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                                      UFO ADVENT  
Várakozás a földönkívüliek érkezésére 

(avagy a mai idők sokféle „megmentő” mozgalmai közül az UFO-

LÓGIA vizsgálata) 

 

1./ Az UFO jelenségről 

Sok évtizedes múltra tekint vissza az „UFOLÓGIA”, mint idegen 

lények látogatásaival, kapcsolat felvételével, személyes találkozásai-

val foglalkozó „gyakorlat”. Sokan láttak már repülő csészealjakat, 

fénygömböket a fizika törvényeit meghazudtoló váratlan irányválto-

zásos mozgásban, sokaknak vannak valós vagy vélt kommunikációs 

kapcsolatuk e titkos és rejtőzködő, néha mégis („járműveikkel”) 

megmutatkozó idegenekkel. 

Ugyanakkor „hivatalos” kapcsolatfelvételre még nem került sor 

szemtől szembe, és várat magára a nagy bejelentés is.  

Az UFO hívők tipikus véleményeiből néhány: 

 „….a "látogatásokat" agyonhallgatják. Bár én úgy gondolom, 

hogy ha be akarnak avatkozni az életünkbe, a föld kipusztulá-

sa előtt akkor úgy is megteszik, ha akarjuk, ha nem…”, stb.  

vagy pl:  

 „…nekem személyes kapcsolatom van velük. Ugyanis van egy 

illető, aki közvetít közöttünk úgymond egy médium. Az egész 

érdekesen kezdődött. Egy alkalommal közvetített köztem és a 

Szíriuszi testvéreim között, mikor már azt hittem, hogy vége, 

még hozzátették, hogy átadják a szót valakiknek, akik szeret-

nének néhány szót mondani. Ekkor szólaltak meg ők a médi-

umon keresztül, és a következőt mondták: Azért vettük fel ve-

led a kapcsolatot, mert Te első olvasásra elfogadtál bennün-

ket….” 

A „hivatalos” tudomány nem tud mit kezdeni az egésszel, nem 

tagadja, de nem is állítja e titokzatos jelenségek létezését, bár inkább 

a szkepticizmus a tipikus hozzáállás, mivel egzakt módszerekkel nem 

tudja regisztrálni vagy reprodukálni azokat, ugyanis kívül esik ható-

körén. Továbbra is a végtelen űr felé fordítja hatalmas rádiótele-

szkópjait, hogy egyszer észlelhesse a várva várt értelmes üzenetet. 
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Az „agyonhallgatás” megállapítás reális, bár inkább a tanácstalanság 

a megfelelő kifejezés. 

Miután sem a tudomány, sem a vallás nem tud mit kezdeni e je-

lenségekkel gomba módra elszaporodtak a (fél-)tudományos és 

misztikus mozgalmak, megmentés elméletek, csodás körülmé-

nyek között keletkezett nyilatkozatok, körlevelek és felhívások 

formájában. A sokféleségben közös vonások is fellelhetők: 

 A föld elérkezett a pusztuláshoz, és a megmentésünk érdeké-

ben nagyszabású előkészületek folynak 

 Nekünk csak hinni és akarni kell a földönkívüliek segítségét, 

ami az élet minden részére kiterjed, technológia, jólét, egész-

ség, hosszú (sőt „örök”) élet. 

 A földönkívüliek kibontakoztatják a bennünk rejlő csodálatos 

alkotó és teremtő képességeket, melyek bennünk szunnyad-

nak, de nem vagyunk tudatában azoknak. 

 A „próféciák” szigorúan „tudományosak”, gyakran találkoz-

hatunk az „energia, rezgés, interferencia, turbulancia, rezo-

nancia” szavakkal, de az utóbbi időben már a „mátrix”-szal és 

dimenzió-váltással is. 

 A kiválasztottak máris kapcsolatban állnak az idegen lények-

kel, hogy előkészítsék azok földre szállását. Ehhez elegendő-

en sok embernek egységben kell akarni e csodás érkezést. 

 Az előkészületekhez tartozik „energiamezők” létesítése, 

fénykapuk kialalakítása meghatározott szertartás keretében, 

esetleg piramis-építéssel.  

 Az akarati „energia” mozgósításával mindent elérhetünk. 

Minden tudás birtokosai lehetünk, békesség és jólét köszönt 

be 

 Országonként nemzet specifikusan megjelenik az adott nép 

egyedülállósága és magasztos küldetése. 

 Az elavult vallások csak arra valók, hogy egy kisebbség ke-

zében tartsa a hatalmat, és konzerválja a tudatlanságot. Hamis 

prófétát kiáltanak. 
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 A megmentők valamilyen közismert csillagászati régióból ér-

keznek (Sziriusz, Orion, Alfa kentaur, stb.). Előkészületként 

emberi testbe is inkarnálódnak („indigó gyerekek”) 

És sorolhatnánk tovább…. 

  

Mielőtt tisztáznánk e „csodás” jelenségek és megnyilvánulások 

mibenlétét, előre bocsátjuk, hogy nem képzelgésről, és nem a 

túlfűtött fantázia szüleményeiről van szó.  E különleges jelensé-

gek és ismeretek – paradox módon – éppen egy alapvető ismeret-

hiánynak köszönhetik páratlan karrierjüket (erre még később 

visszatérünk) 

 

2./ Az UFO mozgalom kialakulása -újkori szellemi harc. 

A materializmus megjelenésével megjelentek az anyagelvű mítoszok 

is, - regények, filmek és kinyilatkoztatások formájában, alapvetően a 

20. században. Elkezdték benépesíteni az emberi fantáziát marsla-

kókkal, idegen bolygóbeliek inváziójával. A scifi irodalom hatalma-

sat lendített e folyamaton, és logikus, tudományos szemléletű meg-

közelítésével fokozatosan behatolt a misztikum világába is (Lem, 

Bradbury, Asimov, mint nagy klasszikusok). Elhintve azt a sejtést, 

hogy mindez akár lehetséges is. 

Ezzel mintegy párhuzamosan (a materializmus szellemi legyőzése 

érdekében) elindult a 3. kijelentés (spiritizmus) szellemi kiáradása, 

mely a „hittitkok” feltárásán, erkölcsi tanításokon túlmenően igen 

alapos ismereteket is közölt a látható és láthatatlan világ kapcsolatá-

nak törvényszerűségeiről. Tudósok ellenőrzött és dokumentált kere-

tek között végrehajtott kísérletek során személyesen győződhettek 

meg „csodás” jelenségekről (szellem-nyilatkozatok, szellemek meg-

jelenése emberalakban, majd eltűnése, materializáció, levitáció, tá-

volba látás, jövőbe látás stb), éppen annak igazolásaként, hogy e 

„csodák” valójában nem csodák, hanem eddig nem ismert törvény-

szerűségek következményei.  

 Az átadott ismeretek között fontos helyet foglalt el a kont-

roll módszertana, a csalások és hamisítások kiszűrésére, hiszen an-

nakidején erre már János apostol is felhívta a figyelmet: „Szeretteim, 

ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, 
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hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világ-

ba.”) 

A hivatalos egyházak érdemi vizsgálódás nélkül elutasították, sőt 

üldözték e szellemi mozgalmat. Ezzel nem csak a nagy horderejű, -

hittitok feltáró – bölcseleteket és erkölcsi tanításokat, hanem fontos 

törvény- és módszertani ismereteket is elzárták híveik elől. Így tör-

ténhetett meg, hogy az emberek széles körében termékeny talajra 

talált az UFO-hit, nem lévén felvértezve annak valódi felismerésére. 

Ennek a tudásnak a hiányában az UFO jelenéseket és kapcsola-

tokat csodaként élik meg, akik ma megtapasztalják, és ami még 

rosszabb e „csodás” körülmény egyben a „tanítások” kritika 

nélküli elfogadójává teszi a szemtanúkat, akik ezt követően lelkes 

misszionáriusként terjesztik az „igazságot”. 

Az utóbbi évtizedekben végre sor került a jelenségek spirituá-

lis oldalának kutatására, melynek során egyértelmű bizonyítékokat 

találtak a „földönkívüliek” valódi kilétéről és szándékáról, az alábbi 

videó szerint (melyben a kutatók és az érintettek is megszólalnak): 

 

      https://www.youtube.com/watch?v=GGkSu3CEqt0&t=310s 

 

AZ UFO JELENÉSEK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ „TANÍ-

TÁSOK” A VÉGIDŐK TÖRVÉNYTELEN (ELLENTÉT) 

SZELLEMI MOZGALMA, MELYNEK CÉLJA A TUDAT 

ALATT ISTEN FELÉ VÁGYAKOZÓ EMBER SPIRITUÁLIS 

IRÁNYULTSÁGÁT  AZ EGY IGAZ ISTEN HELYETT  HA-

MIS IRÁNYBA TERELNI. (Tehát nem más, mint a bálvány-

imádás legújabb-kori változata!) 

 

Különös kártékonysága abból adódik, hogy a földi élet szenvedé-

seinek keservesen megérlelt gyümölcsét1 ily módon lopja el az 

ellentét. 

Aki kicsit is jártas a spirituális jelenségekben, könnyen felismeri, 

hogy az UFO jelenséget a szellemek elő tudják idézni. E jelenségek 

mögött a gonosz erőteljes aktivitása húzódik meg, hatalmas fegyver-

                                                 
1 A szenvedések egyetlen célja az ember megtisztítása és Isten felé fordítása. 

https://www.youtube.com/watch?v=GGkSu3CEqt0&t=310s
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tárral, mely a mai kor valamennyi „vívmányát” felhasználja, jóllehet 

célja ugyanaz, módszere pedig hasonló az első bűnbeesésnél, vagy az 

ószövetségi bálványimádásnál leírtakhoz. Vegyük ezeket sorba né-

hány kiragadott példa bemutatásával: 

 Kíváncsiság felkeltése: a repülő tárgyak, fények izgalmas 

látványa felkelti az érdeklődést és a talány kikutatásának vá-

gyát. Egyben elindítja a fantáziát is, mely fontos lesz a ké-

sőbbi befogadásoknál. 

 Apellálás az emberi gőgre és „értelemre”: Gyakori az a 

megközelítés, hogy hatalmas képességek szunnyadnak ben-

nünk, alapvetően jók vagyunk, de megtévesztettek, de fejlett-

ségünk alapján megértünk egy szebb világra. Ne hagyjuk, 

hogy mások visszaéljenek velünk ...stb. „Az ember,   mint 

egyén, bár számos mélységesen jótékony és ámulatba ejtő po-

tenciális tulajdonsággal van felruházva, még csak nem is sej-

ti, hogy ilyen rendkívüli erőkkel rendelkezik. Mivel senkitől 

nem kap útmutatást ezeknek a benne szunnyadó erőknek a 

felébresztéséhez, ezért nem is képes úgy használni őket, 

ahogyan kellene.  „Tudnotok kell, hogy arra vagytok hivatva, 

hogy túllássatok a formán, tiszteletben tartva ugyanakkor an-

nak rejtelmes szükségszerűségét, gazdagságát és szépségét. 

Egyik ilyen lehetőség a harmonikus és jótékony kapcsolatte-

remtés egy másik fajjal, amely így közvetíteni tud számotokra 

egy tiszta képet arról, hogy kik vagytok a valóságban.” 

 Hazugságok, megtévesztések: „Legtöbbetekhez hasonlóan 

mi magunk is a Legfelsőbb Lény (ISTEN) lényegi megtapasz-

talását keressük.” „Mi a Sziriuszról, Orionról, stb valók va-

gyunk, emberhez/gyíkhoz hasonló testfelépítéssel, rég túl va-

gyunk háborúságon, környezetpusztításon ..stb.. Fejlett társa-

dalmunk minden tagja boldog és elégedett, évezredekkel ko-

rábban megoldottuk ....stb.stb. 

 Hamis „próféciák” „A közeljövőben a gyűlölet növekedni 

fog, de ezzel egy időben a szeretet is egyre nagyobb lesz. A 

szeretet által fogjátok tudni megőrizni a reményt, hogy haté-

kony és bölcs megoldásokat fogtok találni. „Amikor egy egy-

értelmű, határozott választ készültök adni, fontos megfeled-
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keznetek a hamis prófétákról és az összes többé-kevésbé el-

torzított vagy fantazmagórikus véleményről, melyeket az idők 

során hallottatok rólunk.” ( Megj: Ha netán valakiben kezd 

derengeni valami homályos emlék Jézus figyelmeztetéséből, 

azt sürgősen felejtse el!) 

 Hamis ígéretek egy szebb jövőről, amennyiben csatlako-

zol: Ha elég sokan akarjátok, akkor eljövünk.. Eddig azért 

nem tettük meg ezt a lépést, mert közületek túl kevesen akar-

ták őszintén ezt, akár tudatlanságból vagy közömbösségből... 

Tudunk segíteni, és útmutatást tudunk adni arra vonatkozóan, 

hogy könnyen és gyorsan ki tudjátok terjeszteni egyéni tudat-

mezőtöket, amely segítségével ténylegesen megismerhetitek 

magatokat és felébreszthettek saját lényetekben olyan pszi-

chikai és spirituális erőket, amelyek szokatlanok a tudatlan-

ságban élő emberek többsége számára.” 

 A valódi Isten negligálása, tudományos örökélet és új-

isten bemutatása, új „szertartások” előírása  mi ugyanazon 

Istenhez imádkozunk, amelyet örököltünk, de nem ő a Terem-

tő. Minden Univerzumnak megvan a saját teremtője és a saját 

vezető entitásai… Én azt ajánlom mindenkinek, akik elolvas-

sák ezt a könyvet, hogy csatlakozzanak rá minden vasárnap 

22:30-kor az új gondolat-energia-formára….. 5 percen ke-

resztül ismételve azt mondjuk, hogy fiatalok vagyunk, érettek 

vagyunk, egészségesek vagyunk, életerősek vagyunk, jók va-

gyunk, szeretetteljesek vagyunk, és nem létezik halál. Örökké 

élni fogunk. 

 A megtévesztés segítségként való beállítása. Mi nem tarto-

zunk senkinek, semmivel így tehát nem kell fejet szegnünk. 

Meg kell mondanunk, mindenki egyedül, kiáltanunk kell a 

szomszédoknak, rokonoknak: Vége! Elegünk van! Elég volt 

idáig! Állj! Mostantól kezdve szabadok vagyunk! Kérjük a 

Mátrixot, hogy vigyen el mindenkit, aki megszegi a játéksza-

bályokat, aki az Igazság ellen szegül, aki valamilyen formán 

leigáz és elnyom… 
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A felsoroltakon túl se szeri se száma a végeláthatalan „prófécia” és 

tanítás „kavalkádnak.”, titkos küldötteknek és megtapasztalásoknak, 

melyek élő példái annak, hogy hova vezet az út, ha az emberiség 

szellemi (vallási) vezetői a szellemi jelenségeket illetően teljesen 

felkészületlenek. 

 

3./ Hogyan ismerhetjük fel a hamis prófétákat/próféciákat. 

A Bibliából jól ismert fogalom és problémakör tehát ma is égető-

en aktuális, miután a bálványimádás és a hamis próféták leg-

újabb kori megnyilvánulása immár tény. 

Célszerű mindig a kályhához visszatérni ilyen „tanítások” megítélé-

sénél: Hogy viszonyul Istenhez, Jézushoz, örök élethez és a bűn 

egyéni felelősségéhez. A hamis tan jellemzően azt mondja, hogy te 

jó, legfeljebb tudatlan vagy, de hatalmas tudás és erők birtokosa le-

hetsz. Te nem vagy igazán hibás, hanem azok a gonoszok, akik szol-

gaságba hajtottak, és végképp abba is akarnak tartani.  Megold min-

den jövőbeli gondot, nem lesz félelem, szorongás..  

A szellemtani irodalom sok figyelmezetéssel szolgál a hamis tanítá-

sok kiszűrésére. Sőt módszertani segítséget nyújt a médium képzés-

hez, kör vezetéshez…. 

 

4. Az UFO hit kialakulásának „kulturális” előkészítése és hatásai 

Az UFO kérdés tehát több, mint ártatlan, jószándékú fantazmagória. 

Az ellentét működésének nagyon is átgondolt, intelligens és tudatos 

elemeit hordozza. Jézus erre is felhívta a figyelmünket: 

Mk 13.22-23 

Álkrisztusok és álpróféták lépnek fel, jeleket és csodákat művelnek, 

hogy ha lehet, még a választottakat is félrevezessék. Vigyázzatok, 

mindent előre megmondtam nektek. 

E szellemi „mozgalom” előkészitése és fejlesztése több síkon zaj-

lott/zajlik: 

a./ Film és irodalom 

 A SCIFI irodalom korai „alkotásai” még idegenek inváziójá-

ról szólt (múlt század 20-as 30-as évek). 

 Aztán megjelentek a SCIFI klasszikusai, tudományos szemlé-

letű megközelítésével fokozatosan behatolt a misztikum vilá-
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gába is (Lem, Bradbury, Asimov, mint nagy klasszikusok). A 

tér és idő teljesen "átjárhatóvá" vált. 

 A hollywoodi filmipar „ráerősített“. Először megszülte ET-t  

(I-Ti), ahol a rút UFÓ utast gyerekek számára kedves tulaj-

donságokkal ruházta fel. 

 A „tudományos misztikum” ágon sorra gyártották a nagy já-

tékfilmeket, melyekben hemzsegtek a furcsa földönkívüli 

alakok, és mindig jelen volt valamilyen misztikus erő. (Egyik 

nyitó „alkotás” a Csillagok háborúja) 

 Felhasználták (sajnos) a spiritizmus tapasztalati ismereteit, és 

ontani kezdték a misztikus thrillereket és egyéb misztikus 

filmeket (ördögűző, hegylakó, hatodik érzék, gyűrűk ura stb), 

mintegy előkészítve ezek szocializációját. 

 Ezek „szintéziseként” megszületett a Mátrix c. film, ami élet-

re hívta a nagy scifi-istent.  Itt már egyesül a „tudományos-

ság” és a „hit”. A blöff és a mese tudományos kifejezések 

köntösébe öltöztetve. 

 

b./ Mentális megdolgozás 

 A scifi irodalom és filmek hatására egyre többen láttak UFÓ-

kat. A jelenség szellemi magyarázata az, hogy a fogadóké-

pesség erősödésével megjelent a látóképesség is. Scifi iroda-

lom előtt nem láttak az emberek ufókat, legfeljebb igen rit-

kán. 

 E megtapasztalások felkapott témái lettek a bulvársajtónak, 

kialakultak a „kutatók”, UFÓ vadászok. 

 A kollektív tudatban felerősödő, immár polgárjogot nyert je-

lenség „tovább „nyomult” fizikai síkon is. Megjelentek a ga-

bonakörök „háttérsugárzással”. Ezek egy része tréfa volt, míg 

más részük megmagyarázhatatlannak bizonyult. Mindezekre 

a szellemtan által feltárt törvények magyarázatot adnak. Szó 

nincs csodákról, „csupán” törvénytelen és megtévesztő szel-

lemek akcióiról. 
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 Legvégül megjelentek az egyéni megtapasztalások, elrablásos 

élmények, létező kapcsolatok földönkívüli „testvéreinkkel”, 

ami az előzőeknek természetes folyománya. 

 

c./ Igehirdetés2 

Mintegy betetőzéseként az előkészületeknek valóságos áradata jelent 

meg a misztikus, UFÓ alapú csodás történeteknek és megmentés 

elméleteknek – könyvek formájában. Felerősödött a világvége jósla-

tok megjelenése. A világhálón nagyszámú „körlevél” és „sorsfordí-

tó” üzenet kering, amelyek végképp komoly zavart okoznak mai vál-

ságos időkben, amikor mindenféle katasztrófa fenyeget. Mintegy 

mutációként újabban már nemzeti hagyományokkal és titkos nemzet-

küldetéssel ötvözött (és a múltból levezetett) félrevezetések is fel-

bukkantak, a szunnyadó nacionalizmus kiaknázása érdekében.  

 És az emberek egy jelentős része nem Istenben és Jézus-

ban keresi a reményt, megoldást és vigasztalást, hanem tétlenül 

várja a „felmentő sereget”, ami valamilyen együttállás folytán 

úgy 2012 körül várható. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az ellentét ténykedése a „modern idők” kihívásának meg-

felelően modern módszerekkel folyik, méghozzá nagy 

erőkkel. Az információs társadalom agymosott embere 

„aha” élményként éli meg az újabb tévtanításokat, melyek 

sokszor igen aprólékosan „tudományos” gondossággal 

vannak felépítve. Látó és halló médiumok (vagy „indigó 

gyerekek”) sokaságán keresztül jön a dezinformáció, 

melynek tudományos nyelvezetét a megdolgozott hallgató 

                                                 
2 A felhasznált idézeteket az utóbbi időben kapott „körlevél” -ből és egy „csodás” 

romániai kinyilatkoztatásból idéztem, ahol egy hatéves kisfiú pszichológusnőnek 

mondja el kontrollált körülmények között a „fentről” kapott tanításait 
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érteni véli, pedig csak blöffök azok. Ráadásul a „leadott” 

felsőbb üzenet keletkezésének „csodás” körülményei még 

a tudományosan képzett hallgatóságot is kritika nélküli 

elfogadóvá teszi. 

 

 
Az UFOLÓGIA minden ága, a tanítások terjesztése gonosz és kárté-

kony tevékenység, mely az ellentétet szolgálja. 


