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Utolsó idők - Bizony, már itt van az ajtóban! (A Hang) – 2. rész 

 

Kedves Testvérek! 

Ahogy előre jeleztem, ez a hírlevél ugyancsak két részből áll, megismétlem azt, 
hogy az elragadtatást előkészítő segítőink hogyan léptek velünk kapcsolatba, 
hogyan gondolkodnak a világról és rólunk, emberekről, és milyen szerep 
elvállalására kértek fel.  

Ezt követően közzéteszem azokat az információkat, amelyeket a napokban, 
2020. augusztus 10-én adtak át nekünk. 

1. 

Az Orion csillagképben élő angyalokkal való kapcsolatfelvétel története, az ő 
erkölcsi világnézetük és kéréseik 

1992-ben jelezte ismerősöm, hogy üzenetet kapott Őrangyalától, aki közölte: 
hamarosan földönkívüliek fognak jelentkezni nála, akik az ő közvetítésével 
szeretnének együttműködni e sorok írójával. A földönkívüliekkel való 
telepatikus kapcsolatfelvételt komoly előkészületek előzték meg, amelynek 
során, számos módon, így fizikailag is érzékeltették jelenlétüket, 1998. 
november 17-én megmutatták kívülről űrhajójukat is. Az első telepatikus 
beszélgetésre a Bükkben egy erdei épületben került sor, egy meghatározott 
időpontban, a magát a társam Őrangyalának nevező szellem előzetes 
közvetítésével.  
 
A helyszint a földönkívüliek választották ki. Nagyon szép, nyugodt idilli 
környezetben voltunk, és az első beszélgetés során ismerősöm a szobájában 
tartózkodott, én pedig elmentem egy 3 órás gépkocsitúrára. Később az ilyen 
megbeszélések rendszeressé váltak, általában 2 hetente kaptunk üzeneteket, 
egy Budapest közeli csendes helyen.  
 
A földönkívüliek már az első találkozókon arról beszéltek, hogy Egy Isten 
teremtett minket, ők azonban - eltérően az emberiség sorsától - a kezdetektől 
fogva elfogadták Jézus tanításait, és az Ő útmutatásai szerint élnek. 
Jelentkezésüket azzal indokolták, hogy "nagyon rossz irányba fejlődött az 
emberiség az elmúlt évtizedekben", és ezen az úton katasztrófa vár ránk. 
Ugyanakkor azt is tudatták: fizikai síkon semmi nem tart örökké a 
világmindenségben, minden időről időre átalakul, és ez az óriási átalakulás a 
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Földön elkerülhetetlen, ami katasztrófa útján mehet végbe. A velünk 
kapcsolatot teremtő földönkívüliek/angyalok szerepe ebben a helyzetben az, 
hogy a valóban jézusi úton járó embereket előkészítsék a katasztrófára, az 
előttünk álló változásokra, és segítsenek. Kérték, hogy később ilyen témákban 
írjak erről.  

A Web-Hang oldalára már ez előtt természetesen nem véletlenül lettek 
kihelyezve a Hang könyvek korunk emberének. Ez isteni kérésre történt, ezek 
számítanak az előttünk álló eseményekre való felkészülés elsődleges 
"vizsgaanyagának" az evangéliumok mellett. Bárminek is hívjuk - 
"elragadtatás", vagy "elvitel" - minden az erkölcs területén dől el. Az már nem a 
Hang kötetek feladata, hogy a kivitelezés módjának technikai részleteire 
felkészítsen. Azonban az a Hangból is kiderül, hogy a nem túl távoli jövőben 
történni fog valami, és nagy az esély, hogy ez még a mi életünkben. Egy ilyen 
esemény az evangéliumok tanításával teljességgel összhangban van. Az eltelt 
években rengeteg ezzel foglakozó könyv jelent meg - sok alapvető 
hiányosságokkal és tévedésekkel -, amelyeknek megvannak a maguk okai.  

A következőkben olyan idézeteket teszek közzé, amelyek e segítő földönkívüli 
angyaloktól származnak: 
 
"Régóta figyelemmel kísérjük az emberek életét, nekünk az a legidegenebb, 
ahogyan és amilyen sikerre törekednek legtöbben, és amit sikernek tartanak, 
tehát az anyagi természetű dolgokat. Holott a siker nem ebben rejlik, hanem a 
csendes, Istent és embert szolgáló szeretetben."  
 
"Amit a helyes szeretet mellett az embereknél még súlyos problémának látunk, 
a tisztelet kérdése. Sokszor nem adják meg egymásnak, talán még maguknak 
sem azt a tiszteletet, ami az embereknek, és minden lénynek jár. Tartsatok 
tiszteletben minden lényt, ez az Univerzum alaptörvénye. Keressétek a hozzátok 
való emberek társaságát, közösségét. Szeretettel forduljatok mindenkihez, 
mindenhez. Őrizzétek meg nyugalmatokat, és türelmeteket. Így tudtok a Jézusi 
úton járni, melyen mi is haladunk. Gondoljatok arra is, ha valaki - úgy érzitek - 
megsért, megbánt titeket, hogy a bennetek rejlő Jézust nem bánthatja meg 
senki, hiszen Ő a világ Ura, Ő mindenkinél erősebb."  
 
"Az Univerzum valamennyi lényének, tehát az embernek, és nekünk is 
feladatunk maga a lét. Ez ajándék, de felelősen is kell élnünk. Forduljatok, ha 
lehet, sokszor magatokba, hiszen a csendben halljátok meg Isten, és a bennetek 
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rejlő kis Jézus szavát."  
 
"A szeretet, mint tudjátok, a legfőbb érték, ami többek között az elfogadást is 
jelenti, valamint tetteket, egymás segítését."  
 
"Isten két egyforma embert nem teremtett. Mi sem vagyunk egyformák, még 
külsőleg sem, ha egy ember először ezt így látná."  
 
"Péter számára fontos az írás, melynek célja többek között az is, hogy az 
emberekkel megismertessen minket, a szándékainkat, Istennel való 
kapcsolatunkat. Az emberekben el kell oszlatni a félelmet, amit az idegenekkel 
kapcsolatban éreznek. A mi értékrendünk a jézusi értékrend, mi már Jézus földi 
élete előtt eszerint éltünk. Mi hallgattunk Jézus szavaira, az Ő tanácsai szerint 
élünk."  
 
"Péter írásainak célja majd az is legyen, hogy az emberek barátkozzanak meg 
velünk. Ha már ez sikerült, akkor az embereket össze kell gyűjteni." (A 
földönkívüliek az azt követő feladatokról, a Föld elhagyásának módjáról is 
beszéltek, amelyről nem itt szeretnék beszámolni.)  
 
"A Földön a legtöbb ember ellenséges érzelmet táplál minden idegennel 
szemben. Nekünk mégis legfőbb célunk az emberek megmentése. 
Természetünket kell az emberekkel megismertetni, és tudatosítani, hogy ne a 
szokatlan külsőnk riassza el őket. Számunkra az emberek látványa éppen ilyen 
szokatlan és idegen volt. Nagy örömünkre szolgál, hogy Ti (az üzenet vevője és 
én) azok közé tartoztok, aki nem félnek tőlünk. Azért is választottunk 
benneteket erre a feladatra, mert első jelentkezésünk idején sem ijedtetek meg 
tőlünk."  
 
" A Bibliából mindenekelőtt az evangéliumokat olvassátok, próbáljatok 
megfejteni az egyes, eddig még meg nem értett tartalmakat. Péternek azt is 
ajánljuk, hogy ismerkedjen meg Mózes könyveivel is.” 

"A bibliai megtévesztések oka az, hogy az emberek Istent/Jézust nem értették 
tisztán, belevitték magukat az üzeneteikbe, és nem követték Őt/Őket kellően 
földi életében sem.  Az ember sajnos régen elvesztette az egyértelműség iránti 
jogát az Istennel való kapcsolatában" A földönkívüliek szerint Isten Fiában 
kétezer éve magát az Egyértelműt, egyértelműséget ölték meg.  
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"Mi – számotokra földönkívüliek - Isteni jutalomként kaptuk nyugodt, békés 
életünket bolygónkon", amit társamnak meg is mutattak. Ő erről röviden 
írásban így számolt be:  
 
"Ellazultam, meditálni kezdtem, majd álomszerű állapotba kerültem. Egyszer 
csak hirtelen, egy csodálatos tájon találtam magam. Gyönyörű kék volt az ég, a 
talajt ugyanolyan kék, bársonytapintású réteg borította. Néhol különböző, földi 
színekhez alig hasonlítható, leginkább arany és vörös színű, bokorhoz hasonló 
’növények’ voltak. Egymástól elég nagy távolságra álltak a házak, mindegyik 
legömbölyített formájú volt, kétszintesek, ablakokkal, ajtókkal, teraszokkal. A 
házak kőhöz hasonló anyagból épültek, csodálatos színekben, mintha a 
szivárvány legszebb színei játszottak volna a ’köveken’. Főleg a lila-mályva-
rózsaszín közötti átmenetek. Egészen pici, autószerű járművekkel közlekedtek 
kisebb távon, melyeket napenergia működtetett. Hosszabb utazásra 
helikopterhez hasonló repülőn mentek. A házak belül rendkívül tágasak, alig 
van bútor, ugyanakkor minden kényelmet biztosít. A házban nem nézhettem 
sokáig körül. Aranyos kis állatszerű lényeket láttam, leginkább mókusokhoz 
hasonlítottak. Nagyon sok, gyönyörű madár énekel. Kevesen laknak a területhez 
képest, ezen a részen. Végtelen nyugalom és szeretet árad mindenhonnan. 
Egyszóval csodálatos, a mi szavainkkal alig írható le. Egészében az az érzésem 
volt, nagyon jó lehet itt élni. Szeretném még jobban megismerni. Kellemes, kora 
tavaszi időnek tűnt. Itt említem meg azt még, hogy ezeknek a földönkívülieknek 
- bármily szokatlan - nincs nemük. „ 
 
Ezeknél az Istent szolgáló földönkívülieknél az üzenetvétel módja lényegesen 
eltér több ponton a szellemvilágtól vett üzenetektől. Utóbbi esetben bármikor, 
földrajzilag bárhol kivitelezhető ez, úgy, mint pl. a párbeszédima. A 
földönkívüliek esetén ez nincs így. Oda kell jönniük, ezért előzetesen időpontot 
kellett egyeztetni, és ez estünkben eddig az Őrangyal közvetítésével történt, de 
mostantól már közvetlenül is jelentkezhetnek nálunk.   

Segítőink több emberrel is fel akarták venni a kapcsolatot az eltelt években, de 
ők a vártnál sokkal jobban megijedtek, így nem lehetett kialakítani velük 
kontaktust.   

 Én egyébként sokkal jobban szeretek együttműködni ezekkel a 
„földönkívüliekkel”, mint az emberek többségével. Erkölcsiség, megbízhatóság, 
korrektség terén mi emberek általában nem ezen a szinten állunk. Ha már 
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félünk, több okunk lenne félni embertársainktól, mint ezektől a lényektől. (Bár 
valóban csak önmagunktól van okunk félni.) Vannak olyan emberek, 
embercsoportok, akik talán nem is gondolják, hogy erkölcsileg sokkal közelebb 
állnak hozzájuk ezek a segítők, mint embertársaik. Itt igazán öngólt lehet lőni, 
ha a külsőből ítélünk, és előítéleteink vannak, még akkor is, ha nem könnyű 
ötvözni a nyitottságot és óvatosságot. (Az emberek egy része már más emberek 
más bőrszíne, vallása, neme, stb. alapján is előítéletet táplál.) 
 
Nem szeretnék mulasztással vétkezni azáltal, hogy nem teszek közzé az 
elragadtatásra vonatkozóan fontos információkat, amelyek embereket, 
embercsoportokat érintenek.  Aki az általam említett jó szándékú 
földönkívüliekkel kapcsolatba kerül, nincs mitől félnie. Az emberek irányából 
teheti ki magát szenvedésnek, mert alaptalanul bolondnak nézhetik.  

Azok, aki a földönkívüliekkek kapcsolatban (pl. média) az érdekességet helyezik 
első helyre, biztosak lehetnek abban, hogy rossz úton járnak. Nem tekinthetőek 
hitelesnek azok a nyilatkozatok, találgatások, vagy könyvek sem, amelyek Jézus 
ismeretének a hiányáról árulkodnak. Rengeteg könyv kapható ugyan a 
földönkívüliekről, sokat azonban nem érdemes elolvasni, épp ezért. 

2. 

Az Orion csillagképben élő angyalok mostani üzenete 

Az üzenet vétele rövid szabadságunk alatt – augusztus 10-én délután 16 és 18 
óra között - telepatikusan történt egy kisváros szállodai szobájában, amelyben 
feleségem ez idő alatt egyedül volt. Az erős napsugár miatt besötétítettünk és 
egy lámpát gyújtottunk fel, majd én elhagytam a szobát. 

Segítőink érkezésekor a lámpa fénye egy időre kialudt, és hűvös levegő töltötte 
be a szobát. Ezután a világítás visszatért. 

Az Orion csillagképben élő angyalok, előzetesen leírt kérdéseinkre az alábbi 
információkat közölték: 

Persze, szeretnénk Nektek, a világotoknak segíteni. Nagyon régen találkoztunk, 
és a környezet sem a megszokott, sem nektek, sem nekünk. Így most nem 
öltünk testet, ezért jeleztünk fénnyel. Éva, hálásak vagyunk, hogy telepatikusan 
tudod venni üzeneteinket. Kérésetekre mi is gondolkodunk, hogy milyen 
konkrét jelet adhatnánk magunkról nektek, amit a külvilág felé 
felhasználhattok. Sajnos a fénykép azért nem lehetséges, mert a Ti 
fényképezőgépeitekkel, tehát az emberi fényképezőgéppel készített 
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fényképeken nem vagyunk láthatóak. Űrhajónkról - megbeszélt időpontban -
lehet fényképet készíteni. Péter általában jól felismeri űrhajónkat az éjszakai 
égbolton. Felsőbb Tanácsunktól – ami nálunk a legfelsőbb szerv – engedélyt kell 
kérnünk ehhez.  

Ti tudjátok, hogy sem mi, sem más földönkívüliek – gondoljatok itt a jó 
szándékúakra – nem szívesen mutatjuk magunkat a földi embereknek. Nem 
akarunk félelmet, esetleges ellenérzést kelteni magunk iránt, csupán más 
kinézetünk miatt, mint az emberek.  

Tudjuk, hogy az emberek nagy része nem hiszi el az általatok közölteket. 
Kérünk, ne szenvedjetek emiatt, hiszen ez az emberek zártságát, és szűk 
látókörét bizonyítja. 

Nem neveznénk katasztrófának, ami az USA-ban ősztől fog történni. Politikai 
összecsapások, az emberek állandó elégedetlensége, tüntetések, utcai harcok 
lesznek jellemzőek. 

Valóban több elragadtatás lesz, ami az elragadtatottak számára mindenképpel 
pozitív érzést vált ki. A tovább Földön maradottaknak lesz nagyon nehéz. Mi 
ezekre pontos időpontot nem akarunk mondani, de ebben az esztendőben nem 
lesz ilyen.  

Amikor eljön az ideje (Saját megjegyzés: csak chip beültetésével lehet 
vásárolni), módotokban lesz ételt és italt szaporítani. Ennek azonban 
alapfeltétele, mint mindennek, ami a jövőben történik, a hit. Úgy kell 
mindenkinek élnie, hogy a hitét növelje. Ennek módja a hangsúlyt illetően 
mindenkinél más, de az ima természetesen alapvető, meghatározó. 

Amikor már nagyon elviselhetetlen lesz a Földön a helyzet, nagyon sok ember 
át fog kerülni más olyan bolygókra, ahol a körülmények megfelelőek az emberi 
szervezet számára.  

Mi sem viseljük jól most nálatok ezt az óriási meleget, így most is körülvettük 
magunkat egy védőburokkal, amin belül hidegebb a levegő. Feleségemnek 
megemlítették: biztos érezted Éva, amikor sötét lett és hűvösebb a levegő.  

Most is halottuk, hogy járkáltak a szálloda szobája előtti folyosón, ami 
számunkra zavaró. A jövőben gyakrabban fogunk találkozni, de nem mindig 
ilyen láthatatlan formában. A megszokott régi módon – egy csendes helyen -
adjuk majd át a tudnivalókat. Most szeretettel búcsúzunk, hazatérünk. Az 
őrangyal, vagy mi magunk fogunk értesíteni a következő találkozónkról. 
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Ég áldjon! Ne féljetek! 

- 

Krisztusi szeretettel: Nagy Péter 

Kapták az utolsó idők hírlevélolvasói 

 


