va'rjuk a Cunamit, mivel a Herkules 2. Feladata (2011?)  az 
volt hogy a Mocsarakat lecsapolja. Persze, aze'rt mert akkor ugy to"rte'nt, most nem kell hogy 
megismetlodjon. Reme'ljuk hogy az at valtozas inkabb a szellemiseg vonalan lesz. Mindenkihez besze'l 
a Jo Magyar Istenunk! Csak figyeljunk ra'. 
Ma's. 
Az amazonon megjelent a konyvem ve'gre (Gaspar & Jaramillo  The World Tree) ...ami re'szben a 
magyarok o"siesse'ge't fogja bizonyitani. Vili 

per pillanat??!!

(Kara Sándor, 2010.10.15 19:22) 



Teljesen más ra vártam idén,amikor szert tartottunk még tavasszal,az lett mondva idén vége lesz ennek 
az egész mocskos világnak megszűnik és átalakul.Van ami beteljesedett van ami nem,lehet hogy 
türelmetlen vagyok és nem értem az égiek tervét,de akkor is nagyobb véltozásokra számoltam.Jó lenne 
ha megmondanák mit kéne tennünk konkrétan mert ez a lötymörgés borzalmas,sokkal nagyobb 
dolgokra vagyunk hivatottak mint hogy csak porladunk. 

gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2010.08.31 14:30) 

Augusztus van és hideg, és itt a soros ciklon, de mind élünk (néhány kivétellel). Szóval sok volt a víz 
vagy kevés, nem tudom megmondani, mert sok olyan jelenség vesz körül, amelyek ellentmondanak 
egymásnak. Klasszikus dolgokra gondolok: hosszú vagy rövid lesz az ősz? Ezt régebben biztosra meg 
tudtam mondani, a levelek hullásából, a madarak röptéből és sok más kicsi jelből. De most valami 
elbizonytalanít. Valami van a levegőben. Átvitt értelemben. Na egyet alszunk és elmult a veszély. De 
azért tovább figyelünk ám. Szép vénasszonyok nyarát mindenkinek. Szerintem ez be fog jönni. 

2010.aug.30.

(Vmari, 2010.08.30 08:25) 

A meggy, a baracklekvár a szekrényben, a lecsó a dunsztban és az a pár repkedő moly is elégedett, akik 
a bespájzolt valamiből keltek ki.

Éljenek és sokasodjanak a molyok, hangyák, egerek minden jósnál, Nibiruhívőnél, mayanaptár 
"ért"elmezőnél!

UFF! :o)

Örülök mert béke van, kellemes az idő és nem rengett a szokásosnál nagyobbakat a föld! :o)

SZeged

(László , 2010.08.30 02:32) 

Mivan veletek levelező társaim még nevet sem mertek megadni,A FÉLELEMKELTÉS az ördög 
fegyvere. BÁTORSÁG HUN_MAGYAR_AVAR! ÁLDÁSÁLDÁSÁLDÁS RÁTOK. 

Szeged Derkovits F.67.sz.

(Begovits László, 2010.08.30 02:16) 

Kedves Évike! Jólenne személyessen találkoznunk,vagy legalább telefonon egy pár perc erejéig.Most 
csak egy kérdést engedjen meg.Mit tetszik szólni,Heribert IlligKITALÁLT KÖZÉPKOR című 



munkájához? TEL:62 401065 Remélem SZegediek! Természetessen Vilmossal együtt várnám 
magukat egy ebédre vagy vacsorára. Kérem jelentkezzenek!!! Tisztelettel: László előre is köszönöm. 

nem adom meg

(anikogyorgyi, 2010.08.06 10:08) 

Az Égi képről : Veress Mónika  Csillagtitkok  ezt ajánlanám .
A Globálisfelmelegedés csalás már letöltető a neten !!!
2012ről sok mail van, a lényeg, ami rettegéssel tölt el, töröld ki !
Aranykor közeleg, sokan nem tudnak mit kezdenei ezekkel az energiákkal, na ők nem biztos hogy 
megélik .
na még az evolúcióról  sok oldalon fenn van már az Evolúciós csalás !!! Nem semmi olvasmány ... 

mi van, mi lesz...

(Kerion , 2010.08.05 09:46) 

Régóta tudjuk, hogy az történik a Földön, ami az Égre van írva. A Földi történések pedig 
visszatükröződnek az Égen. Ezt 3Xos Hermész is megerősítette anno. 
Hogy most mi történik az Égen? Mérlegelés, tulajdonképpen a Skorpió ollói között, a Mérleg 
jegyében /a Mérleg csillagkép végülis a Skorpió része, és nem régóta létezik/. Július 7.én reggel 6 
órakor a Vénusz is a Mérlegbe lép 3.ikként a Szaturnusz és a Mars mellé, majd este 9kor a 3 bolygó 
együttállása következik be. Jónéhány fényszög fog bekövetkezni, ami természetesen hatással van ránk. 
De ami a lényeg, az maga a mérlegelés. A Mérlegbe lépő bolygók, ÉgiTestek persze valódi testeket, 
embereket jelképeznek, mert ezek valakiknek a születési, uralkodó bolygója. 
Tehát az Égi Események Földre való tükröződéseként az élő emberek mérettetnek meg, szembenézvén 
az új korszakkal, a Vízöntő korával. Ugyanis a Vízöntő Aranykorába csak a Megméretés után lehet 
bejutni azoknak, akik erre érdemesek. Így a Szeretetorientált Jóakaratú embereknek semmi félnivalója 
nincs, mert adott esetben bármit át tudnak vészelni a Felrezgés által. A FélElem a lehető legrosszabb 
valami, le kell küzdeni. 
A későbbiekben a MérlegSkorpióban zajló események kibővülnek. Itt fog tartózkodni a Szaturnusz, a 
Mars, a Vénusz, a Merkúr és a Nap. Így a Mágikus 3szögek, Piramisok mellett maga a Pentagram is 
létrejöhet, ami egy nagyon nagy jelentőségű 5szög. És az egészet az Antarész, a Skorpió vezércsillaga, 
a Világegyetem egyik Tartóoszlopa fogja Megvilágítani. Az Antarészről pedig tudjuk, hogy a Feltétel 
Nélküli Isteni Szeretet Etalonja... 

most it taz idő????

(Kara Sándor, 2010.08.03 17:01) 

augusztus van ha valakit érdekel,na most vége lesz vagy nem........szerintem igen. 



Magyar szavak régi jelentése

(Kerion , 2010.07.27 09:47) 

Egy kis adalék az egyiptomimagyar összefüggésekre: Papirusz = sásféle egyiptomi vízi növény, DE az 
ebből készült "pergamen" is, azaz magyarul PAP ÍRÁS. Más:
Teremtő = ter + em + tő, azaz ter = tér, em = emelés, tő = tő, egy tő. 3 részből összetett nagyon régi 
magyar szó, melynek jelentése: Egy TŐről fakadó TÉRrezonancia EMelő, magyarán TEREMTŐ.
Magyar Szeretet Kő = Magyar Szer Etet Kő, azaz Magyar = MAG úr, Szer = szertartás, Etet = etetés, 
Kő = kő, illetve köll. Tehát, a Mag úr által szertartás keretében ételként felajánlott kő, ami kell, amire 
szükség van, és nem mellesleg a szeretet érzését kelti.
magos = MAGos, MÁGus, azaz maggal rendelkező, a kivülálló számára mágus, azaz különleges 
képességekkel bíró, egyébként magas ember.
magyar = MAGúr, azaz maggal rendelkező úr, a kívülálló számára tekintélyt parancsoló személyiség.
Ideje újból Teremtő Magurakká, Úrnőkké válnunk, mint amilyenek régen voltunk...

Égi csónakosok ?

(Nyelvünk, akár a Noé bárkája...., 2010.07.27 00:14) 

Kedves Nyelvtársak!

Ha jó, ha nem jó, célszerűséggel és EGYséget látó képpel megáldott nyelvünk van.
1. Hajó= hajtott ! (vízi) jármű. Pl.: evezővel, vitorlával, lapátkerékkel, vagy rakétákkal (űrhajó). 
2. Ladik= láda formájú,
3. Bárka= fedéllel, burokkal bíró és
4. Csónak= cson kezdet csontot, azaz ácsolt vázat, gerincet és bordákat feltételez.

Ugyan ezen elven a kapor=kopár, karalábé=karó lábú, zsurló= (edényt)súroló, kökörcsin= kőkör
csín(ossság), hagyma=hagyott, hagyomány a későbbi időkre.
Toportyán= tó partján (a nádi farkas), ki portyázva vadászik.

Egy szó, s egy egész természetfilm, azaz az Élet nyílik meg belőle. Játszani mer(ni)jünk vele és belőle! 
Tegyük esetleg a "követni" szóval, s régi, regényes regék nyílanak meg előttünk!

Sok, igen értelmes fiatal küzd diszlexiával, hiszen a választott (választott, válvél, asz eztett) 
szabályok kalitkájába kényszerített szódarabkák éppen ezt az EGYSÉGlátást pusztítják el bennük. 
Mire értik, élik a magyar nyelvet, az iskolák nyelvi törvényei kipréselik a szuszt a lelkükből.
A Levőtől lelt levegővel lélekzünk!
Baj esetén, az ateisták is így kiáltanak : Segíts Ég!
Anyanyelv= Anya+elv! Gondoz, nevel, növel, tanít!
És az ÍRMAG (azaz gén), ha jó földbe hull, ismét éled.

De a Fényűző világ zaja még elnyomja a Valóság hangjait.

Áldást, oldást a magyarnak!



Töltse be szívét a MINDÉNSÉG!

Írnák

igen

(Sebesi Sándor, 2010.07.10 18:08) 

Kedves Mindenki!
Teljesen más oldalról megközelítve ugyanezekre a Vili által bemutatott eseményekre bukkantam én is.
Az egyiptomiak nyilvánvalóan "tudtak valamit". Erről leginkább az "Atlantiszi Thot Smaragdtáblái" 
című Dr. M. Doréal által írott könyvből lehet bővebb infókhoz jutni. Az is biztos, hogy az emberiség 
történelme be van kódolva a a Gízai Nagy Piramisba. Az utolsó símitásokat végzem készülendő 
könyvemen, amelyet pénz hiányában valószínűleg csak az interneten lehet majd olvasni, de ebben 
leírom a tudományos régészet és az ezoterika szoros kapcsolatát és összefüggéseit. Itt most arra hívom 
fel mindenki figyelmét, hogy létezik egy igen jó könyv Peter Lemesurier tollából, címe: A nagy piramis 
rejtélyének megoldása (Gold Book 1996). Mindenkinek ajánlom.
Egyébként minden jelentős dolog (tárgy, személy, földrajzi nevek) magyarul vannak írva, csak rejtve, 
pl. anagrammában. Nostradamus is így rejtette el mondanivalóját az avatatlan kutakodók elöl. Csak egy 
példa: hol vannak a legjelentősebb piramisok? Gízában. Hogyan olvashatjuk ezt magyarul és mire utal 
a szó? Nos, keverjük össze a betűket és feltűnik ez a magyar szó: IGAZ! És ez pontosan rámutat a 
piramisok valódi jelentőségére szerete a világon,de mégis a Kheopsznak tulajdonított az IGAZI,amely 
mutatja számunkra az utat az élet felé...Könyvemben a legújabb Nostradamus kutatási eredményeket is 
bemutatom. Osama bin Laden és bizonyos fokig a most leváltott miniszterelnök is megjelennek NÉV 
SZERINT anagrammába rejtve, de teljesen egyértelmű magyarázatokkal.
Köszönöm Vili!
Nem kell mindenkinek elhinni az igazságot,mintahogy Istenben sem hisz mindenki.Attól még a dolgok 
általa működnek és válnak az arra érdemesek számára érthetővé. 

kisbolygó

(Kerion , 2010.07.09 19:36) 

A kb. 14 ezer év előtti kisbolygó vagy üstökös becsapódást észak Kanadában, éppen az amcsi és egyéb 
geológusok és tudósok bizonyították, mégpedig nemcsak a helyszínen, hanem a föld más részein is az 
akkor keletkezett lerakódások alapján stb. Az erről szóló filmet a Spektrum, de a National geographic 
tvn is sugározták Magyarországon. Az esemény előtt például az Atlanti óceán Spanyolország 
magasságáig volt befagyva. Kimutatták, hogy a Titicaca tó és az Andok sós sivatagai kb 4000 méteres 
magasságban ekkor keletkeztek, mégpedig annak a többkilóméteres szökőárnak köszönhetően, ami a 
becsapódáskor kibillentette az óceán9okat. Az Atlantiszi civilizáció is ezért pusztult el nyomtalanul, 
pedig az egész meleg égövre kiterjedt a Rák és a Baktérítő között. Hosszan lehetne folytatni... 



abigel@yahoo.com

(abigel2, 2010.07.06 21:00) 

Kar,hogy ferfi vagyok,de azert tanulj meg helyesen írni,ha annyira magyarnak vallod magad. Nagyon 
fiatal anyukad van,jol neztek ki a facebookon.
Tanuld meg elfogadni a kritikakat is! 

gasparvili@gmail.com

(Gaspar Vili, 2010.07.06 20:45) 

Abigel, Nem illik ezt mondani de Neked meg a konyhaba kellene vissza menned, mert a tudomanyt azt 
fel vallrol veszed.
Kerion, Az amerikai tudosok szerint a Holocene Epoch 11,477 evvel ezelott kezdodott (+=/ 85 ev) Itt a 
lapja az amerikai hivatalos tudomanyos oldalnak. Legyszives nezd fel mielott vitatkozunk olyanrol 
amirol nincs eleg tudasod!. ((http://vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/geo_time_scale.html)) A felmelegedes 
18,000 evvel ezelott kezdododtt es 14,000 evvel ezelott a Rhode Island ig e'rt az olvadas. DE NEM 
OTT Kezdodott a Holocene. Ha rohejese akartok tenni ...az jo, de maradjunk a tudomanyoknal. Gaspar 
Vili 
x meg egy web oldal (11,400 ev) www.scientificpsychic.com/etc/timeline 

abigel@yahoo.com

(abigel2, 2010.07.05 19:46) 

Nem illik torolni a hozzaszolast!
Tenyleg a betegeiddel kellene foglalkoznod doki. 

tudomány

(Kerion, 2010.06.24 10:55) 

Kedves Vilmos, van az emberek által létrehozott Földi tudomány, meg van az Égiek által létrehozott 
Égi tudomány. Hadd ne mondjam, hogy melyik a magasabb rendű. Amikor az ÚR a Földi 
körülményekhez tökéletesen alkalmazkodni tudó, fejlődőképes modern embert megteremtette, beszélő 
készséget, nyelvet, írást adott és bizonyos ÉGI ismereteket. Ezeket "közvetítők" útján tette/a 4. Teremtés 
után például a szkíta mágusok, vagy Szenenmut, stb./, illetve intuíciókat adott a megfelelő embereknek. 
Ilyen a régi csillagászati ismeretek nagy része stb. 
Egyébként azt még tudományos kutatások is megerősítették, film is volt róla, hogy kb. 14 ezer évvel 
ezelőtt volt egy változás a Földön, akkor ért véget egy durva 6 ezer évig tartó eljegesedés. Mégpedig 
azért, mert akkor ÉszakKanadában egy kisbolygó, vagy üstökös csapódott be. Ennek a cunamik, 
földrengések, drasztikus jégolvadás hatására messzemenő következményei voltak az akkor szinte 100 
%osan lepusztult Földfelszínen. A későbbiekben történtek, például a kb. 6 ezer évvel ezelőtti Kis 
Özönvíz, hatásában ehhez nem mérhető. 



De ez egy "váratlan" esemény volt, semmi köze a periódushoz, de a 11650 évhez sem, ami egyébként, 
ha jól tudom a Szfinx építésének ideje. 
Nem "véletlen" lettek a csillagképek megnevezve, meghatározva, a Földre vonatkoztatva, az Égiek 
által. Egyébként közülük 14 lett meghatározva, a 2 beavató csillagképpel együtt/Kígyótartó és Orion/, 
de mivel ez a 2 csillagkép részben titkos volt és részben fedésben voltak más csillagképekkel, 12 lett 
meghatározva, annál is inkább, mert 12 az alaprészecskék száma, az "építőkocka", amiből az univerzum 
felépül. Annál tökéletesebb valami, minél közelebb van ehhez a számhoz, illetve ennek a 
többszöröséhez. Például a magyar nyelvben 12 magánhangzó és 24 mássalhangzó van, éppen ezért. 
A 25920 év, azaz egy periódus, a Naprendszerünknek az Orion Spirálkarban történő olyan mozgása, 
melynek során visszatér a kiindulási pontba, a csillagképekhez viszonyítva. Arról nem tudok, hogy 
Földi tudomány ezt meg tudta volna mérni, vagy meg tudta volna cáfolni. Ahogy látom, az úgynevezett 
tudomány állandóan változtatja a "megállapításait", még egyszerű dolgokra vonatkozóan is, nemhogy a 
galaxisra vonatkozóan. Egyszer 200 millió év alatt kerüli meg Naprendszerünk a Tejút centrumát, 
egyszer 300 millió év alatt, egyszer 200 milliárd csillag alkotja a Tejutat, egyszer 400 milliárd. Egyszer 
van relativitáselmélet, egyszer nincs. Arról már nem is beszélve, hogy a GONDOLAT sebessége 
végtelenül nagy. 

gasparvili@gmail.com

(Gaspar Vilmos, 2010.06.24 06:28) 

Kerion, Koszonom Neked az ertekes hozza szolasodat es persze a szellemiseg kerdeseben meg 
egyezunk. Amit meg talan mindig nem e'rtetek az pedig az hogy mar 2 500 eve mondjak a 25920 eves 
(hamis vagy elkepzelt) ciklust. Azota a tudomany Milankovitch ota matematikailag (1920) megjosolta a 
23 000 eves precessziot es az azt koveto TUDOMANYOS kutata'sok ugyan azt talaltak az Ocean es 
jegtomb lefurasokban! Kb. 23 300 ev. Mit nem ertetek ezen? (A Fold mar nem lapos, hiaba mondtak 
azt a tudosok 400 eve, es ugyanugy a Precesszio sem 25920!!!) Nezetek bele a tudomanyos irasokba 
amit megadtam (Wallace S. Broecker, Milutin Milankovitch), ne a regi 2 500 eves 'teoriakrol' 
beszeljetek. Ez az ertekezes muszaj hogy Tudomanyos maradjon, nem csak ...'en ezt olvastam, en meg 
azt?' (A teoria az addig jo amig a tudomany azt maskepp bizonyitja!) Huh. 

csillagember

(Kerion, 2010.06.24 00:00) 

Okkultizmussal nem foglalkozom. Annyi bizonyos, hogy a Testünk Földi és múlandó, míg a Lelkünk 
Égi és örök, azaz a "csillagokból" jött. Ezért vagyunk mindannyian csillagemberek. 
A Szkíta bölcsek egyike, Abarisz, aki görög földön a bölcsesség, a fény, a Nap Istenének, Apollónnak 
volt a Mágus Papja, nagy tanító hírében állt. Egyik tanítványa, Püthagorasz meg is fogalmazta a 
téziseit:
1. A lélek halhatatlan, és tetteinket az erkölcs kell, hogy meghatározza.
2. A számok szerepe alapvető a természet megismerésében.
3. A világegyetem harmóniára törekszik.
Tehát az ember a Világegyetem kicsiben. Azaz, mint Fenn, úgy Lenn, ahogy Hermész Triszmegisztosz 
mondja, ami az Égen van, az tükröződik a Földön. Így például a Világegyetem 4 Tartóoszlopa/a 4 



csillag/ tükröződése a Földön a 4 őselem/föld,levegő,víz,tűz/. A Göncölszekér 7 csillaga pedig a 7 
csakra, de megemlíthetjük a 7 mirígyet is. Fenn a makrokozmosz, lenn a mikrokozmosz. Párhuzamot 
persze rengeteget lehet találni, és kell is, mert aki észreveszi a CSODÁT, azé a JÖVŐ.
Ajánlom a www.szivkozpont.eoldal.hu internetes oldal magyarság fórumát. 

KERION

(Kara Sándor, 2010.06.23 21:46) 

Ugy két hete beszéltünk a renegáddal aztán próbaltam az égiekkel,tárgyalni de mostanában semmi 
valamin nagyon dolgoznak.De kerion mit jelent a hét csillag????7* 

77777

(Kerion , 2010.06.23 19:42) 

Mivel eddig 3 periódus volt 4 Teremtéssel, hozzátéve, hogy a Teremtés Koronája, a modern ember 
szempontjából, és most 2010 van könnyű kiszámolni a KEZDETET. 3 X 25920 = 77760 év2 = 77758. 
Ami természetesen valójában 77777 év volt, mert a 7 az Isteni szám, a Teremtés száma. És a 
végtelenített 7es ezen korszakok végét jelenti. A 7es szám azóta nagyon fontos, mióta a Szíriusz B 65 
millió évvel ezelőtti felrobbanása után a DElta Orionis csillagrendszerben tettek lakhatóvá 7 bolygót a 
Teremtő Nemzetségei. Majd innen kiindulva hódítottak meg más csillagrendszereket. Tehát MOST nem 
egyszerűen periódus és korszakváltás történik, hanem MINŐSÉGI UGRÁS IS az Emberiség számára. 
Ami azt jelenti, hogy a FÖLD és az Emberek számára adva van van a lehetőség egy magasabb Szintre, 
Dimenzióba való Felrezgéshez. 
A hitetleneknek javaslom a Google Earth tanulmányozását Pilisszentlélek vonatkozásában. Ahol is a 
falunál egy óriási Emberi Koponya látható Koronával a fején, melyet maga a Teremtő tart a kezében, 
Kinek "Varázslósapkája" Pilismarótig ér. Ezenkívűl még számtalan "Nazca" vonal van a Pilisben, de a 
Bükkben és másutt is Magyarországon, nem beszélve a Nagy Özönvíz által eltemetett óriási piramisok 
százairól, melyekből a Bosnyák piramisok csak 3. 

Egy kis TÖRT ÉN ELEM

(Kerion, 2010.06.23 19:04) 

Az egyiptomi királysírokban, de más helyeken is számtalan ábrázolásban szerepel az úgynevezett DJED 
oszlop, amelyen mindig 4 vízszintes vonás van. Ezek jelzik a Teremtések számát, melyekről köztudott, 
hogy mindig periódus váltáskor vannak. Egy periódus a Naprendszernek az Orion kar tengelye menti 
körforgása, a 12 csillagkép mentén, ami 25920 év. Egy korszak ennek 12ed része, azaz 2160 év. Ezért 
vagyunk most a Halak korszak végén, és megyünk át a Vízöntőbe. Tehát durván minden 26 ezer évben 
van egy MEGÚJULÁS, egy Újrateremtés a FÖldön, mert ez elengedhetetlenül szükséges az ÉLET 
megújulása, fenn maradása szempontjából. 
De azt is tudni kell, hogy volt egy alkalom, amikor egy PLUSSZ Teremtést kellett eszközölni. Ez a kb. 
14 ezer évvel ezelőtti északkanadai kisbolygó becsapódása után vált szükségessé. Amikoris a 



detonációba belerezgő Földön többkilóméteres szökőár söpört végig és leberetválta a Földfelszínt és 
megolvasztotta a jég nagyrészét. Ekkor tűnt el a bűnös Atlantiszi birodalom és a pusztulás majdnem 
100 %os volt. 2012ben jön az 5. Teremtés, a 4. 14 ezer éve, a 3. 26 ezer éve, a 2. 52 ezer éve, az 1. 78 
ezer éve volt. Ekkor lett megteremtve a modern/cro magnoni/ ember a Kárpát medencében, a magyarok 
ősei. A kezdetektől fogva volt nyelvük, tudtak írni és olvasni. Természetesen magyarul. 

gasparvili@gmail.com

(Gaspar Vilmos, 2010.06.23 07:21) 

O" o" o"nek,
Jo tanuljunk egy kis tudomanyt es klasszikus Gorog tortenelmet. A Platon idejeben, tobb mint 2 000 
evvel ezelott (kavicsokkal es a'gakkal) a Gorogok le me'rte'k az 1 fok valtozasat a csillagos egnek. Ez 
71.6 evig tartott (71.6x360=25776 ev). Az o"si Gorogok nem tudva hogy a Foldunk utja az egben az 
NEM tokeletes KO"R, (Hanem ke't galaxisi spiral egybe jatszasa)  igy o"k azt a ~72 evet (1 fok) 
megszoroztak 360 fokkal = 25 920 ev  es igy kaptak meg a teoritikai (de nem vallosagos) kerekitett 
Platoni Nagy E'vet. Nem varom el Toled hogy Doktoratussal rendelkezzel es ugy is kutatsd ezeket a 
temakat, de kerdeseidet nem muszaj cinikusan feltenni, talan akkor tobbet tanulhatsz. Sajnos (Neked) es 
szerencsere nekem  a tudosok mar 1981 ota ismerik a 23000 eves precessziot. (W. S. Broecker, The 
Ocean, Scientific American Amerikai Tudos Magazine, es W.S. Broecker, Massive Iceberg 
discharge ... December 1, 1994 Nature Magazine) A tudosok, sot meg a szerb matematikus Milutin 
Milankovitch 1920as evekben  megjelentettek a tudomanyos irodalomban a most mar elfogadott 
elmeletuket ami azt mondta hogy minden 23 000 evben egy nagy jeg tomb ossze omlas okozza egy 
egesz precesszio valtozasat. Amit most az egyetemeken tanitanak az a Milankovitch Teoria ...es ott is a 
23 000 eves ciklus a dominans. Ha meg nezed a jegciklusokat, ott meg azt is megtalalod, hogy a FE'L 
Precesszional mindig egy vissza fordulo valtozas van. (Ez 11 650 evvel ezelott volt amikor a Holocene 
Eposz kezdodott amikor a Mammutok kihaltak). Mulatsagos az is, hogy sokan akik nezik a 
Tudomanyos csatornakat es latjak hogy egy Galaxis be fal egy masikat,  nem tudjak elkepzelni hogy a 
Foldunkel is valami rossz tortenhetne. Azt az oriasi erot amit mi amerikai Indianok itt a 'Nagy 
Szellemnek' hivunk, mas varosi 'ember hitu"' vallasok lekicsinyitik egy ember me'retu" 'Istenre' Szoval 
ki hisz az igazi Istenben? Nem az ' emberre' lett az isten' fe'le vallasok. Ez a 11,650 eves Fel Precesszio 
pedig most fog vegzodni amikor a Teli Szolsztisz egy sikba all a Galaxisi 'szivvel'. Tobbet kell tanulnod 
errol O" o". Ez nem 2 500 eves, hanem a legujabb tudomany. Gaspar Vili 

Mijaza mitológiai precesszió?

(Justus de genere Turul, 2010.06.23 01:32) 

ÖÖÖ.....ööööö

Elnézést de valamit nem értek!

Én úgy emlékszem egy teljes precesszió 25920év, amit neveznek még úgy is hogy egy platóni, vagy 
nagy, vagy világév!



Ugassak mint Vahúr ha egy qrva kukkot is értek ebből a ..."(96 x 121.5 = 11 664 év)"...es dologból!

Ez az írás nekem teljesen scifi! 

Az idők jelei

(véer, 2010.06.23 00:32) 

Pár tömör megjegyzés a szöveghez:
1. Nincs klímaváltozás.
2. Az egész teremtés nem idősebb tízezer évnél:"young earth"
3. Nem kell az augusztusi nagy első csapástól rettegni, mert nem az első, hanem a sokadik lesz és még 
nagyobbak lesznek később.
4. Másutt is csináltak (=>HAARP) földrengéseket, nemcsak a megadott hosszúsági körön.
3.Az idők jeleit szükséges és kell kutatni, mert mostanában mennek vége a Jelenések könyvében 
megjövendölt dolgok, a szerzők szíves figyelmébe ajánlanám a következő angol nyelven írt régi cikket, 
mely sajnos már pár évtizedes:
http://users.sisqtel.net/williams/signs.html és egy másik frissebb összefoglalót: 
http://www.orthodoxengland.org.uk/twelve.htm
Ennél részletesebb hiteles magyarázatokat csak oroszul ismerek és sajnos magyarul nem, angolul még 
inkább nem, úgyhogy nagyobb óvatosságot ajánlok az üzleti érdektől vezéreltett pánikkeltéssal. 
Remélem a cikk szerzői emlékeznek még az Y2k tanulságaira. 

Pf.2012

(Renegade, 2010.06.22 17:25) 

Nem kell félni, nem fog fájni. Itt van mindenki aki számít, és teszik a RENDet. Az IGAZak maradnak, 
a többiek... Érdekes lesz nélkülük. Raktározni? A nyertes mindent visz... Annyi mindig lesz, amennyi 
kell. 

EGY-HÁRMASSÁG a Kárpát medencében

(Kerion, 2010.06.19 00:05) 

A Föld Most Központi Jelentőségű Bolygó az Orion Kar Teremtési Tengelye mentén. Az ÉGI 
történések ezt teljességgel alátámasztják. Mert a Vénuszhoz köthetően ITT van a HŐS 
BIKA/HATHOR/, és mivel a Vénusz június 14.én az Oroszlánba lépett, a NAP is/RÉ HARAKHTI/, és 
előzőleg már ITT volt a Földi Közvetítő, a FEHÉR TURUL/HÓRUSZ/.
Ré Harakhti, Hathor és Hórusz egy Egységet, de egy Hármasságot is jelképeznek, mégpedig a Teremtő, 
a Teremtő Női és a Teremtő Férfi Minőségének Egységét és Hármasságát. Mostantól, illetve az Uránusz 
83 év utáni újbóli Kosba lépésétől folyamatosan/2010.05.28/, egyre jobban kiteljesedve.
És mindezt itt a Földön, a Kárpát medencében...
Egyébként Nem Kell Félni Semmitől, nem kell bespájzolni sem, hanem NYUG ALOMMAL, TŰR 



ELEM MEL, SZER ETET TEL kell haladni a FENSŐBB ÉN által kijelölt ÚTON, a TEREMTŐ 
ösvényén... 

kerion légyszí!!!!

(Kara Sándor, 2010.06.18 20:57) 

Kerion írj még ilyneket mert így tudok pozícionálni,nagyon jó kösz az írást.. 

BÁŰRKA kell, mert elúszunk . . .

(Kerion, 2010.06.18 19:51) 

A Ré Napistent szállító Bárkát 4 Bikafejű Isten húzza egy alagút felé, melynek mindkét végén 11 Bika 
áll. Ez a Föld Bárkája, melyet 8 Isten tart, és 7 másik Isten ül a tetején. A Bárka keresztülmegy az 
alagúton és a 4. Kapu előtt bukkan ki. /VI.Ramszesz sírjaKV9,B folyosó, baloldali, déli fal, középső 
sáv,részlet a Kapuk Könyvéből/. 
Tehát a Bárka elindult az "alagútban", csak most az 5. Kapu előtt fog kibukkanni. /Azaz a 4. Teremtés 
után jön az 5. Újrateremtés, lásd a DJED oszlopokon a 4 vízszintes vonást, a teremtések számát/.
8+7=15 Isten /a Teremtői Tanács létszáma a Bika csillagkép Omikron Tauri rendszerében/ "Igazgatja" a 
Föld Bárkáját, és természetesen a Teremtő. Mivel nincsenek véletlenek, Úgy Fent, Mint Lent 3Xos 
Hermész.
Június 141618Viharos napok, Özönvíz, Jégeső.
Június 14.én a Bika és Mérleg csillagjegyekhez köthető Vénusz belépett az Oroszlán jegyébe, 
amelynek uralkodó "bolygója" a NAP. Ugyanazon a napon trigonált a Vénusz a Vízöntőhöz köthető 
Uránusszal, majd 15.én a Halakhoz és a Nyilashoz köthető Jupiterrel. 
Június 15.én trigonált a Koshoz és a Skorpióhoz köthető Mars az ugyancsak Skorpióhoz köthető 
Plútóval. Lassan "mindenki" a PÁSTON:
Minden "bolygó" és csillagjegy színre lép az ÉGEN, hogy aztán a FÖLDÖN Tükröződjön.
Június 19.én a Vénusz "Oroszlánja", a Nap is színre lép. Kvadrát fényszöget alkot a Vízöntőhöz 
köthető Szaturnusszal, majd 20.án trigonál a Halakhoz köthető Neptunusszal.
Ezeket a sorokat a fenti cikk kiegészítéséül írtam, az egyiptomi sírkamrák ábrázolásai/VI. 
Ramszesz,I.Széthi,Szenenmut/, valamint asztrozófiai, asztrológiai összefüggések alapján. 

csak 2-en??

(Kara Sándor, 2010.06.17 20:18) 

Drága Gyulám.
ÁÁÁ hát csak mi ketten,ez a fránya szabad akarat hmm,össze zavarja a kis buksikat pedig már ez a hajó 
elment aLUCIFERI már bőszen dolgozik... 



gyulayoyo@yahoo.com

(ygyula, 2010.06.16 12:35) 

Dehogyis nincs, csak a kontra eltűnik. Nem lesz semmi cirkusz. Én megigérem nektek. A lényeg, ne 
féljetek. Ne költözzetek barlangba, ne költsétek el utolsó garasotok, mert egyrészt, alkalomadtán úgyis 
mindegy, másrészt az örök élet meg van igérve. 

na babáim...

(Kara Sándor, 2010.06.15 21:55) 

Drága véredm semmi hozzá szólás nemá...
pedig már alakulnak a dolgok,de 2012 előbbre lett hozva,hiába az ember fajzatok nem értik a vulkánt


	2947 Ete Kossuth L. u.26
	Könyv
	gasparvili@gmail.com
	per pillanat??!!
	gyulayoyo@yahoo.com
	2010.aug.30.
	SZeged
	Szeged Derkovits F.67.sz.
	nem adom meg
	mi van, mi lesz...
	most it taz idő????
	Magyar szavak régi jelentése
	Égi csónakosok ?
	igen
	kisbolygó
	abigel@yahoo.com
	gasparvili@gmail.com
	abigel@yahoo.com
	tudomány
	gasparvili@gmail.com
	csillagember
	KERION
	77777
	Egy kis TÖRT ÉN ELEM
	gasparvili@gmail.com
	Mijaza mitológiai precesszió?
	Az idők jelei
	Pf.2012
	EGY-HÁRMASSÁG a Kárpát medencében
	kerion légyszí!!!!
	BÁŰRKA kell, mert elúszunk . . .
	csak 2-en??
	gyulayoyo@yahoo.com
	na babáim...

