
„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!” (22/2142)

ELRAGADTATÁS

Kedves Testvérek!

Az elragadtatásra felkészítő információkat továbbküldhetitek
ismerőseiteknek. Ha valaki a környeztedben szeretne ilyen levelet kapni, neve

és E-mail címe megküldésével felvesszük a listára.

Elérhetőség: tisztaszivuek@web-hang.hu

I.

A tisztaszívűek 2021. január 31. üzenete

Előzetes helyszín- és időpont-egyeztetés után üzenetet adtak át a Tisztaszívűek
(az ő nyelvükön Biofómok), vagyis a földönkívüli angyalok.

Ilyen helyzetekben az üzenet vevőjének egyedül kell lennie, tehát más ember,
háziállat nem lehet a közelében. Először imádkozik, majd telepatikusan (nem
sugallatok által) veszi az üzeneteket. Eddig a Tisztaszívűek láthatatlanul jelentek
meg az üzenetvétel helyszínén, most viszont nem így történt, ezért az Őrangyal
és Rajta keresztül a Tisztaszívűek is azt üzenték, hogy ez egy teszt, és nem
tudják garantálni az üzenetvétel sikerét. Azt íratták, hogy most földi
értelemben messziről küldik telepatikus üzeneteiket, így nehezebben fogható.
Az üzenetvétel sikerült, és megköszönték az üzenet vevőjének koncentrációját.
(Az üzenet vevője közösségünk tagja.) Az előzményekről itt írok, amiben nevünk
is szerepel:

http://web-hang.hu/elragadtatas/elragadtatas_2.pdf

http://web-hang.hu/elragadtatas/elragadtatas_2.pdf


A Tisztaszívűek elmondták, hogy tavaly ősz óta azért nem jelentkeztek, csak
most, mert nagyon som dolguk volt a Földön és más világokban is.

Tudatták, hogy nagyon sok égi erő létezik, de nem mindegyik nevezhető
angyalnak, hiszen a sátánt szolgálják. Ez látszódik a Földön történt és történő
eseményekből is.

Sajnálják, hogy közösségünkben problémát, megosztást vált ki színrelépésük, és
fájdalmakban volt részem, de így legalább kiderült, hogy ki számít igaz magnak
közösségünkben. Úgyis közülük kerülnek ki az elragadottak. Öröm nekik, hogy
nem mindenki elutasító, ha csak néhány ember is. Jobb eredményre nem
számítottak. (Nem ők mondják, én, Péter írom, hogy a róluk szóló hírleveket
olvasók közt is valószínűleg sok még a bizonytalan.)

Nagyon jónak tartják, hogy az érdeklődőket a témákat szétválasztva külön
hírlevélben értesítem.

Azt mondták: Meglepett minket kérésed Péter, hogy közösségetekből rajtad
kívül még egy embert vigyünk el bolygónkra, hogy hiteles tanúságtevő legyen.
Bizonyítéknak valóban nagyon jó. Ugyanilyen okból a megvalósításhoz az
szükséges, hogy más országból is vigyünk el embereket. Erre visszatérünk, hogy
hol, melyik országban tudnánk felvenni titeket. Igyekezni fogunk a
szervezésben.

Péter, ahogy kérted is, a másik ember nem a feleséged lesz. Éva (az üzenet
vevőjének neve), bár téged nem vittünk el, de láttattuk már veled bolygónkat,
amit részletesen leírtál és közzé adtatok. (Mivel ezt nem mindenki olvasta,
ennek az üzenetnek a végén ezt újra közzéteszem.)

Az elragadatás az antikrisztusi idők kezdete után lesz. Évszámot nem
mondhatunk. Tehát a sok borzalmat nem kell átélniük, akiket elviszünk.

A földi emberek elragadtatását csak mi végezzük el. Egyáltalán nem lesz
kellemetlen, előzetes közlésünk után alvó állapotban történik.

Köszönjük, hogy valódi nevünkön szólítottatok meg minket! (Tisztaszívűeknek
szólítottuk őket.)

Bolygónkon a kommunikációval nem lesz problémátok, hiszen ott már
mindenki képes lesz a telepátiára. Nyelvi nehézségek így nem lesznek.
Bolygónkon ugyanúgy folytatjátok életeteket, tanulással kiegészítve, minden
körülmény adott lesz. Fontos azonban tudni, hogy bolygónkon nincs pénz.

Az elragadtatottak külön kérésére, akikkel már a Földön felvettük a kapcsolatot,
mint veletek is – ellentétes híresztelések ellenére – állatokat is elviszünk,
hasonló módon, mint titeket.



Éva, kérlek, hogy március elején jelentkezz, akkor már kényelmesebben meg
tudjuk oldani a találkozást, és nem ilyen rövid „határidővel”. (Megjegyzés: az
Őrangyal előző nap, szombat délután jelezte, hogy másnap 2 órakor lesz a
találkozó a Tisztaszívűekkel.)

Köszönjük Péter a kérdések összeállítását, Éva neked pedig az erős figyelmedet!

Vigyázzatok magatokra, az Ég áldásával búcsúzunk!

II.

A tisztaszívűek korábban az alábbiakat láttatták bolygólyukról

"Mi – számotokra földönkívüli angyalok - Isteni jutalomként kaptuk nyugodt,
békés életünket bolygónkon".

Feleségem így számolt be a bolygón látottakról:

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.”

Küldte: Nagy Péter

Kapta: 102 olvasó

Leiratkozás: tisztaszivuek@web-hang.hu


