
A megtévedt emberek több kárt, nagyobb szenvedést okoznak az 
emberiségnek, mint a gonoszok! Igen, mert sokkal többen vannak, s általában 

- szinte mindig - a gonoszok szolgálatában állnak. (31/3218.) 
 

 
 

Kedves Testvérek! 

Azért íródott ez a hírlevél, hogy a Földön korunk ördögeit könnyebben ismerjük fel, és 
hogy ne tudjanak megtéveszteni minket, miután szeretnek angyalbőrbe bújni a 

nyilvánosság előtt. 
 

EMLÉKEZTETŐ 
 

Más bolygón élők üzenete a Föld lakóihoz 
 

"Az anyagi technológia, spirituális tudás nélkül elkerülhetetlenül globális 
katasztrófához vezet a Földön. A technológiának a szellemi fejlődésünket kellene 
támogatnia. Ehelyett ma arra szolgál, hogy egyre nagyobb rabságba taszítsa az 
embereket egy olyan pénz-alapú rendszerben és anyagias világban, amelyek amúgy 
is mindenképpen időlegesek. Felszínes: ez a szó tökéletesen találó jelző a materialista, 
pénzközpontú világra. 
A földi emberek többsége jelenleg figyelmük legjavát a fizikai testükre fordítja, ám ez 
komoly hiba. A fizikai test, mint minden anyagi dolog, valójában múlandó, míg a 
psziché, mivel része az asztráltestnek, halhatatlan. Ezért hát sokkal inkább elménk és 
szellemünk fejlődésére kellene koncentrálnunk. 
Minden földi vallás olyan, mint a politika - a vezetőik arrogánsak, és hatalomra 
éhesek. Krisztus szamáron utazott, és kereszthalált halt. A követői pedig vallást 
alapítottak. A szamár mára Rolls-Royce-szá változott. A Vatikán pedig 
napjainkban a Föld egyik leggazdagabb nagyhatalma. 

A politikai életben a kétszínű politikusok (és sajnos sok ilyen akad) öntelten 
pöffeszkednek. Csodálatra és elismerésre vágynak, meg hatalomra és jómódra, 
csak akkor elégedettek. De mi a helyzet az emberek ezreivel vagy épp millióival, 
akiket becsapnak, ők vajon elégedettek-e? 



Bolygónk lakói aggódva figyelik, hogyan engedjük, hogy egy maroknyi romlott 

politikus irányítson minket, akik rafináltan elhitetik velünk, hogy szabad és 

demokratikus világban élünk - miközben az Univerzális Törvény fényében nem 

vagyunk szabadabbak a birkanyájnál. Néha elkóborolunk ugyan, és azt hisszük, 

hogy 'szabadok' vagyunk. Ám ez csak illúzió, mert ugyanúgy a vágóhídon 

végezzük, anélkül, hogy egyáltalán felismernénk ezt." 

A földi civilizáció 

Vatikán 
 

Akik még most is illúziót táplálnak a Föld egyik leggazdagabb nagyhatalma irányában, azok 
súlyos csalódásoknak teszik ki magukat.  
Ferenc pápa nemzetközi együttműködést szorgalmaz a védőoltásért:  
 
https://24.hu/kulfold/2020/05/03/koronavirus-oltas-vedooltas-ferenc-papa/  
 
Ennek súlyáról akkor alkossatok véleményt, ha továbbolvastátok e hírlevelet, valamint, ha 
olvastátok, hallottátok az alábbi információkat: (Ezeket testvérek küldték és kihelyezetem 
az elragadtatás oldalára is - http://web-hang.hu/elragadtatas/index.html )  
 

Mit üzen a maszk spirituális értelemben? 
 

Arcunk eltakarásával azt, hogy eltüntetik valódi énünket, hogy a valóság eltüntetésével 
leplezni kell a hazugságot, hogy engedelmeskedjünk és fogjuk be a pofánkat. (Ezt nem én 
mondom így, hanem az ördögök. Ha tovább olvassátok a hírlevelet, nagyon is érteni 
fogjátok.) 
 

Felismerjük-e korunk ördögeit, azokat, akik az ördögatyától valók? 
 

Aki ugyanis nem ismeri fel őket az életünket meghatározó intézményekben, a közszereplők 
körében, illetve a vezető pozícióban lévő gazadagok körében, az nem csak nem fogja 
felismerni az Antikrisztust eljövetelekor, hanem még örömmel is fogadja, a 
megmentőjeként. Bizony körünkben is vannak olyanok, akik e téren könnyen 
megtéveszthetőek. Példaképpen megemlítem, hogy kaptam közösségünkből is olyan 
leveleket, aki helytelenítették, hogy Bill Gates tevékenységét (nem őt, hanem a 
tevékenységét!) negativan értékelem, pedig „ő meg akarja menteni az emberiséget”. 
 

I. 
 

Az ördögök itt vannak a szemünk előtt! 

https://24.hu/kulfold/2020/05/03/koronavirus-oltas-vedooltas-ferenc-papa/
http://web-hang.hu/elragadtatas/index.html


(Néhány példa) 
 

1. 
 

Henry Kissinger WHO tanács előtti beszéde az eugenikáról 2009. február 25-én 

 
„Amint a csorda a kötelező oltásba beletörődik, a játszmának vége! Mindent el fognak 
fogadni, aminek a vérhez és a donorszervekhez köze van, mint jótett. A gyerekeket 
genetikailag meg fogjuk változtatni, és sterilizáltatni a jó cél érdekében! 
Kontrolláld a birka gondolatait, és kontrollálod a csordát! Az oltóanyag gyártók – sokan 
közülük itt vannak a teremben – milliárdokat fognak keresni, csakúgy, mint az invesztorok 
is. Ez mindannyiunknak egy win-win (nyerő) szituáció!  
Kihasználjuk a csordát, a csorda meg fizet azért, hogy kiszolgál minket! 
Nos, mi van ma ebédre?!” 
 
Példátlanul cinikus beszéd saját belső körében az ördögtől! Mint látható, minket 
csordaként, birkaként emleget. Feltűnt a dátum, hogy mikor beszélt a kötelező oltásokról? 
Gondolom igen, mert a nagybetűket kinagyítottam az időpontot. Mindent évtizedekkel 
előre megterveztek ellenünk, a Korona-vírus áljárvány, mesterséges találmány 
megfélemlítésünkre, hogy az oltásokat mi magunk is akarjuk. A statisztikák pedig teljesen 
hamisak, itt olvasható:  
 
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2020/09/90-lehet-azok-aranya-akiknel-pozitiv.html#more  

 
(Az eugenika vagy eugenetika olyan társadalomfilozófiai irányzat, mely az ember öröklődő 
testi és szellemi tulajdonságainak javítása érdekében végzett beavatkozásokat hirdeti. 
Az utópista eugenetikai gondolat kidolgozója az angol Francis Galton, Charles 
Darwin unokatestvére volt. Megfogalmazása szerint: Az eugenika tudománya mindazokkal a 
hatásokkal foglalkozik, amelyek egy faj veleszületett kvalitásait javítják, és amelyek ezen 
kvalitások lehető legelőnyösebb kifejlődését elősegíthetik.) 

 
2. 
 

Bill Gates nyilatkozata 
 

„Az emberek úgy csinálnak, mintha lenne választási lehetőségük. De nincs választási 
lehetőség! A normális élet akkor fog helyreállni, ha a világ nagy részét BEOLTOTTUK!” 
 
Így csak egy ördög beszél. Ennyit a szabadságról, illetve arról, hogy mit gondol Bill Gates a 
másik ember szabad akaratáról. 
 

https://ujvilagtudat.blogspot.com/2020/09/90-lehet-azok-aranya-akiknel-pozitiv.html#more
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1rsadalomfiloz%C3%B3fia&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%B3pia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin


3. 
 

Elon Musk bemutatta, hogyan lehet az agyhoz kapcsolni a mesterséges intelligenciát 
Emberi agyba ültetnek chipet 

 
Elon Musk 2020. március 5-i nyilatkozata szerint már idén kész lesz a Neuralink, amivel 
ráköthetjük agyunkat különböző okos gépekre. Augusztus 20-án pedig bemutatta annak a 
gépnek a prototípusát, amivel az emberi agy összeköthető számítógépekkel, illetve, hogy 
hogyan lehet az agyhoz kapcsolni a mesterséges intelligenciát. Rajzokon szemléltette, 
hogyan vezetik be a koponyába a szenzorokat és ültetnek be az emberi agyba chipet.  
Róla itt olvashatunk: https://hu.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk 
 

4. 
 

A szeptembert illetően az USA-t illető jövendölések már megjelentek 
 

Szeptember 10-én kaptuk a hírt, hogy lángokban áll az Egyesült Államok nyugati 
partvidéke Mexikótól a kanadai határig, ami kb. 2 300 – 2 500 km. San 
Franciscóban és Los Angelesben nem, vagy alig látni a Napot a környező 
bozóttüzek miatt. A lakások ablakait nem lehet kinyitni, bent mégis erős 
füstszag van. Több kisebb várost teljesen elemésztett a tűz, attól kell tartani, 
hogy rekordmagas lesz a természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. 
 

II. 
 

Lássunk tisztán! 
 

Robert Kennedy figyelmeztető beszéde Berlinben 
 

2020. augusztus 20-án Berlinben a meggyilkolt Kennedy elnök unokaöccse, Robert 
Kennedy fia, akit 1968-ban szintén meggyilkoltak, intő beszédet mondott óriási tömeg 
előtt. 
Figyelmeztette az emberiséget, hogy a háttérhatalom szuper-gazdagjainak új világrendje 
ellen kell most küzdenie mindenkinek világszerte, mindenhol, amit most egy álpandémiára 
hivatkozva akarnak bevezetni. Hangsúlyozta, hogy ezt nem csak magunk miatt kell 
megtenni, hanem gyermekeink jövőjéért is. 
Többek között a PCR tesztek alkalmatlanságáról beszélt, illetve arról, hogy ezekkel hogyan 
hamisíthatóak meg az eredmények. Hangsúlyozta, hogy folyamatosan megváltoztatják a 
halotti bizonyítványokon halál okát Covid-ra, hogy az egyre veszélyesebbnek tűnjön.  
Kijelentette: egy dologban azonban nagyon jók, a félelemkeltésben!  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk


- 
Részlet egy Hang levélből 

 
„… a Föld bolygóra nem önszántukból születnek általában a szellemi lények. 
Nem, mert azt, amit itt rontottak el, azt a Földön tudják csak jóvá tenni. Más 
bolygón csupán 'finomításokról' lehet szó. 
 Én, Jézus, nem születtem le másutt, csak a Föld bolygón. Az eddigi HANG 
könyvek alapján tudhatod, hogy lényegében megtérni csak a születés előtt lehet. 
Csak ott lehet abban a vágykeresztségben részesülni, amelynek következménye 
az a gondolkodásátalakítás, amelyet a Föld bolygón kell elvégeznie annak, aki itt 
megszületik. 
 A Föld bolygónál pokolibb pokol nem létezik más bolygón! Azok, akik 
megtérni, illetve pályamódosítást végezni jöttek le a Föld bolygóra, sok esetben 
ennek finomítását más bolygón kénytelenek végleg megvalósítani.  
 Te elégedj meg azzal, hogy életed megoldását itt a Föld bolygón kell 
egyenesbe hoznod. Elégedj meg azzal, hogy te a megtérés szándékával jöttél a 
Föld bolygóra, és itt lehetőséged van arra, hogy újjászüless, és így ne kelljen 
többé e földi pokolra, a pokoli Földre alászállanod!”  (39/4198.) 
 
Írta: Nagy Péter 
Kapta: 122 hírlevélolvasó 
Leiratkozás: info@web-hang.hu, vagy hirlevel@web-hang.hu  
 
 Krisztusi szeretettel: Nagy Péter 
 

mailto:info@web-hang.hu
mailto:hirlevel@web-hang.hu

