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A földönkívüliek leleplezése
Valóságos az UFO-jelenség? Van más élet a világegyetemben?
Valóságos az idegenek általi elrablási élmény? Valóban elvisznek
embereket valahova egy elrablás során?
A második világháború után megszaporodtak a „földönkívüliek”
látogatásáról szóló hírek, tapasztalatok, egyéni elrablásos élmények az USA-ban (és máshol a világon). Ezzel párhuzamosan kezdetben egyénileg, később szervezetten - elkezdték kutatni a
jelenségeket, elsősorban az égen látható furcsa repülőtárgyakra és
fényekre fókuszálva.
Miután ezek a kutatások fénykép és videófelvételeken túl
érdemi eredményt nem hoztak, továbbra is titok lengte körül a
jelenséget, ami persze még inkább felkeltette a hétköznapi emberek érdeklődését. Erre az érdeklődésre rájátszott a média és a
filmipar, egymás után születtek a földönkívüliekkel foglalkozó
„alkotások” (E.T, Harmadik típusú találkozások), virágkorát élte
a scifi irodalom.
1997-ben egy esemény egész Amerikát megrázta: a Heaven’s Gate (Mennyország Kapuja) UFO hívő szekta 39 tagjának
csoportos öngyilkossága, akiket úgymond egy a Hale-Bopp-üstököst követő űrhajó várta, hogy elszállítsa őket a Mennyei királyságba. Búcsú üzenetükben leírták: „Végéhez közeledik 22 éve
tartó tanulásunk eme Földön – most „diplomázunk” az Emberi
Evolúciós Szintből. Boldogan készültünk fel arra, hogy hátra
hagyjuk „e világot” és csatlakozzunk Ti legénységéhez.”
Ez az esemény a kutatók egy részét arra késztette, hogy
nem az égen kell keresni a földönkívüliekkel való kapcsolat
megoldását - repülő tárgyakat kergetve, hanem meg kell vizsgálni az egyéni tapasztaláson átment embereket. Annál is inkább, mivel a felmérések szerint
 A lakosság körülbelül 48%-a gondolja úgy, hogy a világűrből származó idegenek UFO-kal látogathatják a Földet,
12%-uk pedig azt állítja, hogy látott már UFO-t. És ami
még lényegesebb
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A lakosság 2%-nak - 4 millió embernek - lehetett „elrablásos” élménye.
Több ezer eset vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az
egyéni megtapasztalások nagy részére az volt jellemző, hogy az
érintettek szinte megbénultak, és képtelenek voltak megszakítani
a félelmetes élményt. Életük feje tetejére állt és nem tudnak szabadulni a nyomasztó élménytől
Azonban voltak esetek, amelyek meglepték a kutatókat:
Ezekben az „elrablásokban” az emberek félelmükben Jézus
segítségét kérték, és megtörtént a csoda: az „idegenek” visszavonultak. Ekkor jöttek rá a kutatók, hogy nem földönkívüliekről
van szó, hanem spirituális entitásokról (=gonosz szellemek), és
így lassan sikerült felgöngyölíteni a lényeget. Magyarázatot nyertek a hamis lelki jellegű üzenetek, amik nem egyebek, mint a gonosz által tervszerűen végzett hamis „evangelizáció”.
A leszűrt tapasztalatok tehát megdöbbentőek voltak:
Megtévesztő spirituális entitások (=gonosz szellemek) „idegeneknek” adják ki magukat, kínzó élményeket hoznak az egyének életébe, és hamis evangéliumi üzenetet kínálnak, szemben
Jézus Krisztus igaz üzenetével. Szó nem volt egy fejlett civilizáció tudásának, technológiájának, módszereinek átadásáról az
emberi élet boldogabbá tétele érdekében, mint ahogy a Hollywood filmipar „alkotásai” alapján bárki gondolta volna.
Égetően aktuális tehát Jézus figyelmeztetése most a végidőkben:
Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és
csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. (Mt.24.23-24).
A témáról szóló videó kutatók és érintettek megszólalásával:
https://www.youtube.com/watch?v=GGkSu3CEqt0&t=310s
Az Alien Resistance weboldala: http://www.alienresistance.org/

