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Mana teorija par cilvēces rašanos:D
Tātad mana teorija ir šāda – nav nekāda Dieva, ne arī pufeļa, ka esam nākuši no pērtiķiem:D Tas viss ir
pupu mizas:D Mūs uz Zemes ieviesa citplanētieši:D izmeta daudzus un lai dzīvo, tagad ik pa laikam
iegriežas pačolēt, kā tad dzīvojas mums te:DD ņemot vērā to, ka citplanētiešiem varētu būt augstākas
tehnoloģijas /jo sen jau lidinās/, tad mēs esam smagi atpalikuši:DD Ja kāds domā, ka citplanētiešu nav,
tad ir ļoti stulbi to domāt, ņemot vērā faktu, ka ir ļoti daudz planētu, pie tam, cilvēks ir izpētijos maz.
Cilvēku tehnika nav sasniegusi tādu līmeni, ka varētu izpētīt visas planētas:D Citplanētiešiem vairs
tehniku nevajag attīstīt, viņi attīsta sevi. A mēs stulbie cilvēciņi attīstam tehniku un tad bļaujam, ka esam
augstā līmenī, ka mums ir datori un nez kas:D a sūds tas viss ir:D Mēs esam neandertālieši salīdzinot ar
citplanētiešiem:D Un kas gan palīdzēja būvēt piramīdas? Citplanētieši:DDD Izmeta kādus 500 cilvēciņus
un vot viņi ar būvēja, bet ne pielietojot fizisku spēku:D Piramīdas norāda 3 pasaules:DD un pēc
uzcelšanas citplanētieši prasīja cilvēciņiem, kur viņi dosies, a viņi atbildēja, ka ies savu ceļu un tā ar
palika un sākās civilizācija:DDD parastie cilvēki jau nu tok neuzceltu piramīdas:DD Un arī bulšits
Dieviņš nepalīdzēja tok:DD un vispār, cilvēce jāatgriež sākuma pozīcija, kādi bija sākumā, lai neattīsta
kkādu sūda tehniku, bet attīsta paši sevi. Ahh, jā, Jēzus vispār nebija nekāds Dieva dēls, bet Kleopatras
dēls:D Viņam bija dziedinošas spējas, kā ekstrasensiem, tāpēc viņš tika pacelts nez kādā līmenī:D Bet tā
kā māte viņu patrieca no mājas pēc kāda laika, tad viņš aizgāja savu ceļu un viņu uzņēma audžu vecāki:D
Krustā sita, jo viņš citiem daudz palīdzēja. Un nekādas augšāmcelšanās nebija, Jēzus nemaz nebija miris.
Viņu ārstēja ar stiprām zālītēm un tāpēc viņš atlaba un turpināja dzīvot savu dzīvīti:D oj, nu jau novirzijos
no tēmas par citplanētiešiem, bet šitas jums arī jāzina:DDD
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