AZ IGAZSAG NAGYON TUD FAJNI
(MARCSI, 2010.10.13 14:43)
2010 ufo Congresszus elegge alamagyarazza azt hogy valojaban mit is tagadunk, vagy eppen nem
akarjuk tudomasul venni, nehogy a sok vallasi hiten sertesek vagy eppen összeomlasok lennenek.
http://video.google.com/videoplay?docid=8254046032561034933#
felette David Sereda ellegge jol kifejti mit is latunk,
http://www.google.ca/#sclient=psy&hl=en&q=nassim+haramein+pyramids&aq=f&aqi=g4g
o1&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=a7248a2e7a166964
felette Nassim Haramein eleg jol kiszamolja hogy valojaban mert nem epitettek a pyramisokat azok kik
azt akarjak elhitetni hogy ök epitettek,
ugy hogy irtam ma nemtudnak ezeket a mihaszna kö hanyasokat megepitteni,
meg hat a kerdes
minek is kellene, mire is lenne jo ez.
Valojaban ki tudja hogy mikor es ki epitette az meg nem szolal meg.
Talan majd több ezer ev utan eljut oda az ember hogy ezeket a fenti kerdeseket megertse, vagy eppen
valamelyik tavoli kiszemelt földreszen majd ott akar valamit a kapzsi ember, ha addig ki nem irtja
magat, mint latjuk ezen az uton haladunk, megosztva a vilagot vallassal es sok olyan ideologiaval, mi
ellensegeket es nem baratokat kepez annak erdekeben, hogy bekeben eljünk,
semmi nem eleg ezen az uton haladnak, semmi, a vilag mindenseg birtoklasa utan nem tudom mit
akarnanak majd tulajdonolni. ???

kapilav@freemail.hu
(Vimana, 2010.10.13 08:56)
Sokszor el kell gondolkodni, azon hogy vane értelmes élet a Földön kívül. Kell hogy legyen, mert itt a
Földön már úgy tűnik, hogy nincs! A nyomait időnként felfedezhetjük, hogy talán volt! Valamikor!
Megpróbáljuk összerakni a töredékeket, mindenki a maga módján. Rámutatunk! Ez,AZ! IGAZ!
Törekedjünk fáradhatatlanul!
Vimana

MIRE VALOK A PYRAMISOK
(MARCSI, 2010.10.13 04:23)
Köszönet a fenti csodas beszamoloert.
Remelem kesöbbiekben szo lesz a Bosniai pyramisokrol.
Velemenyem, a pyramisokat valojaban mire hasznaltak eredetileg, ugy mint a jelenlegi ufok technikajat
nemtudjuk elkepzelni sem, nem hogy megfejteni azt hogy mire is hasznalhattak a pyramisokat, es
valojaban mikor is, es kik epitettek öket.
De a jelek szerint ezek a kö rakasok meg a mai napig is üzemelnek, itt alatta bizonyitott

alamagyarazatok alapjan.
Mint a Bosniani pyramisok es a Mayak pyramisai a jelenlegi idökben is fenyeket es elektromos
sugarakat vagy akarmiket lövelnek, vagy eppen bocsattanak ki fel az ürbe, ennek egy resze bizonyitott
fenykepekkel, itt alatta az ufo konferencia alapjan foglaltakban, elnezest hogy angol nyelven van, de
bizonyara lesz ki meglehetössen alapossan vegig nezi es halgatja azt,
mit meg eddig nem hallott es latott.
Az Egyiptomi pyramisokkal meglehetössen melyen foglalkozik Nassim Haramein, melyet regebben mar
közöltem, valojaban az elödeink oda csak beköltöztek, azokat ma nemtudnak megepitteni, nem hogy
ezt megtettek a mi öseink, vagy eppen a földi
elö emberek, lehet hogy egy fejlettebb civilizacio elt, ki elhagyta a földet, valami okbol, es most azok
itt a környekbeli vilagürt meglehetössen uraljak, vagy eppen mint David B Sereda elmeseli a regebbi
Nasa ufokkal kapcsolatban hogy valojaban mit is latunk, mi is van itt felettünk.
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