
celclock@swpc.net

(Gaspar Vilmos, 2009.06.30 16:38) 

Kedves Melczer Lajos Ba'ttya'm. Ko'szo"net hogy fela'llsz mellettem!
Ma's.
A 'sceptic'nek csak annyit tudok mondani, hogy 30 e've Amerika'ban e'lek e's a csillag tuda'st, 
mitolo'gia't angolul tanultam. Angol nyelven irok e's sokakat e'rdekel. Az utobbi e'vekben jo"ttem ra' 
arra, hogy a magyar nyelvnek egy o"si mu"ltja van. Annak ellene're, hogy e'rtem azt hogy a magyar 
mondat szerkeszte'sem nehe'zkes, proba'lom megosztani azt a kicsit amit tudok a magyar ne'pemmel. A 
tanulma'nyaim e's kutata'saim persze angol nyelven folytak ... de szerencse're az is hozza' segitett ahhoz 
hogy felismerjem o"si multunkat.
Mielo"tt kritiza'lod a kutata'saim, azelo"tt esetleg bele ne'zhetne'l hogy miro"l irok angolul? 
Ma's.
Milyen megjelo"lo" az hogy 'sceptic' a nevedben? (Szkeptik?  igy mondana'd u'gye?) Mie'rt irsz ilyen 
szavakat ha magyar vagy (amit ke'tlek!)? Ke't 'C' betu" van a 'sceptic'ben ...az egyiket 'sz'nek ejted a 
ma'sikat 'k'nak. Igy rombolja'tok le az o"si magyar tuda'st! Tudsz e'piteni, kitala'lni, mu"velni? ...vagy 
csak a kalapa'csoddal ja'rka'lsz ko"rbe a 'sceptic' ne'v alatt e's rombolsz? Mit e'rte'l el Te az e'letedben 
ami jogot ad Neked arra, hogy kritiza'lja'l olyat amiro"l nem sok tuda'sod van. Ilyen emberek mint Te ... 
me'g jobban serkentenek engem arra, hogy 12 ora Belgyogya'szati munka uta'n le u"ljek e's irjak 
to"bbet a magyar nyelv o"si multja'rol. Pa'r he't mulva reme'lem to"bb cikkem lesz amit kritiza'lhatsz.
Ha megne'zed a Mitch Battros web oldala't e's sok ma'se't (www.earthchangesmedia.com) akkor 
megtala'lod az interjukat angolul az el mult pa'r e'vek alatt ... az u'ta'n hogy az Amerikai U"r Hivatal e's 
az Europai U"r Hivatalok kutatoit meginterjuvolta, ko"zben engemet is megke'rdezett Kozmologia'ro'l, 
a Maja Napta'r 2012es ve'ge'ro"l. A vila'ghires Art Bell (70 orsza'gban hallja'k) meginterjuvolt 2001 
Februa'r 10.e'n a teo'ria'mro'l. Szlova'k , Angliai, so"t me'g To"ro"k web oldalak besze'lnek a 
teo'ria'mro'l. (Megtala'lod 'William A. Gaspar, MD + 2012' ...vagy '23,000 year Ice Volume Collapse 
Cycle'...) Sokan ma'sok meginterjuvoltak. Ku"ldo"k egy lista't ha to"bb e'rdekel. Szo'val azuta'n hogy 
megirod neku"nk, hogy Neked mik a ke'pesite'sed e's milyen kutata'said adnak jogot arra, hogy 
tudatlanul kritiza'lj ...uta'na tala'n ko"nnyebb lesz nekem is megva'laszolni a ke'rde'seidet. Tisztelettel (a 
to"bbi olvaso' e'rdeke't ne'zve) ... to"bb ilyen leve'lre nem va'laszolok. Ga'spa'r Vilmos 

Re: celclock@swpc.net

(vanesza, 2011.04.17 17:07) 

ti hisztek ebben 

érdekes

(anikogyorgyi, 2011.03.27 08:31) 

Filmek 2012vel kapcsolatban :



http://vimeo.com/19831154 

Törölve

(Őszkatona, 2011.03.27 01:37) 

Kedves semilla,

Töröltem a 2011.03.26 23:33 hozzászólásodat. Itt senkinek sem mondjuk  mondhatjuk  meg kiben, 
miben higgyen vagy ne higgyen, de a gonosztevő ideológiák terjesztését nem tűrjük. Kérlek fogalmazd 
újra hozzászólásodat, kihagyva abból minden héber, zsidó vagy hasonló fajgyűlölő világnézet 
istenesítését, ill. terjesztését. Olvasásra Badiny Jós Ferenc kutatásait ajánlom  melyeket nem muszáj 
elhinni, de jó tudni.
http://www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/cikkek/badinyjosferenc/ 

sz.gyuri76freemail.hu

(szuhányi gyuri, 2010.05.09 18:16) 

ezt nevezem MAGYARÁZATMAK így világosbb lett
(csak ugy érdekelt) 

Jásztelek Szabadság út91

(Czikó József, 2010.11.26 21:09) 

Tisztelt, Uram! Nagy élvezettel olvastam az írását!Annó engem is lenyűgözött Erik Von Deniken.De 
már akkor is túlságosan egyszerűnek tűnt számomra a magyarázat.Van még most is néhány meg 
magyarázhatatlan dolog, pl.piramisok, stb.Az Ön magyarázata, egyszerű kézenfekvő logikus.Tábbi jó 
egészséget, s kitartást kívánok! 

szabo.janos359@chello.hu

(Szabó János, 2010.03.16 15:32) 

Az univerzum,intelligens energiamező,mely egységes egészet képez.Ennek a szellemi tevékenységnek 
virtuális kivetítése az anyagi,fizikai lét. Hogy mi történik velünk és az univerzumban,azt a mindenkori 
kollektív szellemi aktivítás határozza meg. 

kamperandi@freemail.hu

(andyy, 2010.03.14 14:56) 



Ja persze majdnem minden ébbe mongyák hogy:"ITT A VILÁGVÉGE" ja persze ki hisy 
bennne??????? 

pastherm@pannongsm.hu

(András, 2010.02.03 16:56) 

Gáspár Vilmosnak!

S.O.S.! Tisztelt "publikáló" nagyon tetszik az okfejtése, de rengeteg a MAGYAR helyesírási hiba! Ezt 
Ön pláne nem engedheti meg, mert így ha hiteles is az írása, kiábrándítóvá válik a hibák miatt. Kérem 
javítsa és ügyeljen erre a jövőben, NE ezen bukjon el a törekvése!
Tisztelettel: András 

Gáspár Vilmosnak

(Péter, 2010.01.07 21:52) 

javítva:

magyar vonatkozásban:Pap Gábor: 

http://www.dobogommt.hu/dobogo/letoltes.php?dlid=alldownloadshun20050000000010

http://www.dobogommt.hu/dobogo/letoltes.php?dlid=alldownloadshun20050000000009

Gáspár Vilmosnak

(Péter, 2010.01.07 21:33) 

Kedves Vilmos!

Egy elmélet szerint a középkorban az uralkodói elit 300 évet betoldott időszámításba (lsd. Heribert 
Illig: A kitalált középkor; magyar vonatkozásban: Pap Gábor: 
http://www.dobogommt.hu/dobogo/letoltes.php?dlid=alldownloadshun20050000000010 ? 
ellenvélemény: Hetesi Zsolt: http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/index2.php?
option=com_content&do_pdf=1&id=455 )
Kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban a véleményedre , és ha esetleg a fent említettek igazakká 
bizonyulnának a számodra, ez milyen meglátásba helyezné 2012t? nem beszélve arról, hogy többféle 
időszámítás volt, néhol idő korrekciókkal. 

Tisztelettel: Péter 



joci66@citromail.hu

(jozsef, 2009.12.01 21:13) 

Én úgy gondolom hogy sok és nem kell ehez csak megérteni az apróbb cikkeket úgymond meg persze a 
józan paraszti és.És az én esetemben a gyermeki kreatívitás.Az állammal kapcsolatba pedig csak annyit 
tudok mondani hogy mindig van valami titkolni való és lesz is.A kommunista rendszer elnyomása alatt 
állunk és az ember már nem számít csak a pénz.De hát igaza van abban hogy nekünk egyszerű 
embereknek kell tennünk valamit különben egyszer tényleg eljő a világvége... 

celclock@swpc.net

(Gaspar Vilmos, 2009.11.29 20:36) 

Kedves Jozsef, Ha meg csak 15 eves vagy akkor azt kell mondanom nagyon okosan irsz. Sajnos, meg 
mi felno"ttek sem tudjuk azt ele'rni hogy az a'llam vezeto"ink vagy a a'llam a'ltal fizetett tudosok 
O"szinte'k legyenek azzal kapcsolatban amit o"k tudnak. Igy sajnos ra'nk, egyszeru" emberekre marad a 
titkok megfejtese. Sok szerencse't ezzel Neked is. Vili 

joci66@citromail.hu

(jozsef, 2009.11.28 02:36) 

én ahogy ezt olvastam elgondolkoztatott 15 éves fejjel.De nem tudom ha ilyen nagy összefüggések 
vannak a lefagyások,a maja naptár meg ilyenek közt mivan ha a naptár megfejtése a természeti 
katasztrofákkal van összehozva mármint ha minden nagyobb földrekiható katasztrofát beletudnánk 
vonni vagy csak találnánk benne összefüggéseket mári máshogy nézne ki a naptár.De biztos hogy 
gondoltak már erre mások is én csak felvetem az ötletet.köszönöm megértésüket 

Kara Sándor Úr.

(Piliben van minden?????????, 2009.11.22 17:48) 

Pilist az osztrákok bebetonozták.Találtak bejáratot,de senki nem vette a fáradságot 100 évig
hogy bemenjen.Már felajánlottam évekkel ezelőtt,hogy
adok felszerelést a bemenetelhez,sőt mindent filmezek.
De csak a sírás maradt mindenkitől,tett nélkül.
Igaz földradarral ,megnézték a 3 méter szemetet a 
bejáratnál. 
Inkább nekiláttak volna elhordani ,fél napi meló.
Sumer dolgokat találnak bent.ie 2000 körüli kezdéssel.
Még a neve is tudás örzőjéről kapta .
Ppanónia IL Li Isteni királyi jel .... Sumer.
S süketek menjetek be.Ne sírjatok még 111 évig.



eunaplopo@citromail.hu

(eunaplopo, 2009.11.15 18:55) 

Sziasztok...Ki emlékszik Földes Attila Szolnoki Mars
megfejtéses könyvére.Mert sokszor találkoztam vele,
sok közös élményeink voltak.800 km ugyanaz történt 
velünk mint velük.Megjelöltek bennünket és egyforma módon.Logaritmus naturálisz e=2,7182818 ez a 
szám 
mindenütt jele van.Attila életműve a Marsi piramisok
mindent megmutatott számítógépén Szolnokon.
Ez oly bonyolult annak aki nincs e szinten,hogy el se hiszi, hogy az idő mélységéből igy üzennek annak 
aki ezt ésszel fel is fogja.2012 kapcsolatban nézd
meg a 3 Birodalom ufoit Adolf bácsi idejéből orosz
film ahol csak ámulni lehet.De nem ez a lényeg ....
Keresd meg a parancsnok naplóját amiben leírja, hogy
vitték be a MESTER színe elé.
Ott van a csoda elrejtve,hogy itt több lakható szint
is van a számunkra,és ha az egyik elpusztul 5 perc
alatt az emberiség átmehet egy másik léttérbe,.
Pont úgy ahogy a mayák jöttek,s mentek.
Az ajtó szája a háznak,ahol a jó Tohtot várjátok..
Toth gyere és vigyél át már ma minket innen.
2012 a vég.ezt mindenbe beleszőtték oly okosan, hogy
tudósaink még csak a környéken se kapirgálnak.
140000 kötetet vitetet Adolf Bá az Antartiszi bázisra,minden régi iratot lefoglaltak vagy megvettek.
Nekem csak 100 maradt, de egy rajz is elég volt.
Pacalal a plazma Űrhajójába Palenqueben.
Vilit meg ne bántsátok mert az angol gép nemtud magyarul írni.Azt nézd mit tesz le,nekem tetszik.
1972 már megakartam egy gépet építeni,200kg Mig 
alkatrészt megtaláltak az udvaron,utána homály.
Házkutatáskor kiderült megrendeltem a MIG kabint is
3 perc alatt akartam a holdról mintát hozni.Nem álom
megvalósítható annak aki ismeri a rendszert amibe él.Egy másik rendszer lesöpört mindent. Ez van 
volt.

igen VITÉZ JÁNOS

(Kara Sándor, 2009.11.07 21:24) 

Az durva ilyen van itthon is aki ezzel foglakozik,ugymond a kozmikus energia használatával Tesla és 
mourey is ennek volt tudatában csak ők 220voltot csináltak belőle.A 2012es téma pedig csak annyit 
amikor lejér 1 mév akkor mit szoktunk csinálni év végénna ?? SZÁMOTADUNK RÓLA MILYEN 
ÉVÜNK VOLT,SZERINTETEK ÁBRAHÁM FIAI MEG A HAVERSRÁCLÁNYOK MIÉRT 
SIETNEK ENNYIRE A DOLGAIKKAL ???JA ÉS MAYA TUDÁSRÓL ANNYIT VITÉZ 



JÁNOSNAK IS VOLT ISTERGAMBAN SZÉP CSILLAG VIZSGÁLÓJA.HA VALAKIT 
ÉRDEKELNE JÓ LENNE HA ITTHON IS KUTAKODNÁTOK MERT A PILISBEN VAN 
MINDEN!!!! 

Gáspár Vilmos részére

(Laszlo Sandor KISS München, 2009.11.07 07:54) 

Lenyűgöző a MAYA tudás.Egy pár mondat tőlük.
1 A Világfa áll a III világ központi hamujában.
2 Ő neve cseng WACAK CHAN. Vagy az Ő döntése ,hogy a törvénykezés a MENNY re tartozik.
8 Világfa összeköttetés a természetes, és a természetfeletti szféra között.Mint centrumba a Kozmosba a 
gondolat:kozmise szörny eszi ugyanazt távol, mint itt, az azt leíró gondolat.
Kedves Vilmos ne add fel.Plazma űrjármű Pacalal
nemcsak kereszt, ez egy pontos rajz, az üzemanyag nélküli repülés lehetőségéről.Megvan fejve.... 

2400 dunaújváros római krt.9/b

(pillár ferenc, 2009.09.19 16:32) 

nos a szamár az egy tehén!!!
a jégkorszakok valójábanszerintemkiszámíthatatlanok.
hihetetlen sok tényezőtől függenek!
az idő,melyet az utolsóra feltételezünk nagyon is
elfogadható. vegyétek észre a pólusváltásokat is! 

lajos melczer@gmail.com

(Melczer Lajos, 2009.07.07 09:28) 

Üdvözöllek Kedves Vilmos!
Sajnos az utóbbi hetekben nem jutottam géphez és csak most olvastam a leveled. Sajnálom, hogy 
vannak ilyen nézeteltérések, mint ez is, de tudom, hogy nem fogod feladni. Nem vagyok benne biztos, 
de ha megpróbálnád használni a "gmailt" az talán segítene az írásban. Javaslom, hogy tegyél egy 
próbát.
Sok szeretettel üdvözöllek:ML. 

Kedves Vilmos!

(Sándor, 2009.06.30 20:37) 

Engedelmeddel megkérnélek mindannyiunk nevében, hogy ezt a "pótlózott" ékezetezést hagyd ki.
Inkább írj ékezet nélkül, de ezt így nézni is fárasztó, nemhogy értelmezni.



Ha engedélyt adsz rá, akkor a fenti írásodat kicsit gatyába ráznám, helyesírásilag.
Így két legyet ütünk egy csapásra:
Egyrészt olvashatóbb lesz az írás, másrészt ha összehasonlítod az eredetivel, akkor majd láthatod, hogy 
hol írtad rosszul.

Megegyeztünk?
:)

(még egy tanácsot engedj meg. A Wordot, és társait dobd a kukába. Válts OpenOfficera, az ingyenes, 
és kezel mindenféle office dokumentumot. Ráadásul nem olyan nyelvspecifikus néha , mint a Word.)

lajos.melczer@gmail.com

(Melczer Lajos, 2009.06.29 07:47) 

Kedves Vilmos!
Csak igy tovabb es ne is figyelj az anonim tusszentokre.
Udv:ML 

igényesség

(sceptic, 2009.06.28 17:48) 

1 mondatot nem tudsz helyesen leírni. így a könyvírói hitelességed valahol a nulla alatt van, 
mesemondó. De legalább jól szórakozunk.

András 

palenque@citromail.hu

(Pacal, 2009.03.28 11:20) 

Kedves rokon..435ben Kaspar.. GÁSPÁR már uralkodott
13 évesen kerülve a trónra.Van egy nagy bibi rokon.
1952 mikor lejöttetek hozzám comb vastagságú csepköveket kellett leverdesnetek felettem.
Mond ez a vastagság ,hány év alatt képződik??
Mert szerintem jóval többet pihentem ,.
Ha már olvasol Mayául VAK AH MENNY..,,,,NA TE KAN..
ÁLLJ MARADJ KINN A MI FÖLDÜNK mond érted...
Erőmű....Erőmű elvi rajz..Plazma telefon...Ma így 
mondanátok...Minden jót rokon....Pacal...



Kisskiralysag@citromail.hu

(Kiss, 2009.03.28 10:54) 

Kedves cikk író...Nem félek a 2012 től mert mind átverés..Fogalmaik sincsennek túdósainknak mit 
írnak a Mayák.Még nem álunk azon a szinten ahol ők voltak mikor írták.Csak mágján tudtuk 
elégetni,mert megérteni nem.Cukrász lévén a szalmonella baci lett
első nanos dolgom.Proton motorjai 100 000 forognak.
Energia cella blokkolása volt a feladatom.Fagyi jó
ha minnél kevesebbet tartalmaz.Így ha nem is azt akartam de megtanított az energia és neutron röhely 
egyszerű készítésére.Hogy pattan ki az elektron a közepéből.és a luk hogy töldődik fel energiával ami 
forgatja a protonmotort.Ötször gyorsabban mint Forma 1 motorokban.Mi köze ennek a Majákhoz?Nos 
ott ugyan így készítenek repülésükhöz
energiát.Nem üzemaganyot...Tesla 1903 ba is bekap
csolt egy készüléket ami villámokat szórt úgy hogy a térben lévő 180 000 000 Voltot konvertálta.
Csak átalakította a jelelevőt.Fekete luk 10 a 96 on
cm3 sűrű energiával ketyegtet mindent amit látunk.
Ez nem egyenlő eloszlásű.ha a nap ott száguldozik ahol egy picit sűrűbb akkor jobban fűt.Ezt írták le. 

gmail ellenörzö

(>Zoli<, 2009.03.26 20:41) 

Kedves Baloghp! 

Nagyon szépen köszönöm segítséged. El sem hiszed ez nekem mekkora kömyitést tesz az írásaimban. 
Nem tudom mi lett az igazi ok pl. nálam, de én a sok SMS küldésre fogom ahol mindent 
összeszorítottunk, nem írtuk ki a kettős betűinket, nem használtunk ki és nagybetűket, meg 
lerövidítettük szavainkat meg ilyesmi, vagy lehet valóban az utobbi 4  5 évben nem érzem, nem látom 
a hibás betűrendet sem a soraimban se a mondataimban. Átnézhetem én háromszor is akkor is hibásan 
küldöm el írásom. A gmail ellenörzöt fogom használni mert egyenlőre ez volt a legegyszerűbb.

>Zoli< 

spellchecker

(Baloghp, 2009.03.25 20:20) 

Elnézést, ha túl élesen fogalmaztam az előbb.
MS Office Word: ehhez "language pack"et kell letölteni ami kb 25$. Innen lehet a 2007es verzióhoz, 
korábbi verzióknál meg kell nézni a Súgót. http://buy.trymicrosoftoffice.com/buyusa/product.aspx?
sku=3809677&plang=en&r=US_USD&culture=enUS

OpenOffice: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries
Ez ingyenes.



Vagy ingyenesen, a gmailnek van beépített ellenőrzője, esetleg az is jó lehet. 

Minöség...

(>Zoli<, 2009.03.19 23:05) 

Kedves Baloghp! Szívessen fogadom/juk segitségét. A svéd Wordom de Vili angol Wordja sem jártas 
ebben.

Helyesírás!!!

(Baloghp, 2009.03.19 20:35) 

Legalább Word minőségűre fel kéne hozni! Aztán esetleg el lehet gondolkozni a tartalmon is, de addig 
az olvasót csak az igénytelenség bosszantja. Vagy az a tartalomra is ugyanilyen mértékben vonatkozik? 

Folyatatás?

(Benézo, 2009.03.15 07:36) 

Folytatás! Mikor? 

celclock@swpc.net

(Gaspar Vili, 2009.02.21 15:31) 

Ha valakit erdekel hogy a 3Dimenzios modelt epitsunk ebbol a tudasbol, azzal szivesen egyutt 
mukodok. Van egy szobrasz muvesz kozottunk. Ha a Fold Modelt felallitjuk ....a Magneses Eszakkal es 
a Polaris Eszakkal az Eszak 'Deli' iranyba .... a Fekete Lyukkal a nyugaton a Nappal a keleten .....es 
kovetjuk majd a Magneses Eszak es a Polaris Eszak altal ossze kotott 'piros vonalat' akkor megtalaljuk 
az asztronomiai titkokat, ami el van rejtve a Lynx Macska, RA'K, e's a KiGYO' a'ltal. Ha ez erdekel 
valakit ....lepjen velem kapcsolatba.
Koszonettel, Vili 
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