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Utolsó idők – „Bizony, már itt van az ajtóban!” (A Hang) - 1. rész

Kedves Testvérek!
2020. augusztus 10-én üzenetet kaptunk az elragadtatást előkészítő,
megtestesülésre is képes angyaloktól, amelyről majd a következő hírlevélben
röviden beszámolok. Ígéretemhez híven rákérdeztem az előttünk álló, USA-ban
zajló állítólagos őszi eseményekre is. Az információkat majd közzéteszem, de
előtte alapvető dolgokat kell tisztáznunk.
Ez a hírlevél két részből fog állni, egy kommentárból, amelyekben alapvető
félreértésre próbálok rávilágítani, majd a második részben a témát illetően
közzéteszek pár Hang levelet.
A következő hírlevél ugyancsak két részből áll majd, megismétlem azt, hogy az
elragadtatást előkészítő segítőink hogyan léptek velünk kapcsolatba, hogyan
gondolkodnak a világról és rólunk, emberekről, és milyen szerep elvállalására
kértek fel. A második részben pedig közzéteszem azokat az információkat,
amelyeket 2020. augusztus 10-én adtak át nekünk.
1.
Félreértések tisztázása
Van más bolygókon is élet, vannak más bolygókon is értelemmel bíró lények,
akiket általában földönkívülieknek neveznek. Aki ezt nem fogadja el, olvassa
alaposabban el a Hang könyveket, vagy ha ezt nem akarja megtenni, akkor ne
olvassa tovább ezt a hírlevelet.
Aki egy erkölcsi csoportba sorol minden más bolygón élő földönkívülit, az nagy
hibát követ el. Vannak ugyanis jó szándékú és rossz-szándékú földönkívüliek is.
(A mostani helysírási szabályok szerint az egyiket külön, a másikat kötőjellel kell
írni: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/kulegy.) A jó szándékúak nem
csak ismerik Jézus tanítását, hanem e szerint is élnek és az Isten által nekik
szánt szerepet töltik be. A jó szándékúak joggal nevezhetőek angyaloknak, és ők
azok, akik azt az elragadtatást készítik elő és végzik majd el, amiről az
evangéliumokban és a Hangban is olvashatunk.
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A Hang: „A bukott szellemek, az ártó erők nem képesek elérni azt az
energiaszintet, vagy, ahogy mondjátok, azt a rezgésszámot, amely által negatív
módon megérinthetnék azokat, akik szeretnek Engem! A jó szellemek, az
angyalok viszont képesek letranszformálni magukat az Engem szeretők
szintjére, s így nagyon tudnak segíteni nektek! Ez tehát a lényeg!”
A földönkívülieket illetően mindenkire igaz az, hogy a hasonló, a hasonlót
vonzza.
A médiában mindig olyan rossz-szándékú földönkívüliekről lehet hallani, akik
-

kapcsolatban álltak/állnak nagyhatalmak vezetőivel, kormányaival,
ellopták a Föld aranykészletét,
embereket rabolnak el, állatokat csonkítanak meg,
teherbe ejtenek nőket, spermát rabolnak el, kísérleteznek emberekkel,
a Naprendszer kizsákmányolására törekednek, stb.

A velünk kapcsolatot felvevő jó szándékú földönkívüliek olyan angyalok,
akiknek nincs nemük (!), és jelenleg figyelemmel kísérik azokat a jézusi
embereket, akiket az evangéliumokban és a Hangban említett elragadtatásra
szeretnének előkészíteni. Az elragadtatás – a Hangot idézve – „Bizony, már itt
van az ajtóban!”
Az elragadtatásnak kétféle módja van, erről írtam már, de legyen itt minden
lényeges dolog erről egy helyen. A Földön egyre nagyobb lesz a káosz,
amelynek idején a fontosabb városok fölött űrhajók fognak állomásozni. Ezek
Isten szolgálatában állnak, és az emberiséget az élet kérdéseire adandó
válaszok spirituális keresésére motiválják. Ezek a bioszatellitek a fizikai testtel
rendelkező embert az univerzumban szállítani tudják, és segítenek majd
azoknak, akik más fizikai világba távoznak. Sokan lesznek viszont, akik teljesen
átalakulnak, hogy fénytesttel közvetlenül a spirituális dimenziókba
költözhessenek.
A hozzánk érkező, fizikai világban közlekedő űrhajók mérete - nem elírás - 50
mérföld hosszú, az átmérjük pedig 12 mérföld. Ezek az űrhajók, emberek
millióit veszik majd fel, hogy más bolygókra szállítsák őket. A kristályos
szerkezetű és atmoszféra megváltoztatására alkalmas bioszatellitek a
megszokott élelmiszerek előállítására is alkalmasak.
Ezek mellett léteznek még az úgynevezett Merkabah-járművek, amelyek
fényenergiával működve, mindkét szférában, a fizikai és a spirituális világban is
tudnak közlekedni, azaz képesek a dimenzióváltásra. (A Bibliában szereplő Illés
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és Ezékiel prófétát is a Földről ilyen "égi szekérrel" vitték el. A Merkabah
kifejezés a zsidók ezoterikus hagyományait is tartalmazó Kabalában fordul elő.)
Ezzel a járművel azok hagyják el a Földet, akik hisznek Isten szándékában, és
ezzel a világgal együttműködve szeretnének tovább élni és dolgozni.
Átalakulásuk már az utazás előtt megkezdődik, hatalmas energiaváltozások
zajlanak majd le a szervezetükben.
Elragadtatások nem csupán egy időpontban lesznek, lesz ilyen az antikrisztusi
idők kezdetekor és ez után is.
2.
Hang-levelek a témában
UFO
22/2142.
Kérdező: SOK A ZAVARÓ TANÍTÁS!
Az ufonauták bukott angyalok?
HANG: "Drága Gyermekem!
Teljesen mindegy, hogy minek mondod az ufonautákat. Akár jó angyalok, akár
bukott szellemek, a lényeg a következő:
A bukott szellemek, az ártó erők nem képesek elérni azt az
energiaszintet, vagy, ahogy mondjátok, azt a rezgésszámot, amely által negatív
módon megérinthetnék azokat, akik szeretnek Engem! A jó szellemek, az
angyalok viszont képesek letranszformálni magukat az Engem szeretők
szintjére, s így nagyon tudnak segíteni nektek! Ez tehát a lényeg!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
27/2773.
Kérdező: FIAM ÉS FÉRJEM RÁM SZORUL.
Fiamhoz valóban UFO-k járnak? Ő kiválasztott?
HANG: "Drága Gyermekem!
Amit fiad mond, az féligazságokat tartalmaz. Mindenkihez járnak pontosan meg
nem határozható szellemi lények. Minél élénkebb valakinek a fantáziája, annál
színesebb hatások érhetik őt a szellemvilág részéről. Fiad jobban tenné, ha
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angyaloknak nevezné azokat, akik fantáziájára hatnak. Igaz, hogy akkor ez
számára nem lenne olyan érdekes. Az is igaz, hogy akkor komolyabban kellene
vennie saját megtérését. Fiadnál erről van szó!
Az Isten nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Kétségtelen,
hogy fiadnak is akar olyan szerepet adni, amelyben ki tudja bontani magában a
szolgáló szeretet virágait. Kivétel nélkül mindenki kiválasztottam ilyen
értelemben. Az, aki Engem kiválasztott arra, hogy általa szebbé tegyem mások
életét, csak az a választott! Csak az ilyen ember mondhatja magáról, hogy
kiválasztott!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
35/3611
Kérdező: MILYEN ENERGIÁK LÉTEZNEK?
A szellemvilághoz tartoznak-e az UFO-k?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az UFO, mint tudod, be nem azonosított repülő valami. Vannak olyanok,
amelyek a szellemvilághoz tartoznak, és vannak, amelyek nem. De számotokra
nem ők azok, akik megoldják, vagy tönkre tehetik életeteket, hanem a Velem,
Jézussal való élő kapcsolat, vagy ennek a hiánya.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
FÖLDÖNKÍVÜLI
25/2538.
Kérdező: JOBBAN ÉS TISZTÁBBAN SZERETNÉK LÁTNI.
Miért látogatnak a földönkívüliek?
Jobban járnál, ha a földönkívüliekkel való foglalkozást lecserélnéd a Velem való
nagyon komoly foglalkozásra, s akkor azon földönkívüliek számára, akik nem
Hozzám tartoznak, érdektelenné válsz, azok számára viszont, akik Hozzám
tartoznak, vagyis angyalaim számára, nagyon is fontossá válsz. Az utóbbiakról
egészen pontosan tudom, hogy mi a céljuk: az, hogy szolgálatuk által Hozzám
segítsenek közelebb. Ők nagyon is megérdemlik a figyelmedet, javaslom, hogy
alakíts ki velük nagyon mély, bensőséges baráti, testvéri kapcsolatot.
ELRAGADTATÁS
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5/402. VOLTAK-E JÉZUSNAK VÉRTESTVÉREI?
Kérdező: Mit jelent gyakorlatban az elragadtatás, melyről az Írás beszél?
Most mondok pár szót az elragadtatásról. Angyalaim nagy munkát fognak
végezni azokban a napokban a Terra bolygón. Nem ijesztgetésről van itt szó,
hanem radikális megoldásról. Arról van szó, hogy nem az egymáshoz tartozáson
múlik egy ember örök sorsa, hanem azon, hogy Hozzám tartozik, vagy sem.
Mert akik egy ágyban fekszenek, akik egy malomban együtt őrölnek, akik egy
szántóföldön együtt dolgoznak, azok látszatra egymáshoz tartozónak
tűnhetnek. De a valóság fog lepleződni azokban a napokban még ott is, ahol az
utolsó pillanatig sikerült azt eltakarni.
Itt föl kell hívnom figyelmeteket arra, hogy a végkifejlet ugyan gyorsan fog
történni, de az oda vezető út, az nagyon előkészített lesz. Már most, a ti
életetekben is lehet észlelni, hogy mennyire ketté válik a jó és a rossz. Mivel
most már nagyobb a fény, ezért jobban látszik mindkettő. De még lehet
színészkedni. De nem sokáig, és főleg nem állandóan. Ne halasszátok az időt. Itt
és most mondjatok Nekem IGENT.
Bárhogyan magyarázzátok a végkifejletet, az kikerülhetetlen, és úgy lesz,
ahogyan mondtam. De olyan nem lesz, hogy csak úgy eltűnnek emberek, s
azok, akik itt maradnak, azok azt sem tudják majd, hogy hová lettek. Nem. Ilyen
nem lesz. Akiket itt hagytak, azok tudni fogják, hogy betelt a mérték. Tudni
fogják, hogy lejárt számukra az érdemszerzés ideje. Tudni fogják, hogy életüket
nem arra használták, amire kapták. Az a külső sötétség pedig, ami reájuk vár, az
szintén kegyelem lesz számukra. De boldogok azok, akik nem fognak rászorulni
erre a kegyelemre, mert nincs annál nagyobb szenvedés, mint mikor a lélek
szenved, és pedig tudatosan, önként, igazságosan. Azért teszi ezt, mert számára
még ez a legjobb, de ez a legjobb olyan, mint mikor valakinek az a legjobb, ha bár érzéstelenítés nem áll rendelkezésre, - ki kell húzni a fogát. De ezt a
foghúzást számítsd évezredekig tartó állapotnak.
Nem beszéltem ezekről, mert úgyis csak tapasztalat által érthető meg a Hozzám
költözés boldogsága éppúgy, mint a Tőlem eltávolodottság állapotának
tudomásul vétele.
Olyan elragadtatás nem lesz tehát, amilyet különböző szektákban
tevékenykedő gyermekeim írnak különböző könyvekben az ezeréves uralomról
és az elragadtatásról. Ne akarjátok semmivel se behelyettesíteni, se
kiegészíteni az evangéliumaimban elmondott gondolataimat.
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Amit most leírattam médiumommal, az akkor is igaz, ha ennek következtében e
médium nem lesz népszerű. Akkor is igaz, ha a katolikus egyházam évezredes
tanítására lehet ebben ráismerni. Akkor is igaz, ha senki sem hiszi el. Majd
meglátjátok! Jusson eszetekbe! Előre megmondtam nektek. Radikális megoldás
fogja jellemezni a végkifejletet. Mindenki előtt megvilágosodik e mondásom
realitása:" Senki sem szolgálhat két úrnak!" De az oda vezető út úgy jön el,
mint a tolvaj. Szinte észrevétlenül. De akiknek van szemük a látásra, azok az
idők jeleiből fel fogják ismerni közeledését. Bizony, már itt van az ajtóban!
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
Krisztusi szeretettel: Nagy Péter
Kapták az utolsó idők hírlevélolvasói

