
sorskorrekció...?

(fénylény, 2010.01.14 09:41)

&#8222;Az égiek... Nem számoltak az emberi gyengeséggel és engedetlenséggel.&#8221;
Ugye szabad mosolyognom ezen a mondaton? :))))
Az "égiek" a szabad akarat univerzumában, egy csodálatos bolygón élő, szabad akaratú teremtmények 
döntéseit "elfelejtették" figyelembe venni... jahh...
De természetesen legyen mindenkinek saját hite szerint!

időszámítás

(Petivitez, 2010.01.07 08:20)

off:
vegyük figyelembe, hogy van egy 300 éves csalás a történelemben. (állítólag) miszerint ma sem 2010 van.
a világvége pedig épp úgy várható mint 2000-ben a Milleniumon. (emlékszem anyósom hogy kivolt, hogy 
vége a világnak. ezen nevetgélek azóta is)
tehát mindent egybevetve: NINCS és NEM is LESZ VILÁGVÉGE! 
az már más tészta, hogy az emberiségnek leáldozott. azaz ennek a 'civilizáció'nak...

Egy magyar

(Csillagszülött, 2010.01.06 18:16)

azzal is megtiszteli szép magyar nyelvét, hogy helyesen és szépen használja...
"Ez a két nő" is itt él, ugyanabban a fizikaiságban, mint bármelyikünk, így ők is pénzért kapnak minden 
ételt, szolgáltatást... Ők sincsenek felemelkedettebb állapotban, mint bármelyikünk, hisz "felemelkedni" csak 
kollektíven (együtt) tudunk. Ők is ezt tanítják. Erre tették fel az életüket. Nem toboroznak híveket, 
tanítványokat, csak teszik a dolgukat. És ez sokszor nagyobb teher, mint áldás... 
Ködösítésről meg szó sincs, csak a teljes írásból kiragadott részletek nem teszik lehetővé a teljes megértést.

szingularitech@gmail.com

(Szingulár, 2009.02.11 05:35)

Csak annyit szeretnék hozzászólni hogy így nem fogják érteni az emberek hogy mit jelent az igazi fejlődés. 
Nincs 5. dimenzió, attól még nagyon messze vagyunk!!!! A szeretet és a kreativitás nem dimenzió átlépés. 
Ködösítve írjátok le az elkövetkező 2-3 év fontosságát és így még aki nyitottabb lenne egy fejlettebb tudat 
elérésére az se mer lépni előre. Akinek dolga van a földön az azért van mert több tudat szorult a fejébe és 
más szemszögből látja a világot és ami nem utolsó átlátja a világ dolgait. Ösztönösen jön ilyenkor hogy 
segítsen a többieknek.Remélem nem bántottam meg senkit a véleményemmel.

egymagyar@egymagyar.hu

( Egy magyar, 2009.02.10 17:07)

bocs hibák: ingyen

egymagyar@egymagyar.hu

(Egy magyar, 2009.02.10 14:39)

csak ugy egy érdekesség ami inkább szomorú és röhejes ez a két nő kiktől idézve van a szövegben pénzért 
nem is kevésért adják álítólagos tudásukat meg a felfedezéseiket nem is kevésért. Ha ők tényleg azok 
lennének akiknek modják magukat inyen osztanák meg amit tudnak mert elméletileg ki fölemelkedik vagy 
kezdeti státuszában van önzetlen és az anyagi világtól független.
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