
Tisztelt olvasó!

Amennyiben életének-, sorsának a további alakulása, az ön számára fontos, és amennyiben a közeljövőben (2 éven belül) 
jó és helyes döntéseket szeretne hozni, akkor arra kérem önt, hogy a jelen anyagot mindenekelőtt olvassa végig, fontolja 
meg komolyan és amennyiben csak lehetséges, az előítéleteit is szorítsa a háttérbe.

Világunk úgy fizikai-, mint szellemi szinten is, óriási változások előtt áll. A bolondok és erkölcsi hullák paradicsoma 
hamarosan véget fog érni. Elképesztő, de egyben fájdalmas változások előtt állunk. Miért? Röviden és egyszerűen a válasz 
három szóba is összefoglalható: civilizációnk hatalmas romlása. A romlás-, rontás-, az erkölcsi, morális értékek hanyatlása, 
elsorvadása – történelmünk során – mindig is romboláshoz, szenvedéshez és pusztuláshoz vezettek. Miért? Mert 
törvényszerű, hogy ahol a gonoszság, gazság és mindenféle hitványság nagyobb becsben van tartva mint a jóság, szeretet és 
igazság, ott a hitvány, aljas és alattomos fajták hatalma egyre jobban nő, egyre nagyobb teret nyer magának, ami egyben azt 
is jelenti, hogy az együttérzés, jóság, igazságszeretet, emberség és önzetlen – tiszta – szeretett egyre jobban kiszorul az 
emberek életéből. Napjainkban már ott tartunk, hogy azok számára, akik még őszintén ragaszkodnak a Drága Szent Egy 
Igaz Istenhez, a Jósághoz, az Igazsághoz, a helyzet szinte teljesen tűrhetetlenné vált. Az óriási – erkölcsi és morális – 
hanyatlás következtében, napjainkban, az igaz keresztényeket világszerte gyűlölik, gyalázzák, üldözik, zaklatják és nem 
kevés esetben – nyíltan vagy rejtett módon – gyilkolják is őket. Azok akik még mindig – őszintén – ragaszkodnak a Drága 
Szent Egy Igaz Istenhez és az Áldott Szent Fiához, az Úr Jézus Krisztushoz, már szinte sehol sem tudnak csendben 
imádkozni, elmélkedni, az Istent- és Drága Szent Fiát, Urunk Jézus Krisztust áldani, dicsőíteni, magasztalni. Ha 
napjainkban ezt valaki teljesen őszintén-, teljes lelkéből, szívéből és erejéből megteszi, akkor, a legjobb esetben is 
kíméletlenül zaklatják. Ez a minimum. És a sötétség fiai még akkor is ezt teszik az igaz hívekkel (keresztényekkel), ha ők 
kimennek a pusztákban, erdőkben, vadonban, és ott próbálnak élni. Azok akik nem hisznek az Isten és Lucifer-, a sátán 
létezésében-, az angyalok és démonok létezésében, mondják meg nekem, hogy miért zavar egy hitetlen embert az, ha egy 
igaz keresztény ember imádkozik magában, dicsőíti-, magasztalja vagy áldja a Drága Szent Egy Igaz Istent vagy az Úr Jézus 
Krisztust. Önök szerint, miért van ez így, ha a sátán, a Lucifer és démonjai nem léteznek? Akkor egy hitetlent miképpen 
zavarhat egy igaz hitű – keresztény – ember imája, amikor a másik még hallani sem hallja, hogy az áldott hitű ember 
miképpen imádkozik, sőt sok esetben– hacsak nem gondolatolvasó – még azt sem tudhatja, hogy a másik ember imádkozik? 
Higgyék el, léteznek angyalok és démonok, létezik az Isten és ellensége is, Lucifer, a sátán. Ezt saját tapasztalatomra 
alapozva – is – állíthatom. És a következő három évben, ez a tény ismerté fog válni a világ ateistái számára is.

Egy olyan világban melyben évente emberek milliói éhen és szomjan halnak, miközben máshol tonna számra dobják a 
kukákban a fölöslegben levő élelmiszert, naponta sok millió dollárt hagynak kaszinókban, a szerencsejáték- és 
szórakoztatóiparban, miközben máshol az emberek nemcsak éhen és szomjan hallnak, de sok millió ember – kényszerből – 
éhbérért dolgozik, sokan nyomorognak, szenvednek, nélkülöznek és/vagy fedél nélkül-, remény nélkül élnek. És miközben 
mindezek a dolgok tagadhatatlan tények, az is tagadhatatlan, hogy eközben sok millió ember, ha nem is kereszténynek, de 
Istenhívőnek vallja magát, sőt, közben még többen jóknak is gondolják magukat és/vagy általában az embereket. Mi ez, ha 
nem ámítás, önámítás, képmutatás, embertelenség, vakság, romlás ás bomlás? Mi ez ha nem lelki értelembe vet pusztaság, 
embertelenség, halál? Az Úr Jézus Krisztus és szent apostolai, már 2000 évvel ezelőtt is holtaknak nevezték a bűnbe élő 
embereket(Mát. 8:22, 1 Pét 4:6).Vajon miért, ha nem az ember vakságáért, aki összetéveszti a látszólagos jót, a valódi jóval? 

Az Istentelen, hitehagyott és romlott világunk olyan lett mint egy óriási Babilon. És mi lett az ősi-, egykori dicső, de 
megromlott Babilonnak a sorsa? Nem a pusztulás? És most hol próbálják újjáépíteni az új-, globális Babilonnak a 
központját? Nem pont itt Európában? Bizony itt, az öreg Európában. Ha ezt a hírt hivatalosan nem is verik nagy dobra, azért 
az EU-ban alkalmazott jelképek, szimbólumok – a számomra – kétséget sem hagynak, hogy az új, globális Babilonnak a 
központja itt-, Európában épült fel. Vajon véletlen-e, hogy az Európai Unió Parlamentje, pontosabban a parlament épülete, 
egy befejezetlen épületre hasonlít? Egyáltalán nem! Hisz Bábel új tornyának az építői (szabadkőművesek), elismerték, hogy 
„Mi befejezzük Bábel tornyának az építését, melyet elődeink, sohasem fejeztek be 3000 évvel ezelőtt.”

A baloldalon levő kép-, amin a befejezetlen Bábeli torony is 
látható, az EU parlamentjét jelképezi. E  z egy az EU által   
hivatalosan kiadott poszter. Figyeljék meg a sátánisták 
által is használt és egyik legjobban kedvelt jelképüket, a 11 
fordított ötágú csillagot (pentagramot). Vajon mit keresnek 
ezek a fekete mágiában használt sátánista szimbólumok az 
EU hivatalos reklámanyagában? És miért pont 11 van 
belőlük? Ismerik-e a 11-es szám titkát? És az elvarázsolt-, 
babonás emberek 13-as számtól való ”irtózását” vajon 
tényleg csak a babona, a buta hiedelem váltja ki? Vagy az 
emberiség kollektív tudatalattijában valójában félelmetes, 
sötét és rettenetes események társulnak ehhez a számhoz?

Mivel a Drága Szent Egy Igaz Isten, nem azt kívánja, hogy az emberek romlása határtalanná váljon, és így a pokolba 
jussanak, hanem épp ellenkezőleg, hogy lelkileg-, szellemileg fejlődjön, egyre magasabbra emelkedjen, és szárnyalása a 
mennyországig meg se álljon, ezért amint az emberi társadalom egy meghatározott szintű romlást elér, az isteni kegyelem és 



oltalom – kevés esetet kivéve – megszűnik, ekkor a sötétség, a rombolás szellemei, hatalmat kapnak a világunk fölött. Minél 
nagyobb a romlás, a hatalmuk annál nagyobb. Ezek a démoni szellemek, valós entitások. Senki se higgye el azon 
hazugságukat, hogy a sátán és démonai csupán az emberi elme termékei, szüleményei, találmányai. Saját tapasztalatomra is 
támaszkodva, határozottan állítom, határozottan állítom, hogy úgy a Drága Szent Egy Igaz Isten és angyalai, mint a sátán és 
démonjai is valósak, léteznek. A sátán és a démonok valamikor Isten angyalai voltak, de megromlottak, elbuktak és ezért ki 
lettek űzve a mennyországból. Sok démon most emberi, földi- és földönkívüli lényeknek nevezett entitások testében bujt. 
Ők szüntelenül csak a romlásnak-, bomlásnak- és pusztulásnak a magvait szórják maguk körül, de nem akárhogyan, hanem 
a legtöbb esetben, mindent mesterien álcáznak, ködösítenek, fedeznek. Ők a megtévesztés mesterei. Például az emberi 
magzatok elpusztítását-, vagyis a magzatgyilkosságokat ma abortusznak, magzatelhajtásnak nevezik, az állatok méreggel 
való gyilkolását, ma már altatásnak nevezik, ha bizonyos madárfajokat elpusztítasz azért megbüntetnek, a magzatgyilkosok 
viszont büntetlenül vannak hagyva. Honnan ez az embertelenség, embergyűlölet, ha nem a sátán fiaitól ?

Napjainkban egy óriási, a legtöbb ember számára szinte láthatatlan szellemi harc folyik a világosság és sötétség 
szellemei-, fiai között. Ez a harc legfőképpen az emberi lelkekért folyik. Miért? A sátán az Isten helyébe szeretne lépni, 
be szeretné bizonyítani, hogy a Drága Szent Egy Igaz Isten által alkotott, teremtett világ, tökéletlen, rossz. Ehhez a sátánnak 
több lelket kell megnyernie a maga számára, mint ahányan a Drága Szent Egy Igaz Isten és az Úr Jézus Krisztus oldalán 
állnak. A sátán és hívei, hatalmukat csak így tudják növelni, vagyis a sátán hatalma a birtokolt lelkek számának az arányával 
nő. Tehát a sátánisták azért igyekeznek minél több lelket megnyerni a maguk számára, hogy növeljék a hatalmukat. 
De vajon mi motiválja a Drága Szent Egy Igaz Istent és a szentjeit, hogy lelkeket nyerjenek meg a maguk oldalán? Vajon 
Ők is a hatalmukat szeretnék növelni? NEM! Az Áldott Szent Egy Igaz Isten és szentjeit csakis a szeretett motiválja, Ők 
azt szeretnék, hogy minden lélek élete igaz boldogságban és szeretetben teljesedjen ki, ami maga után vonja a  Drága 
Szent Egy Igaz Isten szolgálatát és az örök életet is.   Az Úr Jézus Krisztus által ígért örök élet, melyet csakis az igaz   
híveinek ígért, sokkal fenségesebb, magasztosabb és dicsőbb,   mint azt bármely ember el tudná képzelni. Az igaz   
mennyei országhoz, világhoz képest, a miénk sötétnek és holtnak mondható. Óh, ha az emberek látnák a Drága Szent 
Egy Igaz Istent, és a Magasztos Urunk Jézus Krisztus dicsőségét és jóságát, a mennyek országának magasztos, dicső és 
tökéletes voltát, egyetlen egy ember sem maradna hitetlen. De a   Drága Szent Egy Igaz Isten   nem hívőket, hanem Igaz   
Hívőket Kíván Magának. Mi a különbség a kettő között? Napjainkban a tipikus hívő, önző okból ”hisz”,   formális.   
Ezzel szembe az igaz hívő Istenbe és az Úr Jézus Krisztusba vetet hite csakis a szeretettben gyökerezik,   hitének az   
alapjait csakis a szeretet,   a hálaadás   alkotja  .

Ha valaki tudja, hogy a legmodernebb és egyben bizonyítottnak tekintett fizikai modellek (kvantum fizika)-, elméletek 
alapján, fizikai világunk alapjait, legmélyebb szintjeit, a véletlennek látszó események uralják, és azzal is tisztában van, 
hogy a káoszból, zűrzavarból, soha sem keletkezhet rend, hacsak egy rendteremtő nem gondoskodik arról, hogy a káoszból 
rend legyen. Ahol Rendteremtő van, ott nemcsak teremtett dolgok léteznek, hanem cél is, hiszen senki sem teremt rendet, 
hacsak valamilyen célja nincs. De mi lehet az Isten, és a teremtett világnak a célja? Az   Drága Szent egy Igaz   Isten azt   
kívánja, hogy minden teremtménye szeretettben teljesedjen ki, vagyis, hogy minden és mindenkor a szeretetből 
induljon ki, és a    Drága Szent Egy Igaz Isten  hez – mint a szeretet egyedüli és végső forrásához – térjen vissza.   A   
teremtett világ meg azzal a céllal lett teremtve, hogy a teremtmények felismerjék a Teremtő létét, az Ő magasztos, 
dicső és fenséges mivoltát, nagyságát, és ennek következtében keressék, szeressék   Őt, mindenkor és mindenben hálát   
adván a Teremtőnknek és Megváltónkat, az Úr Jézus Krisztusnak. A Drága Szent Egy Igaz Isten és Áldott Szent Fia, 
Urunk Jézus Krisztus, azt kívánja, hogy mi hálából, szeretetből dicső  í  tsük,   magasztaljuk és áldjuk az Egyetlen és Áldott   
Drága Szent Igaz Istent,   az Úr Jézus Krisztust  .     A Teremtőnk és Drága Szent Fia, Urunk Jézus Krisztus, a szeretetét,   
gazdagságát és jóságát szeretné megosztani velünk, csak arra vár, hogy elinduljunk feléje, vagyis kezdjük el keresni, 
szeretni Őt, szólni Hozzá, vagyis imádkozni  .   A döntés ránk van bízva, senki sincs kényszerítve  . Világunk, földünk egy 
iskola, egy olyan iskola, ahol meg kell tanulnunk mindenkivel önzetlenül, szeretetben élni, életünket csakis a tiszta szeretet, 
vagyis Isten Szent Szelleme/Lelke kell, hogy vezérelje. Az individualista, éncentrikus, önző életmód teljesen sátáni, 
szellemiségének a gyökerei ördögiek. Ez az ördögi, éncentrikus, önző életszemlélet,   sötét   szellemiség az emberiség- és   
minden egyes ember bajának, nyomorúságának és szenvedésének a forrása. A Drága Szent Egy Igaz Istentől, és az 
Úr Jézus Krisztustól semmi rossz nem ered. Gondolkodjanak el azon, hogy annak ellenére, hogy a daganatos, rákos- és 
egyéb hivatalosan kezelhetetlennek minősített betegségeket már évtizedek óta sikeresen kezelni lehet, gyógyíthatók, ezek 
hivatalos szinten kezelhetetlennek vannak minősítve. Miért van ez így? Miért, ha társadalmunk nem korrumpálódott-, nem 
romlott meg és nem vált embertelenné? A romlás, hazugságok és csalások, hogyan ölthettek ilyen méreteket, ha nem a 
társadalom romlása, vaksága miatt? A szabad energia – ami ingyenes lenne –  miért nem áll a rendelkezésünkre, amikor egy 
jó pár ilyen találmány és működő gép létezik? Miért, ha nem azért, mert az emberek romlottsága képtelenné teszi őket az 
igazság és a jóság érvényesítésére? A romlott, bűnben élő ember, hogyan tudná megkülönböztetni az igazságot a 
hazugságtól, ha az igazságot nem képes szeretni? Képtelenség!   Mindazon bajok okát, melyek a földet- és embereket   
érik, az emberek bűnei képezik.      A bű  n  ben élő ember miképpen lenne képes felismerni, hogy ő nemcsak a bűnnek a   
rabja, de a felette levő gaz  embereknek     és környezetének   is   a rabszolgája, HA Ő MINDEZT SZERETI,   
K  Í  VÁNATOSNAK ÉS JÓNAK TARTJA?   Képtelenség!   Nyomorúságainkért nem a Drága Szent Egy Igaz Isten és áldott 
szentjei a hibásak, hanem mi magunk. A poklot, nyomorúságot és szenvedést a bűnös emberek saját maguk készítik a 
maguk számára. Tehát az Isten felé vezető útra csakis azzal a felismeréssel léphetünk rá, hogy felismerjük és elismerjük, 
hogy valami nincs rendben az életünkben, felismerjük, hogy mindaz a dolog amihez ragaszkodunk-, amit kívánatosnak és 
jónak tartunk, javarészt csak a látszat szintjén olyan, amilyennek első látásra tűnik. Fel kell ismernünk, hogy az igazi – 
mennyei –   javak   ú  tjában legfőképpen a látszólagos javak állnak, po  n  tosabban az ezekhez való ragaszkodás  -  ,   ezek   
szeretete  -     és     a hozzájuk való kötődés,     ez   a romlásunk, rabságunk és vakságunk legfőbb   forrása.   Tehát az Isten felé   
csakis a helyes felismeréssel indulhatunk el. A helyes felismerés üdvös, áldott elégedetle  n  séget szül, ez az   



elégedetlenség elvezet bennünket a változtatás igényéhez,   ez az igény az Igazság, a Drága Szent Egy Igaz Isten   
keresésére indít bennünket, a tiszta szándékból indult keresés üdvös tudáshoz vezet, ez a tudás viszont a helyes 
felismeréshez vezeti az embert,   a helyes felismerés követke  z  ménye az igaz hit, vagyis a Drága Szent Egy Igaz   
Istenben és az Úr Jézus Krisztusban   vetet     megingathatatlan  -  , teljese bi  z  onyoss  á  gon   álló   hit,   az igaz hit hálaadást   
eredményez az ember szívében, ez a hálaadás növeli-, táplálja a Drága   Szent Egy Igaz Isten   iránt érzet, tiszta-, vagyis   
önzetlen szeretetet, e tiszta szeretet a Drága   Szent Egy Igaz Isten  be     vetett feltétlen és teljes bizalmat eredményez az   
ember szívében, az Istenben vetet megingathatatlan bizalom elvezeti az embert az igaz lemondáshoz, vagyis lemond e 
világ minden javáról, a továbbiakban az ember már semmilyen e világi dologhoz – még saját testéhez sem – kötődik, 
a teljes lemondás szentséghez-, a Drága Szent Egy Igaz Isten önzetlen szeretetből való szolgálatához-, óriási nagy 
boldogsághoz és békéhez vezet. Tehát adott a szabadulás útja. Nekünk csak döntenünk kell. Elindulunk a megszenteléshez 
vezető isteni úton vagy sem? Mi állhat az utunkban? Az embernek három fő ellensége van:  1. Sátán,  2. Világ,  3. Teste.
1. A sátán szolgái szüntelenül rossz gondolatokkal és kívánalmakkal bombázzák, gyötrik és támadják az ember elméjét. E 
támadások ellen a bűnös emberek szinte teljesen védtelenek, ezért nincs is sohasem nyugalmuk, viszont a jóra-, az önzetlen 
szeretetre törekvők, a Drága Szent Egy Igaz Istent őszintén keresők ezekkel a támadásokkal szemben a legtöbb esetben 
védettek. Ez a védelem a Drága Szent Egy Igaz Isten által már fogantatásunk pillanatától mellénk rendelt őrzőangyalon 
keresztül valósul meg. Amikor a jóra igyekvők mégis démoni támadásoknak vannak kitéve, az azért van, hogy az ember hite 
próbára tétessék, hogy a benne levő hibák ás rossz tulajdonságok a felszínre kerüljenek, az emberben tudatosuljanak és 
ennek következtében törekedjen arra, hogy az Úr Jézus Krisztus segítségével-, az Istenbe vetet hitével és szeretetével a 
hiányosságaitól, lelke sötét foltjaitól és hibáitól minél előbb megszabaduljon. Az igaz hívő esetében, ez a kísértések, 
nehézségek és szenvedéseknek az igaz oka, vagyis a jellemhibáknak és hiányosságoknak a tudatosítása és az ezektől való 
szabadulás, tisztulás (amihez hozzátartozik a jóra törekvő ember sötétség szellemei ellen való küzdelme is, e küzdelem 
nélkül nincs haladás és tisztulás sem). Isten segedelme és alázat nélkül a démonok ellen sikeres küzdelmet vívni lehetetlen.
2. Miért ellensége e világ a jóra törekvő, Istent kereső embernek? Röviden fogalmazva mert romlott, bűnös és ezért a sátán 
akaratát teljesíti, mely minden – igaz – jónak az ellensége. Ez a világ egy nagy színház. Itt szinte mindenki álarcokat visel. 
A Drága Szent Egy Igaz Isten sok áldott szentje a bolondok álarcát öltötte magára, a sötétség-, romlottság fiai, viszont épp 
ellenkezőleg, sokszor bölcs-, kegyes- és angyali álarcok mögé bújtak. E világ sokszor bókol, kedveskedik az embernek, 
örömöket nyújt neki, sokszor dicséri és kényezteti az embert. Pedig mindez csak egy sötét színjáték. Gondoljanak csak az 
Úr Jézus Krisztus életére. Röviddel húsvét előtt, amikor bement Jeruzsálembe, hogyan fogadta Őt a zsidó nép? Nem 
üdvrivalgással és óriási lelkesedéssel fogadták Őt, amikor az emberek még a ruhájukat is leterítették előtte? [Máté 21:8-9] 
Mikor röviddel ezt követően keresztre feszítették, hányan álltak ki az Úr Jézus Krisztus mellett? Gyakorlatilag szinte senki. 
És hányan kívánták a halálát? Kevés kivételtől eltekintve, szinte mindannyian? Mi volt ennek az óriási pálfordulásnak a 
mozgatórugója? Az egoizmus, a félelem, a bűn. Ez a világ szinte csak a bűnbe leli örömét, szinte csak ezt tudja kínálni, adni 
az embernek. Akkor miképpen szeretheti ezt a világot az igaz hitű – keresztény – ember, miképpen azonosulhat e világ 
bűnös, romlott, egoista vágyaival, ideáival és életszemléletével? Sehogy! Senki se essen tévedésben, az igaz, hiteles 
keresztények nem az embereket gyűlölik (sajnos nemsokára világszerte sokan ezt fogják hirdetni, állítani) amikor nem 
vállalnak velük közösséget, hanem az emberek bűnös szemléletét, azt, hogy a bűnben lelik az örömüket. Az Úr Jézus 
Krisztus, apostolai által világosan tudtunkra adta: „Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való 
barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek.” – Jakab 4:4. 
3. Az önszeretet-, egoizmus, többet árt az embernek mint bármi más a világon. Egy szent egyszer azt mondta: „Ha 
önmagadat teljesen legyőzöd, minden máson már könnyebben diadalt veszel”. Minél inkább meghall valaki önmagának, 
annál gyorsabban és annál bővebben árad beléje Isten kegyelem, áldása, minek következtében Istenbe vetet hite egyre 
magasabbra szárnyal, az Isten és Jézus Krisztus iránt érzet igaz szeretet egyre jobban lángol, végül elkezd izni. Hogy az 
Istent igazán megismerjük, előbb meg kell Őt szeretnünk. A hús-vér testnek megvannak a saját óhajai, vágyai, kívánságai. 
Az ember lelke/szelleme nem azonos a fizikai testével. Az ember nagy hibát követ el amikor önmagát a fizikai testével 
azonosítsa, amikor testének és/vagy a démonok óhajait, kívánságait a sajátjainak tekinti, a magáénak véli. A test csak arra 
való, hogy készséges eszköze legyen a léleknek. Tehát nem kényeztetni, hanem fékezni kell. A Bibliában világosan benne 
van: „ ... aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást [romlást]; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök 
életet” - Galata 6:8 (lásd még pl. Róma 8:5-6, Róma 8:13, Galata 5:16-17).

Ismervén tehát az előbb írtakat, felvetődik a kérdés, hogy mennyi időnk van még hátra, hogy a rossznak, a Lucifernek 
hátat fordítva elinduljunk a Drága Szent Egy Igaz Isten felé? Meglátásom szerint nagyon kevés. Szerény véleményem 
szerint 2013 közepéig az egész világon minden a feje tetejére fog állni. Sőt, érzésem szerint már 2011-től óriási, globális 
szintű felfordulásokkal, csapásokkal lehet számolni. Miért? Röviden és egyszerűen, amint sokan mások is, én is úgy látom 
és érzem, hogy már apokaliptikus időket élünk. Azok a jelek, melyekről az Úr Jézus Krisztus, mint az utolsó idők jelei 
beszélt, és melyeket a vajúdás fájdalmaihoz hasonlította, szerintem már a szemünk előtt zajlanak le. Miért? Jól látható, hogy 
az utolsó időben a természeti katasztrófák nemcsak elszaporodtak, de egyre erőteljesebbek is lettek. Ez pedig pont a vajúdó 
asszony fájdalmaihoz hasonlít, hiszen azok is egyre szaporábbak és erőteljesebbek. A másik dolog, ami az utolsó idők jeleire 
utal, az az, hogy ezúttal sok pogány kultúra és vallás hívei szerint is, 2012.12.21-ig a jelen emberi civilizációnk-, a jelen 
korszak egy óriási katasztrófával véget fog érni, és egy új korszak, a jólét, béke, szeretet és testvériség korszaka fog 
beköszönni. De a jelen korszak és új korszak között nemcsak óriási felfordulások, katasztrófák és megpróbáltatások lesznek, 
hanem óriási démoni-, sátáni eredetű átverések, megtévesztések is lesznek. Ezeknek egy jelentős része embereken keresztül 
fog megnyilvánulni, másik részük – amint én látom – olyan emberi testhez hasonló testtel rendelkező entitásokon keresztül 
fog megnyilvánulni, melyek nemsokára világgá fogják kürtölni, hogy ők földönkívüliek (ami csak részben igaz) és a sok 
általuk bemutatott „csoda” által arról próbálják majd meggyőzni a világ népeit, hogy ők teremtettek minket és minden vallás 
tőlük ered. Aki ezeknek a hazugságoknak-, ámítóknak bedől, el fog veszni, nemcsak testileg, de lelkileg és szellemileg is 



kárt fog vallani. Az igazság az, hogy ezeknek a földönkívülinek nevezett entitásoknak a jelentős része valójában már a 
jelenlegi emberi civilizációnk kezdete előtt is a föld belső üreges részében élt, és a jelentős részük még mindig ott él. 
Akik közülük feljöttek a föld felszínére élni, azok – nagyobb számba – leginkább az utóbbi 200-300 év során jöttek fel. 
Magasabb – átlag – intelligenciájuk és élettapasztalatuk, továbbá technológiai fejlettségük révén, ők lettek a földfelszín 
valódi urai, irányítói is. Napjainkban szinte minden jelentősebb szellemi és fizikai erőforrás, közvetlenül vagy 
közvetetten   (általában)   a tulajdonukban és/vagy ellenőrzésük alatt van  . Ezek között a földönkívüli lényeknek nevezett 
entitások között vannak olyanok is, melyek nem humanoidok, vagyis nem emberszerűek, és sok ezer évvel ezelőtt jöttek ide 
a földre. Mivel ezeknek a jelentős része, már hosszú évezredek óta leginkább a földünkön él, így igazán őket sem lehet 
földönkívülieknek tekinteni. A föld belső üreges része, olyan hatalmas, hogy ott kontinensek, folyók és tengerek is 
vannak. A belső üreges rész, a többé-kevésbé rendszeresen előforduló kozmikus katasztrófák miatt, biztonságosabb 
mint a föld felszíne. Az itt élő fejlettebb emberszerű civilizáció több száz millió egyedből áll. Ezeknek egy része 
ördögi, negatív entitásokból áll. A föld felszínét ők vezetik.   A termékek vonalkódjában kivétel nélkül jelen levő 666-os   
ördögi szám is ezt támasztja alá, meg azt, hogy a Jelenések könyvében 2000 évvel ezelőtt megjövendölt dolgok, most 
a szemünk előtt teljesednek be. Ezek a negatív entitások – tapasztalatom szerint –, az embereket valamiféle elvezeti-, 
szórakoztató cikknek, árúnak tekintik, de leginkább rabszolgáknak. A másik részük nem nevezhető az ember ellenségének, 
és meglátásom, tudomásom szerint irányunkban jóindulatúak. A keresztény vallást kivéve (amely valójában a Drága Szent 
Egy Igaz Istentől ered),   a világ szinte összes többi vallását ezek a föld alatti  -  , vagy a föld belső üreges részében   
befészkelődött   és magukat megtévesztő módon földönkívülieknek nevező lényektől ered  . Amint világunkban a jó és 
rossz szinte szüntelenül harcban áll, úgy ez nemcsak az emberek esetében igaz, hanem ezen fejlettebb civilizáció egyedei 
között is. A közülük való jobb, pozitív entitások a jóra tanították az embereket és néha az istent játszották, hogy nagyobb 
hatást gyakoroljanak az emberekre és így híveket nyerjenek maguknak. A közülük való rosszabb-, ördögibb fajták, még 
inkább isten képében tetszelegtek az emberek előtt, és leginkább a rosszra tanították az embereket. A közülük való   jók   
velünk egy testvéri közösséget akartak alkotni, a rosszak arra törekedtek –     előbbiek számításait áthúzva –   hogy   az   
embereket mint egy rabszolga réteget használják   és kihasználják  , vezessék és félrevezessék. Mivel az emberek   
leginkább a rosszak szellemiségével azonosultak, azt tették magukévá, ezért napjainkban a rosszak, szinte teljesen 
egyeduralkodóvá váltak a föld felszínén.   Ők   most   köztünk élnek!   Ezt tapasztalatból is tanúsíthatom. A negatív entitások 
– egyebek mellett – mivel sokáig a föld alatt éltek, nem bírják az erős napfényt. Az angolban chemtrail-nek nevezet égi 
jelenségeket – legfőképpen – ezért lehet megfigyelni az égbolton. Világszerte megfigyelhető, hogy repülőgépek által 
hatalmas, fehér, páraszerű anyagot szórnak szét a felhők magasságában, hogy a nap sugarait így gyengítsék. Napunk sugarai 
napjainkban óriási lelki-szellemi lökést hivatottak adni az embereknek, de a legtöbb ember ezt azért nem képes érezni, mert 
eltávolodott a Drága Szent Egy Igaz Istentől. Bármennyire hihetetlennek tűnik, a nap valójában fejlettebb elő entitás mint az 
ember – az analógia szintjén azt is mondhatnám, hogy a Nap valójában egy napba öltözött angyal, mely rendkívül boldog és 
szinte folyamatosan a Draga Szent Teremtőnket dicsőíti. Ezt nem lehet másképp megtapasztalni, csak ha a Drága Szent Egy 
Igaz Isten megadja a hívő embernek azt a képességet, hogy akar pislogás nélkül is, perceken keresztül a napba tudjon nézni, 
méghozzá anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben is megsérülne a szeme.  A telepátia, gondolatolvasás (minden 
hazugsággal ellentétben, erre a démonok is képesek!), távolbahatás és tisztánlátás a számukra megszokott, szinte 
hétköznapi dolgoknak számítanak. Az ördögi entitások, érzelem szempontjából szinte teljesen ki vannak égve. 
Gyakorlatilag már nem tudják, hogy mi az a tiszta szeretett, az együttérzés és hasonló nemes érzések, és ezeket a nemes 
érzéseket, érzelmeket, az emberekből is megpróbálták, megpróbálják kiirtani (főképpen az emberekben épített 
mikrochipekkel, élelmiszereinkben adagolt kémiai anyagokkal, tv, mikrohullámokat sugárzó antennák stb...). Miért 
zavarják őket az emberek nemesebb érzelmei? Azért mert az emberek heves és egyben nemes érzelemkitöréseik 
teljesen a Drága Szent Egy Igaz Istenhez röpítik őket, ekkor Isten kegyelme és hatalma szokott megnyilvánulni az 
emberben, ebben az állapotban, az embereknek – Isten kegyelméből – nemcsak ezen ördögi entitások fölött van 
hatalmuk, hanem a démonok fölött is, kik  normál esetben jóval nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint az 
emberek és ezen földönkívüli entitásoknak nevezett lények. Tehát az igaz hitű keresztényekben, tiszta szívű emberekben 
ezen ördögi entitások, kik megtévesztő módon földönkívülieknek nevezik magukat, halálos ellenséget látnak, mert ezen 
áldott emberek fölött nincs hatalmuk, sőt, a Drága Szent Egy Igaz Isten Szentjei nemcsak a démonok fölött 
rendelkez(tek/nek) hatalommal, hanem ezen ördögi entitások fölött is.  Ezek az ördögi entitások (a hinduizmust, 
buddhizmust, és számos más jelentősebb vallást ők hoztak létre) és cinkosaik, mivel lelkileg ki vannak égve, a  nnál   
inkább hajlamosak a haragra és gyűlöletre.   A világ szinte összes vallásában megtalálható ellenmondás  ok  ,   
meglátásom szerint   ide vezethető  k   vissza, vagyis az istenek képében tetszelgő jobb és rosszabb –     magukat   
földönkívülieknek nevező –     entitások harcához, versengé  séhez.   Hogy a keresztény vallás valójában a Drága Szent Egy 
Igaz Istentől ered, arra bizonyíték az is, hogy – tudomásom szerint – nincs a világon egyetlen egy olyan vallás sem, 
melynek hívei oly kegyetlen és hosszan tartó üldözésnek és gyűlöletnek voltak és vannak kitéve mint az igaz keresztények. 
Az a tény, hogy amint az első három századba egyre több igaz keresztényt üldöztek,   gyilkoltak   és tettek földönfutóvá,   
annál inkább gyarapodott az igaz   hívek-,   keresztények száma, önmagában is egy olyan csoda, mely félreérthetetlenül   
utal az Úr Jézus Krisztus   O  ltalmára,   Isteni     H  atalmára és   É  lő,   V  alóságos   M  ivoltára.   Aki tisztában van azzal, hogy   
min mentek keresztül az igaz keresztények – legfőképpen – az első három század  ban   és a kommunista diktatúrák   
alatt, az –   amennyiben értelmes és tisztességes –   be fogja látni, hogy   a Drága Szent Egy Igaz   Isten oltalma nélkül ma   
már egyetlen egy   igaz   keresztény sem létezne a föld felszínén  . Gondoljanak bele, az Úr Jézus Krisztus a Jelenések 
2:9-ben („Tudok...azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.”) és 
a   Jelenések 3:9-ben   („Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat,  
pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt...”) olyan hamis 
zsidókról beszélt akik valójában nem voltak zsidók, hanem Luciferimádók  -  , sátánisták   voltak  , akik már azokban az   



időkben befurakodtak a zsidó közösségekben,   és szédítették a szegény zsidó népet.   Az Úr Jézus Krisztus   pont   e  zekről   
a hamis zsidókról   és cinkosaikról-  ,     és nem a genetikai zsidókról,   nem a zsidó népről mondta   a János 8:44-ben, hogy  : 
„Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem  
állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság  
atyja”. Véleményem szerint azok a hamis zsidók, akikre az Úr Jézus Krisztus utalt, és akiket ördöginek nevezett, valójában 
azok a negatív entitások, akik napjainkban magukat leginkább földönkívülieknek szokták nevezni, és most már nemcsak a 
zsidókat vezetik félre, hanem a világ összes nemzeteit. A magyarok előtt mint magyarok tetszelegnek, de valójában nem 
magyarok, amint a hamis zsidók sem igaz zsidók. Más népek előtt mint a nép soraiból valók mutatkoznak, de valójában nem 
a nép soraiból valók. A   világ népeinek   fel kel ismerniük, hogy egy közös ellenségük van, és ez ez ellenség – az Úr Jézus   
Krisztus   szerint   is – ördögi és embergyűlölő  . Napjainkba és titokban leginkább mint földönkívüliek tetszelegnek az 
emberek előtt, nyilvánosan meg olyanok mint Júdás, mint a báránybőrben öltözött farkasok, mint az álszentek. Róluk és 
cinkosaikról mondta Szent Bernát, hogy: „Külső megjelenésük és életmódjuk jámborságot mutat, de szívük nem ismeri 
azt. A sátán ezen angyalai a világosság fiainak mutatkozva, sok embert csábítanak el,   [  és   té  vesztenek meg  ]  ”. Ha valaki 
elolvassa például Zecharia Sitchin könyveit, akkor gyorsan képet formálhat arról, hogy a pogány sum  e  r, babiloni   és   
egyiptomi   vallások   ”  istenei” milyen ”isteniek” voltak,     főképpen akkor   amikor egymást és az embereket gyűlölték,   
pusztították. És ezek az állítólagos istenek – sok pogány vallás híveinek – mit jövendöltek meg, nem azt, hogy vissza 
fognak térni?  És nem 2012-2013 körülre tették a visszatérésük idejét? Különben a maják naptára miért éppen 2012.12.21-
én ér véget? Véleményem szerint a következő 3-7 év során valójában   nyíltan is   meg fognak mutatkozni a kígyó fiai.   
Lucifer hívei –   szerintem –   2013 körül világosan és félreérthetetlenül a világ tudtára fogják hozni kilétüket,   de amint   
eddig is tették, most is a világosság angyalaiként fognak mutatkozni és miután a rendszerük Isten áldott szentjei és 
angyalai által porrá lesz zúzva, akkor a Drága Szent Úrunk, a Jézus Krisztus is vissza fog térni, hogy ítéletet 
mondjon a bűnösök, ördögimádók fölött. Komolyan kell-e vennünk a 2012-2013-as évvel kapcsolatos jövendöléseket, 
próféciákat, elméleteket? Szerintem mindenféleképpen. Miért? A 2012-es globális, kozmikus katasztrófa elméletek 
mellett legfőképpen   négy   fő okot lehet felsorakoztatni  : 

1. Történelmi 2. Prof  éciák   3. E  lőjelek   és a   Tudomány   és  4. Előkészületek.
1. A ciklikus katasztrófa elméletek egyik úttörője, kinek elméleteit a hivatalos tudományos körök – szerintem igazságtalanul 
– megvetettek, a zsidó származású Dr. Immanuel Velikovsky. Velikovsky úr kutatásai során felismerte, hogy a hivatalos 
körök által elfogadott, az ókori Egyiptommal kapcsolatos kronológia (időszámítás) kb. 500 évvel van elcsúszva ahhoz 
képest amit az archeológiai és egyéb (geológiai, történelmi...) bizonyítékok alapján fel lehet építeni. Az új kronológiát, 
Velikovsky úr – mindenekelőtt –, az ókori Egyiptom romjai, archeológiai és geológiai leletei alapján építette fel. Mivel az 
asszír, babiloni, zsidó és görög történelem időszámítása Egyiptom dinasztikus feljegyzésein alapultak, ezért Velikovsky úr 
munkája igen vitatottá vált. Kutatásai alapján kimutatta, hogy az ókori Egyiptomi civilizáció majdnem teljes 
egészében el lett pusztítva egy kozmikus és globális katasztrófa során. Ez a katasztrófa egész bolygónkat érintette és 
röviddel a zsidók Egyiptomból való kivonulása előtt és után történt. Mielőtt ez az ókori globális katasztrófa 
bekövetkezett volna, a maják, zsidók és egyiptomiak naptára 360 napból állt. A katasztrófa után az év 365 napos lett. Ezt az 
öt napos változást a föld nap körüli pályájának a megváltoztatása okozta. Velikovsky úr tanulmányozván földünk ősi 
mitológiáit is, arra a következtetésre jutott, hogy a globális kozmikus katasztrófák   ciklikusak, és ezeket   óriási   
üstökös  ök,   bolygók földünk közelébe való     elhaladása   okoz  z  ák  . A kutatások alapján megállapítást nyert, hogy a föld nap 
körüli és saját tengelye körüli forgása le lett lassítva, rövid időre a föld saját tengelye körüli forgása megszűnt,   leállt   
és   a föld függőleges tengelyének a dőlésszöge megváltozott.   A földünk és üstökös között lezajló elektrosztatikus   
kisülések lángba borították az eget és megperzselték a földet, az erdők lángba borultak.   A világot erős földrengések   
rázták meg, a   földkéreg sok helyen megrepedt, vulkánok törtek ki   és világ sötétségbe borult  . A polinéziai, hawaii, 
Észak Amerika indiánjai és a közép-kelet civilizáció népei történetében említésre kerül egy olyan égi ”egér” mely csapdába 
ejtette a napunkat, majd aztán kiszabadította. Ezekkel az eseményekkel egy időben egyes földrészek a tengerbe süllyedtek, 
másrészt új szigetek jelentek meg. Egyes indián törzsek arról számoltak be, hogy a nap tűzet lövellt ki a föld felé. A kínai 
feljegyzések az égbolton harcoló két napról számolnak be, melyek a k  ü  zdelmük   során megzavarják a naprendszer   
bolygóit. A Vénusz a Marsot üldözte, a földünk ”meg lett rázva”, a lángoló hegyek összeomlottak, a társadalmi rendek a 
káoszba sü  l  lyedtek  . Az „Earth in Upheaval” (A felfordult föld) című  könyvében, Velikovsky úr említést tesz az észak 
amerika partjai mentén talált szétzúzott állati csontokról, melyek között gyökerestől kitépett fák és néha kovakövekből levő 
dárdahegyek is találhatók voltak. Ilyen óriási – kozmikus, globális – katasztrófára utaló leletek világszerte találhatók. 
Amikor a mamut Szibériába élt, ott bőséges növényzet volt,   napjainkban     viszont az a terület   hideg, rideg   és   jeges.   A   
világ tengereinek a fenekén meteorbecsapódások nyomait lehet látni.   Ezek az óriási katasztrófák sokszor a föld   
pólusainak a cseréjéhez vezettek,   az északi pólus helyet cserélt a déli pólussal  . Erre nemcsak a világunk különböző 
mitológiái, történelmi feljegyzései utalnak (pl. azáltal, hogy volt olyan kor, amikor a nap nem keleten hanem nyugaton kelt), 
hanem a geológiai feljegyzések is. A naprendszerünket kb. 3600 évente meglátogató óriásbolygóról, a Nibiru-ról 
Zecharia Sitchin  ”A tizenkettedik bolygó” című könyvében számol be. A sumer feljegyzések alapját, Sitchin úr 
megállapította, hogy ez a bolygó (a Nibiru) valójában naprendszerünkhöz tartozik, de napunk körüli pályája kb. 3600 földi 
évnek felel meg. Tehát ez az óriásbolygó, mely holdjaival, üstökösszerű csóvájával és a nap ikertestvérének a társaságában 
szokta meglátogatni a naprendszerünket kb. 3600 évente kozmikus, globális szintű katasztrófákat szokott okozni. Ezt a 
bolygót a sumerek Nibiru-nak, a babiloniak Marduknak (néha vörös bolygónak vagy fáklyás csillagnak), észak- és közép 
amerika népei égi kígyónak, a Hopi indiánok Saquasohah-nak, a kínaiak vörös sárkánynak, más népek pusztítónak,  fekete 
csillagnak, nagy csillagnak, hosszú hajú csillagnak, füstölő csillagnak, istenek bolygója, az egek királya, rettenetes 
üstökösnek, Nemesis-nek, Hercolubus-nak és modern korunkban Planet-X -nek nevezték/nevezik. A legújabb elméletek 
szerint a Nibiru egy napunk körül keringő barna-törpének (angolul Brown Dwarfs – napunk körüli keringési periódusa 



3600 év körül van) a bolygója.     A póluscser  ét     a Nibiru és földünk között létrejövő mágneses mezők  nek a     kölcsönhatása   
okoz  t  a.   Ezek   a   mágneses   kölcsönhatás  ok     a föld felszínén óriási hőt termelnek, melyek egyes esetekben akár a föld   
kérgének a   felszín  ét   is megolvaszthatják.   Amint ezek a megolvasztott felszíni rétegek lehűlnek, új mágneses   
polaritásuk lesz.   Világszerte ilyen megfordított mágneses polaritással rendelkező rétegekre bukkantak,   mel  y  ek   jóval   
erősebben lettek magnetizálva, mint   amire   a földünk mágneses mezeje   képes lenne  .     Ez azt jelenti, hogy a földünk   
mágneses mezeje meg kellett hogy forduljon, amikor ezek a rétegek kialakultak.   Amint a föld tengelye megfordult,   
óriási hurikánok és szökőárak jöttek létre, a vulkánok többsége aktiválódott és óriási mennyiségű hamut lövelltek ki 
a levegőbe,   mitől a földünk elsötétült és lehűlt. Az ezen óriási katasztrófák során termelődött hő hatására a tengerek,   
folyók és tavak vizei elpárologtak. Velikovsky úr végül arra a következtetésre jutott, hogy a nagyobb, súlyosabb 
kozmikus  -  , globális katasztrófák nagyobb időközönként, de ciklikusan, a kisebb   kozmikus-, globális szintű   
katasztrófák viszont kb. 700 évente ismétlődnek.   Történelmünk során   1300-1400 között volt a fekete halálnak   
nevezett korszak és a 100 éves háborúnak nevezett periódus is, amikor nyugat Európa lakossága kétharmaddal 
csökkent.  Velikovsky úr attól tartott, hogy ez a katasztrófa, trauma, a 21-ik században fog ismét ismétlődni. Dr. LaViolette, 
több diplomával rendelkező fizikus, a kozmikus eredetű katasztrófákkal kapcsolatos kutatásai sorrán, az ezekre utaló 
jeleket a pólusok   és Grönland   jégtábláiból   ''  bányászta  ''   ki  . Ezekben a jégtömbökben magas koncetrációjú űrport talált. 
Írásaiban Platón például céloz a "Föld körül keringő égitestek pályáról való eltérése, és a földi dolgok nagy 
időközönként bekövetkező pusztulása a túl sok tűz miatt." Az Egyiptomiak írtak arról, hogy: "Egyszer egy csillag 
lehullott az égről, és a hullámok elnyeltek mindent. Minden égett..." Mások beszámoltak arról is, hogy: „A busmanok is 
beszélnek egy Afrikán túli elveszett szigetről, mely a tenger alá süllyedt”. A Popol Vuh, a guatemalai maják szent 
könyve is leírást ad a katasztrófáról: "Felülről tűz robaja hallatszott, a Föld megremegett, és a dolgok az ember ellen 
támadtak. Az égből kátrányos eső esett, a fák himbálóztak, a házak összeomlottak, a barlangok falai leroskadtak. 
Aztán a nappal fekete éjszakává vált."  "A guatemalai kicse indiánok emlékeznek arra az időre, amikor fekete eső hullott 
az égből, s ugyanezen időszak alatt földrengések pusztították el házaikat és barlangjaikat...  A Popol Vuh még azt is 
megemlíti, hogy a katasztrófát követően a Nap nem volt látható az égen, és nagy hideg is támadt... A sötétségben és a 
hidegben a növények elpusztulnak, s velük a táplálék is megszűnik..." Az ilyen idézeteket sokáig lehetne folytatni, de 
ennek nincs értelme. A maják nem is egy ilyen csapásról tudnak, hanem négy olyan globális katasztrófát jegyeztek fel, 
melyek pár ezer év alatt fordultak elő.  Kozmikus szintű, globális katasztrófára utaló történetek, feljegyzések szinte a világ 
összes kultúrájában, népénél megtalálhatók.  Egyes történetek szerint az égből sziklák zuhantak a földre, mások tüzes esőről 
számoltak be, óriási földkéreg elcsúszásokról, mérgező gázokról és valamiféle mérgező piros porról is említést tettek. 
Mindezek az események sokkolták, rémületbe és őrületbe kergették az akkor élő embereket. Az események alatt, egyes 
emberek pár napra megsüketültek, de a legtöbb ember ezen katasztrófák során elpusztultak. Akik életben maradtak és még 
épelméjűek voltak, azok jobban kívánták a halált, mint az életet. A Velikovsky úr és más hozzá hasonló tudósok által 
felállított katasztrófaelméletek, választ adnak egy csomó olyan ”rejtélyre” mint a jégkorszak, fejlett civilizációk eltűnése, a 
hatalmas meteor kráterek eredetére, topológiai változásokra, mágneses pólus váltásokra, az egy évben levő napszámok 
változásaira, a kihalt fajok, állatok rejtélye is érthetőbbé válik, stb...  Feltehetjük a kérdést, ha a Nibiru kb. 3600 évvel 
ezelőtt óriási katasztrófát okozott, akkor vannak erre vonatkozó kézzelfogható bizonyítékok, hogy ez megtörtént, és hogy ez 
kb. 3600 évvel ezelőtt történt? Igen! Aki körül néz az interneten, több ilyen bizonyítékra is rábukkanhat. Az egyik ilyen 
bizonyíték az időszámításunk előtt kb. 1600-1627 között kitört   Santorini   (más nevén Théra) vulkán  kitörés volt.   Ez a   
vulkánkitörés minden idők egyik legnagyobb vulkánkitörése volt,   és teljesen tönkretette a Th  é  ra nevű szigetet és   
környező világát (pl. Krétát). A geológiai bizonyítékok arra utalnak, hogy a   Santorini   vulkánkitörés   pár ezer év alatt   
többször is megtörtént,   és ezek ciklikusan szoktak előfordulni.   Ezzel a vulkánkitöréssel egyidőben   egy   cunami   is   
csapást mért a környező szigetekre.   A kínaik történelmi feljegyzései szerint a Xia dinasztia bukása kb. ezzel a   
vulkánkitöréssel egy időben történt meg   (i.e. 1618-ban),   melynek során sárga ködről, homályos napról, három   égen   
látható   napról,   júliusi fagyról,   az összes gabona elsorvadásáról és az ezt követő éhségről számoltak be  .   Ezek az   
események a zsidók Egyiptomból való kivonulásakor történtek. Ezen globális kataklizma (aminek következtében kitört a 
Santorini vulkán is), a kormeghatározás szempontjából, az egyik legpontosabban behatárolt esemény, mivel nemcsak 
három egymástól független radiokarbonos vizsgálat datálta ezt az eseményt az i. e. 1600-1627 közötti években, hanem a 
minden bizonnyal pontosabb fagyűrűk (mocsártölgy) alapján meghatározott kor is   az   időszámításunk előtti 16  28  -as   
év  ekre     tette ezen események időkeretét  . A történelmi, geológiai, régészeti és csillagászati bizonyítékokat hosszasan 
lehetne még sorolni, de a szük keret miatt itt maximum csak a jéghegy csúcsának egy kis részére mutathattam rá.

2. Az utolsó időkre vonatkozó próféciák – szinte kivétel nélkül – egy valamiben megegyeznek: a világunkat óriási-, 
globális szintű katasztrófák fogják sújtani, mely katasztrófák végső soron az emberek többségének a pusztulásához-, a jelen 
civilizáció, a jelen kor végéhez vezetnek, és egy új – boldogabb, békésebb – kor kezdetét eredményezik. De mi is egy 
prófécia? Jövőbelátás? Vagy valami más? Szerény véleményem szerint, az ember szabad akarata, és a próféciák, 
jövendölések kizárják egymást! S  zerint  em a   pr  ó  f  é  ci  á  k Isteni vagy   ö  rd  ö  gi j  ö  v  ő  beni tervek-, melyeket egyes esetekben,   
egyes embereknek a tudom  á  s  á  ra hoznak,   és melyek teljesítéséről,   a Drága Szent Egy Igaz Isten   (jó cél), vagy – amikor 
meg van neki engedve – a sátán gondoskodik (rossz cél). Minden a Drága Szent Egy Igaz Istennek- és az Úr Jézus 
Krisztusnak van alávetve. A megromlott világ, a bűn, mely – valamilyen szinten – Isten törvényeivel mindig is szemben állt, 
véletlennek, kaotikusnak látszó eseményeket hozott létre. Konkrétabban, a bűn, Isten által arra lett kárhoztatva, hogy egy 
többé-kevésbé determinált rendszer keretein belül, a különböző előre meghatározott (determinált) lehetőségek között 
szabadon választhat. A bűnös ember szabadsága annál inkább korlátozott, minél inkább uralkodik a bűn az emberen. Az 
életben, a világban nincsenek véletlenek, maximum csak véletlennek tűnő események. Az Isten nem a káosznak a híve.     
Mivel a globális-, kozmikus katasztrófákat is magukban foglaló-, utolsó időkre vonatkozó próféciák jelen anyag kereteit 
messze meghaladják, így ez esetben is,  – mint általában – a teljesség igénye nélkül, maximum csak pár esetet ismertethetek.



Szent Hildegard (XII szazad)
   Mielőtt eljönne a nagy   ü  st  ö  k  ös  , sok nemzet   éhség és nyomor által lesz korbácsolva, sok nemzet   lesz megsemmis  í  tve  . 
A tenger partján levő nagy nemzet, melyet sok törzsből származó nemzetek laknak [USA]  ,   f  ö  ldreng  é  sek-, er  ő  s viharok-   é  s   
ó  ri  á  si tengerhull  á  mok   á  ltal lesz sz  é  trombolva. Feldarabol  ó  dik   é  s  jelent  ő  s r  é  sze els  ü  l  l  yed. A tenger sok m  á  s   
orsz  á  gok  a  t is el fog s  ü  l  lyeszteni  , ezért a tengerparton lakók nagy félelemben fognak élni... sok tengerparti varost óriási 
hullámok fognak megsemmisíteni, a legtöbb élőlény elpusztul, és az életben maradottakat súlyos fertőző betegségek fogják 
érni. Ezek az  é  rt fognak bek  ö  vetkezni, mert ezekben a v  á  rosokban egyetlen egy ember sem fog m  á  r az Isten   
T  ö  rv  é  nyeivel   ö  sszhangban   é  lni  . Északon egy erős szél jön létre, mely vastag ködöt és sűrű port szálit magával, mely az 
emberek szemébe és torkába fog kerülni, és eluralkodik rajtuk a félelem.

Johannes Friede (1204-1257, Osztrak szerzetes).
   A viharok egyre erősebbek lesznek, a földrengések egész területeket tesznek tönkre, és a tengerek elárasztják az 
alacsonyan fekvő területeket. Ezen események eredete nem a természetből fog kiindulni, hanem az emberek be fognak 
hatolni a f  ö  ld m  é  lys  é  geibe   é  s a  felh  ő  kig fognak   é  rni, a saj  á  t l  é  t  ü  kkel j  á  tszva.   M  iel  ő  tt a rombol  á  s hatalmai gy  ő  zelmet   
aratnak [több prófécia szerint a 3-ik világháború során], a vil  á  g k  á  oszba fog s  ü  l  l  yedni   [a globális, kozmikus katasztrófa 
miatt], é  s a vaskor meg fog semmis  ü  lni  ... amikor a mesters  é  ges vil  á  g  í  t  á  s cs  ő  d  ö  t fog mondani   [Állítólag kb. 3 napra 
belépünk egy fotonövbe, ez egyfajta kozmikus felhő, melynek elektromos töltése üzemen kívül helyezi az elektromos 
berendezéseket], az   é  gbe lev  ő   nagy esem  é  ny k  ö  zel lesz  .

Arsenie Boca (1910-1989 – Román ortodox keresztény szerzetes, lelkész, festő).
   Romániában van egy ortodox keresztény prófécia, mely szerint amikor Rom  á  nia meg lesz   támadva és meg lesz   sz  á  l  l  va   
Oroszorsz  á  g, Magyarorsz  á  g   é  s Bulg  á  ria   á  ltal  , akkor – Arsenie Boca próféciája szerint – 

''Az é  gb  ő  l     t  ű  zes  ő   fog   z  ú  d  u  lni   a   megsz  ál  l  ó  kra  .''.
Halála előtt, mikor Amerika megmentéséért imádkozott, az Isten megmutatta neki, hogy miképpen él az átlag amerikai, és a 
2001.09.11-én történt eseményeket is, amit – jóval azok megtörténte előtt – le is festet (Draganescu). Ismerte az emberek 
gondolatait, múltját, jelenét és –   részben –   jövőjét, és sokat szenvedett a kommunisták miatt.   Megjövendölte még,   
hogy Bukarestet egy olyan   hatalmas földrengés fogja megrázni,   továbbá, hogy   Bukarest a második Jeruzsálem lesz,   
és az 1989-es decemberében történt eseményeket is   előre látta  . Romániával kapcsolatban azt jövendölte, hogy lesz   
idő, amikor Románi  át lángok fogják körülvenni, és a külföldre távozottak közül sokan vissza szeretnének térni, de   
nem fognak tudni visszajönni.   A Nibiruval kapcsolatban, azt jövendölte, hogy:   'A hegyek fölött egy farokkal   
rendelkező csillagot fogtok látni, és   amint ezt meglátjátok, valami történni fog.   U  gyancsak a Fogarasi hegyek fölött   
egy   csillagok által alkotott kereszt fog megjelenni az égen, és akkor még lesz valami, egy nagy esemény  .' 
Szólt még arról is, hogy Romániában óriási nagy csodák fognak történni, és ezért a világ figyelme erre az országra 
fog irányulni. Ezt   –   évtizedekkel ezelőtt –     egy híres indiai keresztény, Sundar Singh is megjövendölte.   Azt állította,   
hogy az emberiség előtt rendkívül nehéz idők állnak, és hogy Isten segedelme nélkül az ember nem lesz képes arra, 
hogy   végig kitartson,   de mindazok akik megtartják az Istenbe vetet igaz hitüket, meg lesznek mentve  .   A félel  met az   
ördögtől származónak tekintette.   Szerinte a mi generációnk az utolsó  .   Halála előtt azt állította, hogy ellenségei meg 
akarják mérgezni, és ő ezt nem fogja megakadályozni, mivel az ő spirituális küldetése véget ért.

Mária nővér, a megfeszített Jézusé (19 század)
   A világ összes állama belső ko  nfliktusok és háborúk által lesz megrázva  . Azon sötét időszak alatt, mely három napig 
tart, azok az emberek akik a rossz szolgálatába álltak, el fognak pusztulni...

Alois Irlmaier (1894-1959)
   A   [harmadik világ]     háború során   a nagy sötétség meg fog érkezni, és 72 óráig fog tartani.   Ezt követően egy   
földrengés   rázza meg a földet  , villámok és tűz   által     kísért   jégverés lesz.   Ez idő alatt kérem ne mennyen ki a házból. A   
világítás   [elektromos] nem fog működni, kivéve a gyertyafényt. Áram nem lesz. Ne nyissa ki az ablakokat, teljesen   
fedje be őket fekete papírral. Minden   nyitott-álló víz [fedetlen vízforrások] mérgezett lesz  ... 72 óra után mindennek 
vége lesz. De ismétlem: ne menjen ki a házból, ne nézzen ki az ablakon, tartsa égve a gyerty  ákat és imádkozzon  . A 
sötétség alatt, több ember fog elpusztulni, mint a két világháborúban összesen... A folyókban oly kevés lesz a víz, hogy azt 
könnyen átlépheti. A fű megszárad és sárga lesz, a marhák elpusztulnak, az elpusztult emberek tetemei, teljesen sárgává 
és feketévé válnak. A halál felhőit a szél keletre fogja elvezetni.

A Tours-i eksztatikus (19 század) 
   Mielőtt a háború újra kitörne … a munkásemberek számára kevés lesz a munka... Földrengések és jelek lesznek a 
napban. A vég felé a föld sötétségbe borul. Amikor mindenki azt gondolja, hogy a béke biztosítva van, amikor mindenki a 
legkevésbé sem számít rá, a nagy esemény elkezdődik. Forradalmak törnek ki Olaszországban és Franciaországban. 
Egy ideig a katolikus egyház pápa nélkül lesz.

Szent Odile (elhunyt 740-ben)
   A föld heves összecsapások által lesz megrázva.   A   háborúkhoz   j  árványok és éhségek fognak társulni  . A nemzetek 
ekkor békéért fognak kiáltani, de nem lesz békéjük. Furcsa jelek lesznek az égben. A nap háromszor fog úgy felkelni, hogy 
az emberek azt nem fogják látni [Három napos sötétség.] Ezt követően béke lesz...



Szent Ireneusz (125?-203)
   … egy tűz általi világégésnek is jönnie kell. De miután az Antikrisztus mindent letarolt a világban,   három és fél évig   
fog uralkodni, és be fog ülni a Jeruzsálemi templomba.

A harmadik Fatimai titok.
   Ezt a titkot a Vatikán hivatalosan soha sem hozta nyilvánosságra, de a hallgatás hosszú évei során, szinte az egész titok 
kiszivárgott. Egy volt jezsuita pap, a Vatikán egy magasan képzett professzora,   Malachi Martin úr,   aki egyebek mellett   
felfedte azt is, hogy a sátánisták miképpen szivárogtak be a katolikus egyház legmagasabb köreiben és miképpen 
vették át ennek az egyháznak az irányítását,   elárulta   [ezek után nemsokára elhunyt], hogy egy hatalmas égi objektum, 
valószínű egy hatalmas üstökös, fogja megközelíteni a földünket, és ennek katasztrofális következményei lesznek.   A   
prófécia szerint ez egy olyan súlyos világégés lesz, amilyet az emberi civilizációnk eddigi történelme során még soha 
sem ismert meg. Ez a globális katasztrófa   a katolikus egyházon   belüli óriási konfliktusokhoz fog vezetni, ami végül a   
római katolikus egyház megszűnését   eredményezi.   1997-ben a professzor úr úgy ítélte meg, hogy a próféciában   
szereplő kozmikus szintű katasztrófa 10-12 éven belül bekövetkezhet.   Állítólag a harmadik Fatimai titokban, szó   
szerint benne van, hogy:   ''...  tűz és füst fog az égből a földre hullani  .''

Agnes Katsuko Sasagawa – Akita, Japán (1973)
   Nagyobb büntetések következnek mint amilyen volt az özönvíz idején, olyan milyen még soha sem volt előbb. Tűz 
fog az égből esni, és az emberiség nagyobb részét eltörli a föld felszínéről.

A megdicsőült Veronica Lueken próféciái
   Láttam az eget; nagyon, nagyon világossá és pirossá vált, majdnem narancssárgává …  Most középen egy szürke színű 
''labdát'' látok...egy sziklához hasonló képződményt... De amint most megfordul, elkezdte megváltoztatni a színét... Most 
nagy sebességre tesz szert. És amint az égbolton egyre gyorsabban haladt, egy része most leszakadt, és a nap mögé ment. 
Láttam a hatalmas nap gömböt. Ez egy tűzgömb. Emez meg egy másik tűzgömb. Most ebből egy rész kiszakadt, és 
nekiütközött a napnak...   Ez egy robbanás... És látom amint az emberek a székükben kapaszkodnak a házukban.   
Minden   ringatózik... És sokan kifutottak az utcára. Mások a házukba futottak és becsuktáj az ablakaikat... Nem   
szabad, hogy kimenjenek. Látom amint az égből egy nagy köd ereszkedik le.   És úgy tűnik, hogy szikladarabok vagy   
sziklapor hull a földre. És a kint levő emberek botladoznak. Valami történik velük. Az arcukra esnek és megpróbálnak 
felállni. Most újra előre esnek, de már nem mozognak. És most látom eszt a sötétséget, egy nagy, nagy ködöt... És most 
ott nincs hold, nincs fény... Most a nap   úgy néz ki, mintha részecskéket szórna ki magából... És most ismét látom ezt   
a másik gömböt, mely úgy néz ki mint egy kis nap; a nap mögül jelent meg.   Még mindig pörög,   és ez szintén   
részecskéket szór ki magából, szikla  darabokat  ... Most az egyik darab –     nagyon nagy –...a tengerbe esik... És a v  íz   
most úgy néz ki, hogy gőzöl és pezseg... és a víz, nagyon, nagyon magasra emelkedik...   Egy óriási légköri katasztrófa   
lesz... A tengerek nagy bánatban lesznek... Ez egy hatalmas gömb, egy keresztel a tetején.   Magam mögött egy gömböt   
látok, egy hatalmas gömböt mely a nap mellett van,   ez a gömb olyan mint két nap az égbolton... De ez a pusztítás   
gömbje...   Olyan mint két hatalmas nap az égbolton. De a jobb oldalon levő gömbnek farka van, és most elindul a nap   
körül. És amint halad őrülten   ugrál...  És újra irányt vesz a bolygónk felé ...  Ez egy tűzgömb lesz, mely számos olyan   
kémiai anyagot fog begyújtani,   mely a nemzetek megsemmisítése véget lett elraktározva  ... De ebből a tűzgömbből 
olvadt lávafolyamok jönnek ki, és úgy tűnik, hogy meteorokat küld le a tengerekbe és a vizekbe.   És látom amint a   
tengerek és vizek égnek – égnek! … A víz ég, ez szinte lehetetlen.... [Még beszámolt arról is, hogy mindezen események 
előtt az emberek  et     egy nukleáris robbantás fogja pusztítani, és ez a kozmikus katasztrófa, egy – emberek által   
üzemeltetett – űrállomást is meg fog semmisíteni.]

Anna-Maria Taigi (1769-1837)
   Mindenek előtt az embereknek számos földi veszedelemmel kell megbirkózniuk [pl. Mexikói öbölben levő 
olajkatasztrófa], mint a nagy háborúk … Ez  ek után egy olyan súlyos égi veszedelem fog következni, amilyen még soha   
nem volt...   Még, az előtt, öt nagy fá  t   ki   fognak vágni  . [Értelmezésem szerint: mielőtt a globális, kozmikus katasztrófa 
bekövetkezne, a harmadik világháború során öt nagy állam semmisül meg. Sok prófécia szerint, az egyik az Törökország 
lesz. Más próféciák szerint az USA széthullik, Olaszország, Franciaország és Anglia nemcsak kívülről, de belülről is 
támadva lesz (polgárháborúk)]. Az egész földre egy sűrű sötétség fog jönni, mely három napig fog tartani.   Ekkor   
semmi sem lesz látható, és a levegő pestissel lesz terhes.   Ekkor lehetetlen lesz –     bármely, ember által készített –   
mesterséges   fényforrásnak a használata,   kivéve a megszentelt gyertyákat... E három nap során, az embereknek az   
otthonukba kell maradniuk, és imádkozniuk kell...   A levegő fertőzött lesz a démonok által, akik mindenféle undok   
alatt fognak megjelenni...   A lelkészeket halomra fogja ölni, és a vallásos embereket üldözni fogják. Az egyházak egy   
rövid időre zárva lesznek. A pápa arra lesz kényszerítve, hogy elhagya Rómát.

Nosztradámusz idevonatkozó jövendölései egy hatalmas csillagról, bolygóról, háborúról, tűzesőről, háromnapos 
sötétségről, hatalmas földrengésekről és az égből hulló vasoxidról szólnak, amint az ezeket követő hatalmas éhségről, 
pestisről és káoszról is szó esik. Megemlíti még, hogy a kozmikus katasztrófa előtt a pápa el fogja hagyni Rómát.

Amikor Terrance McKenna (tudós, filozófus) és testvére – Dennis – jó pár évvel ezelőtt elkezdték tanulmányozni a kínai 
I-Ching –et, a King Wen –nek nevezett szekvenciába, egy csomó olyan váratlan szekvenciába botlottak,   melyek a 2012-  
es évvel véget értek. Egy számítógépes programot használva,   és az   I-Ching   mintákat felhasználva,     egy   



részvényárfolyamokat ábrázoló grafikához hasonló (fel-le vonagló vonalak) képet kapott.   Meglepetésére azt   
tapasztalta, hogy ennek a grafikának a csúcsai és völgyei a történelem olyan időszakainak feleltek meg,  amikor 
valamilyen újdonságot magában foglaló- vagy nagyobb horderejű események zajlottak le.   A 2001.09.11-es esemény a   
grafikáján (több mint 10 évvel előtte) úgy szerepelt mint egy magas csúcs, mint egy tüskés rész, sőt egy ilyen kirívó 
rész a 2010. októberének megfelelő részen is látható  .   De egy dátum teljesen páratlan volt a többihez hasonlítva. A   
2012.12.21-nek megfelelő részen a vonal a végtelenbe   'kötött ki'.   McKenna   kutatásairól 1973-ban számolt be  .

A másik, hasonlóan figyelemre méltó eredményeket a Web Bot-nak nevezet projekt szolgáltatott, melyet 1990-ben 
dolgoztak ki, és melyet eredetileg a részvényárfolyamok követésére és előrejelzésére fejlesztettek ki. Ez a technológia – 
amint a keresőmotorok is – átfésüli az internetet, kulcsszavakra vadászva, hogy az emberiség 'kollektív tudattalanját' 
megcsapolva – tekintetbe véve azok érzelmi töltését – a múltra, jelenre és jövőre vonatkozó 'tippeket bányászon ki' a 
globális közösségi hálózatból. 2001-ben a program kezelői azt vették észre, hogy ez a komplex adatfeldolgozó rendszer, 
program, kissé önállósította magát, és eredeti célján túllépve (pontos részvényárfolyam előrejelzés), 2001. Júniusában azt 
jelezte, hogy 60-90 napon belül egy nagy jelentőséggel rendelkező esemény fog történni. Ezt követően pontosan előre 
jelezte azt a földrengést, mely a 2004.12.26-i cunamit okozta, a Katrina hurikánt és más eseményeket. 
Ami a jövőt illeti, álljon itt egy pár   Web Bot-os   '  prófécia  '  :
   Nemsokára   Izrael meg fogja támadni Iránt, melynek során a támadó fél egy erős bombát fog használni,   valószínű   
egy bunker romboló bombát. Ennek a támadásnak a következtében a levegőben egy   fekete füst fog emelkedni, mely   
valószínűleg radioaktív lesz,   és körbeutazza a világot. A mezőgazdasági termékek meg lesznek károsítva, minek   
következtében   az éhínség fog terjedni a földön, és valamilyen 'halál táncra'     történő homályos utalás is van,   mely  et   
ennek a méregnek az áldozatait fognak végezni,   a halálukat megelőző borzalmas, pokoli fájdalmak miatt. Ennek   
következtében, Israel három városa (a legnagyobbak) üvegtengerré válik, magyarul nukleáris támadás által lesznek 
megsemmisítve  [Abbot Hermann 1300  -ban szinte ugyanezt jósolta meg.  ]   Mindezek az események előre ki vannak 
tervelve, méghozzá azzal a céllal, hogy a világ nemzeteit belesodorják a harmadik világháborúba... Az emberek fel fogják 
ismerni, hogy azok akiket megválasztottak és a bizalmukat helyezték elárulták őket, és az emberek nagyon dühösek lesznek. 
A  mint az éhező lakosság   megdönti a kormányokat, l  ázadások és gyilkosságok lesznek,   a felsőbb rétegeket megölik,   a   
pusztító tömeg behatol a Vatikánba és a titkos könyvtáraiba. Ennek következtében az emberek meg fogják ismerni az 
emberiség igaz történelmét, mely jóval eltér a hivatalosan ismertetett történelmünktől. Az új történelem olyan 
földönkívüliek  r  ől szól  , akik az embereket   '  kísérleti patkánynak  '   tekintik,   és   az irántunk tanúsított érdeklődésüket a   
rossz szándék vezérli.   A harmadik világháború itt van, és valószínű, hogy ez 2010. novemberében fog kitörni   [Vanga, 
elhunyt híres bolgár látnok, évekkel ezelőtt, ugyancsak 2010. novemberét jelölte meg, mint a harmadik világháború 
kitörésének az időpontját.]
   Oldószert és olajat tartalmazó felhők [szerintem itt a Mexikói öbölben történt olajkatasztrófára történik utalás], halálos 
kóborló felhőkké változnak, melyek nagyon sűrűek lesznek, és sok ember halálát fogják eredm  é  nyezni  . Ezek a felhők 
alacsonyan, a talaj közelébe fognak lenni... Az USA-ban sok állat és a növény el fog pusztulni, amint ezek a mérgezett 
felhők mozogni, haladni fognak a légkörben... Sok nyelőgödör fog megjelenni... 
   A földönkívüliek és a hibridek (keverék emberek) hirtelen rosszul lesznek a napba hirtelen végbemenő változások 
miatt, és ennek következtében gyorsan el kezdenek öregedni. Az emberek ezt észre fogják venni, annak ellenére, hogy a 
médiában azt fogják állítani, hogy a dolog hátterében nincs semmiféle különlegesség, ezt az egészet természetes 
öregedésként fogják beállítani. A hibrideknek [ezek első látszatra úgy néznek ki mint bármely normális ember, de nem 
azok] van egy különleges, okult ceremóniájuk, amit a szabad ég alatt szoktak tartani, és ilyenkor olyan mennyiségű 
kozmikus sugarak szokták őket bombázni, melyek egy normális ember számára semmiféle veszélyt nem jelentenek, a 
számukra viszont ez rossz.   Ez évben az Augusztusi-Szeptemberi hónapokban a napnak   '  görcsei  '   lesznek, minek   
következtében pár ember megvakul és/vagy elmebeteggé válik.

Egyesek az egyiptomi Nagy Piramisba és Szfinxbe kódolt adatok alapján, ugyancsak arra a következtetésre jutottak, hogy a 
jelen emberi civilizáció, a jelen korszak, 2012 végén ér véget. A tibeti buddhista szerzeteseknek egy része, amint más 
pogány vallások hívei is, azt állítják, hogy 2012 végén visszajönnek az "isteneik", a földönkívüliek és átveszik a földünk 
irányítását. Az előbb ismertet embereken kívül, az utolsó idők próféciáiban számos más ember is utalt az előbb már számos 
alkalommal említett kozmikus, globális szintű katasztrófára és/vagy a 2012-es évre, mint például: XII Pius pápa, a Hopi 
indiánok, a Maják, Aztékok, Credo Mutwa világhírű sámán, Peter Deunov, Sergey Smelyakov (matematikus), Észak 
Amerika különböző indián törzsei (pl. amint a Majáknál, a Cherokee indiánoknál is naptáruk 2012  -ig     számol az   
idővel), Web Bot, Szent Lactantius, Szent Templomos Almis, Szent Hepidanus, Faustina Kowalska (szerzetesnő), 
zsidó Zohar, szabadkőműves próféciákban (lásd pl. az 'Apollyon Rising 2012' című könyvet), Edgar Cayce ...

A zsidó-keresztén bibliában számos igehely utal az ítélet napjára, óriási, globális, kozmikus szintű katasztrófákra, a 
teljesség igénye nélkül itt van egy pár – idevonatkoyó – igevers:

Máté 24:29 Közvetlenül ama napok nyomorúsága után [3-ik világháború] pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, 
a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.  [Itt a légkörbe jutott kozmikus porfelhőről, földi 
eredetű vulkanikus hamuról, szennyezőanyagokról és a Nibiru által takart napról van szó]  - /Mark 13:24-25/  

Apostolok Cselekedetei 2:20-21 A nap sötétté válik, és a hold vérré [pl. a légkörbe jutott vasoxid miatt], mielőtt eljön az 
Úr nagy és fenséges napja.  Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.



Lukács 21:9-11 És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg 
kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, 
mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek … és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.

Jelenések 6:12 … nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha,a telihold olyan lett, mint a 
vér [Az amerikai indiánok, azt mondják, hogy amikor a hold vérré változik, az embereknek a hegyekben kell menekülniük]

Jelenések 6:13  És az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél 
rázza [Szerintem itt a földre hulló meteoresőről van szó]

Jelenések  6:14 Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. 
[Pólusváltásnál ez teljesen érthető]

Jelenések  6:15 A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind 
elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban [Nem véletlen, hogy a világ kormányai egy jó pár titkos föld alatti 
menedékhelyet építettek ki a maguk és bábjaik számára. Ez is az előkészületekre utaló egyik jel.]

Ézsaiás 13:4-13  Zúgás hallik a hegyeken, nagy nép zúgásához hasonló, országok morajlása hallik, összegyűlt nemzetek 
morajlása. A Seregek Ura megszemléli a harcra kész sereget. Jönnek messze földről, az ég széléről: az Ú  r  , és bosszús   
haragjának eszközei, hogy elpusztítsák az egész földet. Jajgassatok, mert közeledik az ÚR napja, a Mindenható 
pusztításaként jön el.... Jön már az ÚR napja kegyetlenül, féktelen, izzó haraggal. Pusztává teszi a földet, kipusztítja 
róla a vétkeseket. Az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják világosságukat. Sötét lesz a fölkelő nap, nem fénylik 
a hold világa. Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a kevélyek gőgjének, az erőszakosok 
gőgösségét megalázom. Ritkábbá teszem a halandót a színaranynál....  Ezért megrendítem az eget, és megindul 
helyéből a föld a Seregek U  r  ának féktelen haragja miatt, izzó haragja napján  ... / Ézsaiás 24:1-6, 17-23 /

Zakariás 14:1-7  Eljön az ÚRnak a napja, amikor osztozkodnak a tőled elvett zsákmányon.... Mert összegyűjtök 
minden népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, és meggyalázzák az 
asszonyokat. A város fele fogságba megy, a megmaradt népet azonban nem űzik ki a városból. De az Ú  r   harcba száll   
majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján. Megveti majd lábát azon a napon az Olajfák hegyén, 
amely Jeruzsálemtől keletre van. Az Olajfák hegye pedig középen kettéhasad; kelet-nyugati irányban egy igen nagy völgy 
lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre mozdul el. Akkor meneküljetek a hegyek szakadékaiba, mert a 
hegyek között a szakadék Ácalig ér.... Azon a napon nem lesz sem hőség, sem hideg, sem fagy. Akkor csak nappal lesz - 
az ÚR tudja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos lesz még este is... [Amikor a hatalmas mágneses és 
gravitációs erők hatására a föld saját tengelye körüli forgása megáll, akkor a nap felé néző földrészen több napig tartó 
világosság lesz, az ellenkező oldalon, viszont több napos sötétség lesz. /Lásd még: Józsué 10:13/]

[Oroszorszag és/vagy Nibiru?]
Jeremiás 4:6 Sion felé mutassátok az irányt, fussatok megállás nélkül, mert veszedelmet hozok észak felől, és nagy 
pusztulást! 7 Előjött az oroszlán a bozótból, elindult a népek pusztítója, kijött a helyéről, hogy pusztává tegye 
országodat; városaid romba dőlnek, lakatlanná válnak... és ezt mondják: Ó, Uram, URam! De nagyon rászedted ezt a 
népet és Jeruzsálemet, amikor azt mondtad, hogy békességünk lesz, pedig fegyver fenyegeti életünket. Abban az időben 
ezt mondják majd ennek a népnek és Jeruzsálemnek: Heves szél fúj a hegytetőkről a pusztában népem leányára.

Jóel 2:1-10 Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen! Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön 
az Úr napja, bizony, közel van már! Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja... Jön egy nagy és hatalmas 
nép...Előtte tűz emészt, utána láng perzsel. Előtte Éden kertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg 
tőle semmi. Olyan az alakjuk mint a lovaké, úgy száguldanak mint a lovasok... A fegyvereken is keresztültörnek, nem 
lehet föltartóztatni őket. Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül...

Jóel 3:2-5  Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az id  ő  ben. Csodás jeleket mutatok az égen és a   
földön: vért, tüzet és füstoszlopokat.  A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, miel  ő  tt eljön az Ú  r   nagy és félelmetes   
napja.  De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR   [Jézus Krisztus]   nevét  ... [Karoliban Jóel 2:30-32]

Ámósz 8:9-10  Azon a napon - így szól az én U  r  am, az Ú  r   - naplementét idézek el  ő   délben, és sötétségbe borítom a   
földet fényes nappal. Ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat siratóénekre. Minden derékra gyászruhát huzatok...

Habakuk 3:3-6 Isten a Témán felől jön [Palesztina délkeleti részén lévő város] ], és a Szent a Párán hegyéről. Szela. 
Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle; és ott van 
az ő hatalmának rejteke. Előtte döghalál jár, és nyomaiban forró láz támad. Megáll és méregeti a földet, pillant és 
megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétporlanak, elsüllyednek az örökkévaló halmok... [Károli]

Jeremiás 25:32 Ezt mondja a Seregek URa: Indul a vész néptől néphez, nagy forgószél támad a föld végéről.



Ézsaiás 19:1-3, 5-6, 24-25 ...Száguld az Úr gyors felhőn...Egyiptomit egyiptomira uszítok, hogy testvér testvér ellen, 
ember embertársa ellen, város város ellen, tartomány tartomány ellen harcoljon. Oda lesz Egyiptom bátorsága, 
tanácstalanná teszem.... Kiapad a tenger vize, kiszárad, kiszikkad a folyam. Bűzössé válnak a folyók. Egyiptomban a 
Nílus ágai leapadnak, kiszáradnak. Elfonnyad a nád és a sás...  Azon a napon Egyiptom és Asszíria mellett Izráel, 
mint harmadik ország, áldás lesz a földön. A Seregek URa pedig ezt az áldást mondja: Áldott Egyiptom, az én népem, 
és Asszíria, kezem alkotása, meg Izráel, az én tulajdonom!

Ézsaiás 10:3 De mit tesztek majd a megtorlás napján, amikor megjön messziről az ítéletidő? Kihez futtok majd 
segítségért, hol hagyjátok kincseiteket? 

Ézsaiás 28:18 Felbomlik a halállal kötött szövetségetek [Itt a sátánisták sátánnal kötött – titkos – szövetségéről van szó], 
és nem marad meg egyezségetek a holtak hazájával [Hades]. Ha megjön az ostorozó áradat, elborít benneteket! 

Ézsaiás 34:4 Széthull az ég minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy tekercs; úgy lehull egész serege, ahogy a 
levél lehull a szőlőről, ahogy lehull a fügefáról. 

2 Mózes 9:23-25 Mózes kinyújtotta a botját az ég felé, az Ú  r   pedig mennydörgést és jégesőt támasztott; villámok csaptak a   
földre, és jégesőt zúdított az Ú  r   Egyiptom földjére. Esett a jégeső, és egymást érte a villámlás a jégesőben. Olyan   
hatalmas volt, amilyen nem volt még Egyiptomban, amióta emberek lakják. Elverte a jégeső egész Egyiptomban mindazt,  
ami a mezőn volt: embert és állatot, a mező minden füvét is elverte a jég, és összetördelte a mező minden fáját.

2 Mózes 10:21-23  Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet az ég felé, és akkor olyan sötétség lesz 
Egyiptom földjén, hogy tapintani lehet a sötétséget! Mózes kinyújtotta kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész 
Egyiptomban három napig.  Az emberek nem látták egymást.... [Lásd még: 2 Mózes 9:8]

Jeremiás 48:8,28 Eljön a pusztító minden város ellen, egy város sem menekül meg. Odalesz a völgy, elpusztul a 
fennsík, ahogyan megmondta az Ú  r  ...   Hagyjátok el a városokat, és lakjatok a kősziklán, Móáb lakosai! Legyetek 
olyanok, mint a galamb, amely a barlangok nyílásában fészkel!... 

Kolbrin Biblia.
A Kolbrin Biblia tizenegy részből álló könyv. Hat fejezetet az egyiptomi, ötöt a kelta papok írtak. A XII. században 
találták meg és a XV. században –     Angliában –     adták ki  . A Nibiruval kapcsolatban a következőkről ír:

Kéziratok 3:3 … és egy hatalmas fényforrás vörös színbe jelent meg az égen.

Kéziratok 3:4  Amikor vér fog a Földre hullani, a Pusztító meg fog jelenni.   Ekkor a hegyek megnyílnak és hamut meg   
tűzet fognak okádni. A fák megsemmisülnek …   A vize  ket   a föld  ek   elnyeli  k  , és a tengerek forrni fognak  .

Kéziratok 3:6 Az emberek elmebetegekké válnak...   A harag lángjai megemésztik őket és a Pusztító lehelete   
megsemmisíti őket...

Kéziratok 4:4  Az elől haladó lángok meg fogják semmisíteni az ember összes munkáját,   az utána jövő víz – abból ami   
még megmaradt – mindent el fog söpörni. 

Kéziratok 5:5  A Pusztító alakja, olyan mint egy forgó tűzgömbbé,   mely útjában apró tűzgolyókat szór ki magából. Az   
égbolt kb. ötöd részét fedi le,   és vonagló, kígyószerű   dolgokat küld le   a Földre  .

Kéziratok 6:11 A por és füstfelhők elsötétítették az eget, és   a vizeket – melyekre leestek – a vérhez hasonlóvá tették  ...

Teremtés 3:3 Az emberek, az   [  égi  ]   terror által, őrültekké váltak az égen látott rettenetes látvány miatt.   A lélegzetük   
elszállt a testükből, és egy furcsa hamu megégette őket.

Teremtés 3:4 Amint   [  a Pusztító  ]   elment,   a   Földet egy sötét és izzó köpennyel beborította... A Föld belei szét lettek   
szaggatva   és a nagy felfordulásban kinyíltak   [A vulkánkitörések mérgező gázokat bocsátottak a levegőbe].

Eredetek 8:3 Tévedésből imádták a szarvas-, gonosz csillagot és kíséretét.

3. Ami az előjeleket és   a   tudományos   előrejelzéseket, figyelmeztetéseket és elméleteket   illeti, ezek száma is annayira 
megszaporodott, hogy ezen rövid írás keretei között maximum csak a jéghegy csúcsára szorítkozhatok. Andy Lloyd 
(Planet-X kutató) szerint, a Nibiru egy vörös/barna törpe körül keringő bolygó, melynek legalább hét holdja van, és 
ennek   a rendszernek két   – javarészt gázokkal, jéggel és egyéb apróbb űrobjektumokkal rendelkező – farka is van. Mivel a 
vörös/barna törpék gyakorlatilag 'csődöt mondott csillagok' és ezért nem bocsátanak ki fényt magukból, az őseink 'Fekete 
csillag'-nak is nevezték, ezért ezeket legjobban az infravörös tartományba dolgozó teleszkópokkal lehet megfigyelni.
1982-ben a NASA elismerte annak a lehetőségét, hogy az akkori mérési tartományán kívül, a naprendszerünk közelébe egy 



eddig fel nem fedezett bolygó létezhet. Ez nem légből kapott feltételezés volt, hanem a naprendszerünk külső bolygóira 
gyakorolt hatások alapján erre lehetett következtetni. Ezt követően nemsokára felbocsátották az IRAS műholdat, amely – a 
feltételezések helyességét megerősítve – egy óriási űrobjektumot észlelt (infravörös tartományba). Erről a felfedezésről, 
1983-ban, December 31-i számában a 'The Washington Post' című amerikai újság címlapján számolt be: 
„Egy rejtélyes égitest lett felfedezve! 
Egy   [  ú  j]   égitest  et   – mely akár akkora is lehet mint a Jupiter bolygó és Földünkhöz oly közel is lehet, hogy akár a 
naprendszerünkhöz is tartozhat – fedeztek fel az   Kaszás-csillag     konstelláció irányában  ... Ez az objektum annyira 
rejtélyes, hogy   a csillagászok    [per pillanat]   nem   tudják megmondani, hogy egy bolygóról-, hatalmas üstökösről- vagy   
egy törpe csillagról van-e szó...   'Mindazt amit mondhatok, az az, hogy [per pillanat] még nem tudjuk, mi az [amit 
felfedeztünk] ' mondta Dr. Gerry Neugebauer, az IRAS program vezető kutatója... Ennek a rejtélyes testnek – mely nem 
bocsát ki fényt magából...  –   a leglenyűgözőbb magyarázata,    hogy ez egy óriási, gáznemű bolygó, amely olyan nagy   
(vagy nagyobb)   mint Jupiter   …. ” [A Jupiter 318-or nagyobb mind Földbolygónk]
Ezzel a felfedezéssel kapcsolatban 1984-ig – szórványosan – még megjelent egy-két hír, de ezt követően, szinte teljes volt a 
hírzárlat. Hivatalos szinten ezután javarészt csak ködösítettek. Minek a hallgatás? Mi Történhetett időközben?
A   '  New Science and Invention Encyclopaedia  '   1987  -es   kiadásában   (18-as kötet, 2488-as oldal), egy diagram került 
napvilágra. A diagramhoz tartozó cikkben a Pioneer 10 és Pioneer 11-es   űrszondák rendeltetése volt ismertetve  . 
[Ezek az űrszondák infrasugárzásra érzékeny műszerekkel voltak felszerelve] A diagram világosan mutatta amint a két 
űrszonda egy harmadik   fix pontot háromszögelt, mely pontot   'A tizedik bolygó' címkével látták el. Állítólag ez a 
diagram – a NASA által – tévedésből lett kiszivárogtatva, és ezt a feltételezést az is megerősíti, hogy később ezt a cikket 
visszavonták.   2001-ben a NASA tudósai nyilvánosan elismerték, hogy   egy ismeretlen eredetű gravitációs erő   
következtében,   mindkét   Pioneer   űrszondájuk hirtelen és rejtélyes módon le lettek térítve eredeti útvonalukról.         
Dr. Robert S. Harrington,  az USA haditengerészetének egy volt kutatója, vezető beosztásban dolgozó csillagásza, 
kutatásainak az eredményét nyilvánosságra akarta hozni. Mielőtt ez sikerült volna neki, elhunyt. Az interneten az a hír is 
elterjedt róla, hogy bizonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy a Planet-X (Nibiru) a naprendszerünk felé tart. Minden 
lényeges adatott ismert, és ezeket nyilvánosságra akarta hozni. Sajnos, neki nem sikerült. 1992 Harrington úr, társával 
Van Flandern úrral   ismertették kutatásaik eredményét és azon véleményüket, hogy a tizedik bolygó   (ha a napot és 
holdat is hozzáadjuk – amint a maguk idejében a sumerek is tették – akkor a 12-i bolygó) valójában létezik.   El is nevezték:   
'  Behatolónak  '   címkézték  . 1992-ben a NASA   egyik sajtóközleményében közölte  , hogy: ''A  z Uránusz és Neptunusz   
bolygók pályamozgásában észlelt szabálytalanságok,   egy hatalmas, naprendszerünkön kívüli égi test létére mutatnak   
rá...''. Ennek az ismeretlen égi objektumnak naptól számított távolságát 10-11 milliárd Km-re gondolták.
2000-ben Marshall Masters interjút készített John Maynard-al, az USA egyik volt hírszerző tisztjével. Maynard úr 
elismerte,   hogy a Nibiru/Planet-X   1983-ban észlelve, azonosítva lett az IRAS-, infravörös tartományba működő   
műhold által,   melyről felvételeket is készített  , és az adatfeldolgozó központba beáramló adatok annyira jelentősek voltak, 
hogy ezen műhold eredeti rendeltetése meg lett változtatva, és ráállították ezen újonnan felfedezett égitest nyomkövetésére, 
szem előtt való tartására. Nemsokára egy nemzetközi sajtóközleményében közölték, hogy az IRAS küldetése, egy 
mechanikai hiba miatt ,   zátonyra jutott, kudarcba fulladt... A volt hírszerző végül   is   elmondta, hogy ez   a   mechanikai   
hibáról szóló történet   nem volt más mint a NASA egyik fedett művelete,   vagyis   megtévesztő meséje.   Végül is a   
beáramló adatok nyugtalanító  nak   bizonyultak, mivel kiderült, hogy ez a hatalmas   égitest legalább négyszer nagyobb   
mint a Jupiter, és dél felől a naprendszerünk felé tart.           

Ha egy picit kinyitjuk a szemünket, akkor látni fogjuk, hogy ami napjainkba körülöttünk és velünk történik, az egyáltalán 
nem nevezhető hétköznapi, megszokott dolognak, hanem épp ellenkezőleg, a józan ember számára egyre inkább 
szokatlanok, egyre inkább szaporábbak és ide lehet sorolni nemcsak az időjárásban tapasztalható változásokat, az egyre 
sűrűbb és erősebb földrengéseket, viharokat, hurikánokat, vulkánokat, árvizeket, stb.., hanem a föld mágneses mezejében 
tapasztalható óriási változásokat, a nap szokatlan aktivitását, kormányok szokatlan intézkedéseit, a pólusvándorlás 
jelenségét, a bolygók megnövekedett fényerejét, állatok viselkedésében tapasztalható változásokat és végül a látványos égi 
jelenségek is egyre markánsabbak, erőteljesebbek. A vulkanikus és szeizmikus tevékenység   –     1975 óta – 400-500   
százalékkal nőt.    A természeti csapások száma 1963 és 1993 között 410   százalékkal nőt.   Azóta a helyzet csak   
rosszabbodott.     1901 óta, a nap mágneses mezeje 230%-al nőt. Bolygónkon 2000-2009 között   legalább 385 csapás volt.   
1973 óta a földrengések erőssége – átlagban nézve – folyamatosan nőt.   A Jupiternek oly   mértékben megnövekedett a  z   
energetikai   jellegű   tölt  ése, hogy jelenleg a Jupiter és holdja között   egy   csőszerű képződmény látható, melyet az ezen   
égitestek közöt  t létrejövő ionizáló sugárzás hoz létre  . Napjainkba naprendszerünk összes bolygója hatalmas változásokon 
megy keresztül. A számomra ezek az apokaliptikus idők jelei, azt jelzik, hogy az ítélet napja–, a Nibiru/Planet-X egyre 
közelebb került hozzánk, hogy az említett jelek a jövőben egyre erőteljesebben és sűrűbben fognak megnyilvánulni.      

Egyes tudósok a globális felmelegedést, nem a hivatalosan hangoztatott széndioxid kibocsátással hozzák összefüggésbe – 
hiszen ez a globális felmelegedési folyamat a naprendszerünk más bolygóin is megfigyelhető, – hanem a galaxisunk 
közepéből kiáramló-, megnövekedett energiának tulajdonítják (és egy fotonövnek is). Ez az energia – a kutatók állítása 
szerint – hét milliószor nagyobb mint a napunk által kibocsátott energia, és ez a globális felmelegedésnek is a forrása. Ez a 
megnövekedett energia áramlás hatást gyakorol a napra is, és így bizonyos szinten, hatással van a napkitörésekre is. 2006-
ban a NASA ismertette Mausumi Dikpati kutatásának   a  z egyik beszámolóját,   amely lényegében arról szól, hogy   
2012-ben évtizedek óta nem tapasztal   erősségű napviharokra, napkitörésekre kell számítanunk, és az sem zárható ki,   
hogy ekkor évszázados rekordok fognak megdőlni.   Az ezek következtében kialakuló földi, mágneses viharok viszont   
apokaliptikus méreteket ölthetnek. A NASA a saját internetes web oldalán mindenkit figyelmeztetett a lappangó, óriási 



napviharokra, melyek 2012-ben fogják bolygónkat érni. Habár,   ami a napkitörések erősségét  -  , hevességét   érinti  , a világ   
legjelentősebb szakértői között nincs eltérés,   az   időpont  ok  ban kis eltérések   azonban   vannak. Egyesek 2012 helyet, a   
2011-es évet   jelölték meg mint a várható napkitörések, napviharok maximumának az esztendejét. Amennyiben   ezen   
kutatók-, tudósok nem tévedtek, akkor akár több hónapos áramkimaradással is számolnunk kell. Ez azt jelenti, hogy 
mindaz  on dolgok  ,   melyek   elektromos áram által működ  nek  , csődöt fog  nak   mondani,   üzemképtelenné válnak. Az   
ember még a személygépkocsiját sem fogja tudni beindítani... Ez az állapot valószínűleg anarchiát fog eredményezni. 

A NASA 2008.12.16-án a saját internetes oldalán ismertette amint a NASA   T  hemis típusú űrsiklója egy hatalmas rést   
fedezett fel a föld mágneses mezejében, védőpajzsában. Ez a rés elképesztően nagy,   négyszer szélesebb mint a   
bolygónk, és tízszer nagyobb   mint amennyire előzőleg gondoltak. Ezen hatalmas résen a napszél akadálytalanul átjut   
(és nem csak...!), és így a magnetoszférát feltöltheti, ami erőteljes mágneses viharokat eredményezhet. A magnetoszféra 
egy hatalmas-, bolygónkat körül levő mágneses 'buborék', mely véd bennünket a napszéltől. Az egész   napoldali rész   
gyakorlatilag nyitottá vált a napszél előtt! Ezt   2007  -ben fedezték fel.   A bolygónknak viszont egyre nagyobb mágneses   
viharokkal és mágneses mezejének 'elcsavarodásával', torzulásával kell megb  i  rkóznia.   Egyesek szerint, bolygónk   
saját tengelye és nap körüli forgása közben –   enyhén – támolyog      . Ez már hatással van az emberek agyhullámaira is. A 
megnövekedett naptevékenység, sugárzás az emberek  ben   serkenti a lélektani változásokat és a spirituális/lelki   
ébredés  hez vezethet  . Geoff Stray és Paul LaViolette   írásaikban   nem egyszer   a nap és kozmikus sugárzások     emberi   
pszichére gyakorolt hatás  aira   utal  tak, ezek tudományosan alátámasztott bizonyítékaira.   A t  i  sztánlátók   (  clairvoyan  t)   
képességeinek a hatékonysága, 400%-al nőt, hogy elérje a csúcsot, a maximumot 12  00   és 14  30   óra között   (Helyi 
csillagászati idő). Húsz évnyi Palo Alto-ban folyó kutatás után felfedezték, hogy a tisztánlátók képességei   szinte a nullára   
esnek vissza   1  7  30     és   2  0  00   óra között.   Az alacsonyabb – spirituális – fejlettségi fokon levő embereket, a megnövekedett   
naptevékenység és kozmikus energiaáramlás, zavarodott  abbá és agresszívebbé teheti őket. És fordítva  .             

Gondokat nemcsak bolygónk mágneses pajzsában fedeztek fel, hanem rendellenességeket a ionoszférával kapcsolatban is 
észleltek. A NASA felfedezése szerint   a   földünk   felső légköre és   az   űr közti határ rendkívül alacsony szintre süllyedt  .  

A mágneses északi pólus felfedezése óta (1831) elkezdett vándorolni. 1904-ben a vándorlás sebessége – évente – még 
csak 15 kilométer körül volt.   2007-ben felgyorsult kb. 60 Km/év -re. A lényeg az, hogy az északi pólus nemcsak   dél   
felé mozdult el, hanem a nap felé is. 

A Norvég spirálról hallottak-e már? Nem? Pedig nem hétköznapi eseményről van szó. Az interneten érdemes megnézni egy 
pár – ezzel az eseménnyel kapcsolatban készült – videofelvételt is. 

Az utóbbi időbe, években, a bolygónk légkörébe behatoló kozmikus objektumok száma egyre nagyobb ütemben szaporodik. 
Az interneten számos olyan videofelvételre lehet bukkanni, melyek hulló meteoritokat, vagy más különleges égi jeleket, 
eseményeket mutatnak be. Egyes web oldalakon ezek az események még lajstromozva is vannak.

A 'The Guardian' című újság közölte a Pentagon egy félelmetes előrejelzését, mely a 2012- es évet tárgyalja, és melyet a 
világ végével társít. Ekkor az egész emberiségnek egy kritikus megpróbáltatással kell szembenéznie. Amint közeledünk a 
2012-es évhez, az időjárásban radikális és hirtelen változásokra kell számítanunk, melyek végül anarchiához fognak vezetni.

2008.02.20-án egy internetes   YouTube   felhasználó,   NibiruShock2012   név alatt két videofelvételt tett közzé, melyek   
állítása szerint a déli póluson levő SPT teleszkóp vet fel,   és mely felvételek a Nibirut és egyes holdjait mutatta be   (a 
felvételeket az infravörös tartományba készítették). Miután ezt a videót majdnem 40000 ember megnézte, hirtelen gondok 
támadtak az elérhetőségével, és ez a felhasználó több fronton is meg lett támadva. A   YouTube   szerzői jogokra   
h  i  vatko  z  va eltávolította a videofelvételeit  . Ha a felvételei hamisítványok lettek volna, azért – meglátásom szerint – 
minden bizonnyal nem cenzúrázták volna ki, nem tiltották volna le, hiszen a YouTube hemzseg a hamisított Nibirus 
felvételektől. E felvételeket hozzáértő emberek alapos elemzéseknek vetették alá, és megállapították, hogy eredetiek, 
nem hamisítványok. Az eredeti felvételeket – elméletileg – a http://yowusa.com/ még meg lehet tekinteni.       

Az Ausztráliában levő Sydney városát nemrég vörös porfelhő fojtogatta.   Karen     Dulwich Hillből   [Ausztrália], arra 
ébredt, hogy padlóit piros por takarta,   és a madarak elhagyták a fészküket.   '  Úgy éreztem mintha eljött volna az   
Armaged  d  on,   mivel mikor a k  o  nyhában voltam és kinéztem az égboltra, ott volt ez a piros   [  porfelhő  ],   vörös izzás   …  '   
mondta Karen. Mick az ABC Online-nak a következőket nyilatkoyta: '… Amikor felkeltem,   az ablakom vörös színbe   
ragyogott! Azt gondoltam, hogy ez már az Armageddon!...'     

4. Amint az előjelek egyre szaporábbak és markánsabbak, úgy az előkészületekre, felkészülésre utaló jelek is egyre 
inkább szaporodtak és szaporodnak. Álljon itt egy pár idevonatkozó eset.

1993-ban a Vatikán saját teleszkópot telepített Tucson-ba, USA. Földünkön ez az egyik legmodernebb csillagászati 
megfigyelő állomás. Honnan ered a Vatikánnak – egy vallásos intézményrendszernek – ez az óriási, égi  -, kozmikus   
események iránti érdeklődése, ha nem abból, amit a próféciákból (pl. harmadik Fatimai titok) és egyéb forrásokból 
megtudtak? Minek az óriási érdeklődés, ha a Nibiruval kapcsolatos próféciákat-, előjeleket nem vennék komolyan? 

http://yowusa.com/


2009. Decemberében a NASA útnak indította WISE nevű   teleszkópját. Minek ez a folyamatos, óriási és egyre   
kifinomultabb érdeklődés, az infravörös tartomány iránt? Minek, ha nem a 'Sötét csillag' és a Nibiru miatt?     

2006. Júniusában, Norvégiában, mélyen bent egy hegy belsejében, egy mag-/génbank tárolására alkalmas föld alatti 
komplexumot-, bunkert hoztak létre,   Longyearbyen   v  áros közelében   (angolul 'The Svalbard Global Seed Vault').

Pár évvel ezelőtt,   egy n  orvég politikus úgy nyilatkozott, hogy 2012 végéig nehéz időnk várnak ránk.   Nyilatkozatában   
azt állította, hogy a norvég kormány egyre több föld alatti bázisokat, bunkereket épített, és 2011 végéig ezeknek az 
építése be kell hogy fejeződjön.   Izrael és a világ többi kormánya titokban ugyan ezt teszi  .

2009 Februárjában az USA elnöke, Obama bejelentette,   hogy az USA űrprogramjai 2010 végéig, véget kell, hogy   
érjenek. Mit gondolnak, 2011-ben például miért nem fognak már   űrsiklókat az űrben küldeni? Itt még megemlítem,   
hogy létezik minimum három olyan prófécia is, mely szerint az USA utolsó elnöke fekete bőrű lesz.

Az utóbbi két-három év során, több ember is közzétette a Nibiru valós, ellenőrizhető égi   ko  ordinátáit   és/vagy a   
nagyobb teljesítményű teleszkópok által – a Nibiruról – készített   videofelvéte  leket  . Ezeket a  z információkat  , videókat   
rövid időn belül   letiltották,   cenzurázták  .   Az   igazság terjedését így próbálták és próbálják mind a mai napig   
megakadályozni. De a világhálón,   a megfelelő ismeretekkel rendelkező egyéneket hosszabb távon nem lehet sikeresen   
cenzúrázni. Ezért   a sötétség erői, a nyílt, feltűnő és gyanakvást keltő cenz  ú  ra helyett –   e téren is –   áttértek   a   
dezinformálásra,   vagyis   hazugs  ágaikat igazságként igyekeztek és   igyekeznek mind a mai napig   '  eladni  '  .   Ezért már   
nem csoda, hogy napjainkban   az   olyan csillagászati programokban mint a   népszerű   Google Sky,   Microsoft   
WorldWide Telescope     és   WikiSky     több   olyan terület is ki lett vágva vagy kozmetikázva lett, melyek  et   csak     a   látsza  t   
kedvéért   cenzúráz  tak  ,   pedig   semmi közük nem volt a Nibiru  -val kapcsolatos valós koordinátákhoz. Ezt azért tették,   
hogy az emberek a hiteles, valós koordinátákat ne tudják megkülönböztetni a hamisaktól. Ezért nem csoda, hogy az 
utóbbi években a már említett népszerűbb csillagászati programokban az idők folyamán a hiteles koordináták 
mellett hamis területeket is kivágtak, átszerkesztettek az ilyen programokban  .   Minek a félrevezető, megtévesztő   
szerkesztés (Microsoft) vagy a nyílt cenzúra (Google,   WikiSky...  ), ha – amint hivatalosan hangoztatják – a   
Nibiru/Planet-X nem létezik?   Minek kell megakadályozni, hogy az emberek –   akadálytalanul –   kutathassák az égbolt   
egy adott területét?   Mi lehet az a nagy titok, amit rejteni próbálnak szemeink elől?  

Számos német készül a 2012 apokalipszisre – UPI News – 2008.06.23
Medvedev: 'Azt hiszem, hogy a harmadik világháború kitörhet.' – 2010.05.07
Fidel Castro: 'Rövid időn belül – katasztrofális következményekkel – egy nukleáris háború fog kitörni' [Iran-Izrael/USA]
Az USA 13 titkos földalatti bázist épített ki Afganiszt  ánban, az Oroszországgal való háborúra készülve   –Russia Today
Izrael gázmaszkokat oszt lakosainak – 2010.02.28

Az USA-ban – ezentúl – a légkörbe hatoló kozmikus objektumok, államtitoknak minősülnek. Egyszerűen nevetséges!

Romániában, olyan jegyek nyomtatását szavazták eg Braşov-ban, melyeket háborúban szoktak használni, és melyek 
alapján a családok kiválthatják az őket megillető heti élelmiszeradagot. 

Az előző oldalakon – terjedelmi korlátok miatt – csak a jéghegy csúcsának egy piciny kis szeletét ismertettem. Kiket e téma 
jobban érdekel, annak ajánlom, hogy látogasson el a honlapomra: https://iteletido.wordpress.com/

A számomra nem kétséges, hogy a következő három-négy év során, az embereknek óriási megpróbáltatássokkal kell 
szembenézniük, és biztosabb menedék mint a Drága Szent Egy Igaz Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szentelt élet nincs. 
A van és/vagy lesz élő hitünk, akkor biztosan számíthatunk az Isten segítségére, és ekkor tudni is fogjuk, hogy mi a teendők. 
Ha viszont nincs, személy szerint én nem sok esélyt látok arra, hogy az ember önerejéből, legjobb esetben is ép elmével 
megússza az egészet. Én személy szerint úgy látom, hogy a harmadik világháború 2010 vége felé-, vagy 2011-ben ki fog 
kitörni, és az embernek addig lelkileg mindenféleképpen fel kell készülnie. És ez a lelki felkészülés mindenek előtt egy 
őszinte számvetéssel, helyes felismeréssel, hitvallással, szívből jövő bűnbánattal és sok-sok szívből jövő dicsőítő, 
magasztaló és hálaadó imával kell, hogy teljen, mert a Drága Szent Egy Igaz Isten és az Úr Jézus Krisztus ezt várja tőlünk.

Ami az istenben való hitet illeti, én azt vallom, amit a világhírű író, Lev Tolsztoj így fogalmazott meg:
”Az emberek csak akkor nem hisznek az Istenbe, ha egy hazugságba hisznek.”

Kérek mindenkit, hogy amennyiben erre lehetősége van, ezt az anyagot adja tovább másoknak is, másolja és terjessze. 
A Drága Szent Egy Igaz Isten áldjon minden jóra törekvő embert. Ámen.       [Zárva: 2010.08.24-én]

Világszerte örök szívből jövő igaz áldás, magasztalás, hálaadás és 
dicsőség legyen a Drága Szent Egy Igaz Istennek 

és az Úr Jézus Krisztusnak. Ámen.

https://iteletido.wordpress.com/

