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„Pataky Attila csak hülyíti a jónépet” – az
ufókutatók konferenciáján jártunk
2019. március 2-ára a Magyar Ufókutató Szövetség összehívta
tagjait és követőit. Nagy, képes riport olyan emberekről, akiket
elraboltak a földönkívüliek, és olyanokról, akik már találkoztak velük.
És azokról, akik hisznek nekik.
Bankó Gábor

12 000 évvel ezelőtt atomháború dúlt a Földön, az idegenek egy kevert faj
megalkotásán dolgoznak, nanorobotok alkotják a szervezetünket, Pataky Attila pedig
szélhámos – többek között ezeket tanulhattam meg a Magyar Ufókutató Szövetség
éves tavaszi Exopolitikai konferenciáján az Újpesti Kulturális Központban, ahol olyan
magas rezgésű lényekről is szó esett, mint a hetedik dimenziós andromédák, illetve
Soros György. Még szerencse, hogy mielőtt a tengernyi információtól túlságosan
megfájdult volna a fejem, Zoltán a kis szürkéktől tanult elektromágneses
technikájával meggyógyított. De erről majd később.
Szembe kell néznünk az igazi történelmünkkel. Hiszünk abban, hogy egy
sokkal fejlettebb civilizáció járt a földön anno, aminek sok bizonyítékát
mutatjuk be az előadások során. Szeretnénk, hogy egy napon ez ne kevesek
privilégiuma és titka legyen, hanem közkincs az egész világon
– vázolja fel a Magyar Ufókutató Szövetség alapvető célkitűzéseit Kalmár János, a
szövetség elnöke. Kalmárt épp most választották újra az esedékes választmányi
ülésen, maga is színpadra állt a konferencián „Szupertechnológiák,
szuperkatonák, titkos projektek” című előadásával. Úgy véli, a földönkívüliek
jelenléte az emberiség történelmében nem hit kérdése, és a tudományos szféra
tagjai általában csak azért nem merik vállalni a tényeket, mert féltik a pozíciójukat.
Nem így egy korábbi honvédelmi miniszter, aki rendszeresen jelzi nekik, ha
földönkívüli eredetű incidens történt az országban, így a szövetség odaküldheti
szakértő csapatait helyszínelni.

 Fotó: Bankó Gábor

A konferencia ennek megfelelően gondosan kialakított safe space az ufókutatók,
-észlelők és érdeklődők számára, amelyben a szkepticizmus ártó szellemétől távol
bátran tapasztalatokat és gondolatokat cserélhetnek egymással. Csak a menetrend
egyoldalú kissé: az ufós témákon túl konspirációs teóriákkal és spiritualizmussal is
átszőtt előadások mellé igazán beférhetett volna a programba egy-két
kommunálisabb jellegű eszmecsere is, mondjuk egy eltérítésszeminárium vagy
testen kívüli workshop.
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A konferencia záró csúcspontja a fórum, ahol a közönség kérdéseire válaszolnak az
előadók, a téma olyan beavatottjai, mint maga Kalmár, Kisfaludy „Tanár úr” György
vagy Nemere István író.

 Fotó: Bankó Gábor

A konferencián részt vett Kerekes Ferenc, névjegykártyája szerint „fénymunkás” és
kertész, aki az UFO magazin egy róla szóló cikkét is megmutatta. Az írás az
idegenekkel való találkozásairól szól.
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Ferenc szerint a pénz (is) a földönkívüliek tanítása: egy galaktikus felzárkóztatási
program keretében hozták el bolygónkra, és mutatták be Föníciában, amikor már
úgy érezték, ideje meghaladnunk a cserekereskedelmet.
A földön két nép van, ami nagyon ősi és nagy tudású: a szkíta hun magyar és a
zsidó. Mint tudjuk, a zsidók igencsak megszerették ezt a föníciai találmányt
– mondja, majd megmutatja noteszét is.
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Czanik Csaba, az UFO magazin igen termékeny szerzője is előadott a konferencián.
A papíron a génekről szóló fellépés valójában spirituális útmutatás volt.
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Ha kudarcra vagyok ítélve, annak csak egyetlen oka lehet: nem vagyok nyitott
a világra
– szólt a tételmondat.
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Itt van a sok csaló, nyilván vannak benne úgymond mentálisan beteg
emberek, vannak, akik egyáltalán nem tudják, mi történt velük, és vannak
persze a nagyon autentikusak. Kevesebben vannak értelemszerűen,
szortírozni kell, kritikusan
– ﬁgyelmeztet Miskolci László ufókutató. Knoll Gyula történetét viszont aligha kell
kritizálni:
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Knoll repülőezredes volt, 1959-ben vadászpilótaként találkozott először ufóval,
azóta több könyvet is publikált a témában. Előadása szerint a Földön eredetileg
uralkodó civilizáció a jupiteri hüllők, a dracók támadása miatt semmisült meg 180
millió évvel ezelőtt, hogy átadja a helyét a miénknek, de olyan aprólékos részletekre
is fény derült belőle, miszerint a hetedik dimenziós andromédák alvásigénye 2 óra.
Az Európában zajló eseményekben az illuminátus tagjainak aljas művét látja, ők a
Soros-féle személyiségek, akik a forradalmakat és a háborúkat csinálták.
Knoll úgy véli, hogy Pataky Attila (aki az ufóélményeit nyilvános szereplései során
gyakran taglalja) pusztán „hülyíti a jónépet”. És egyébként is, vannak itt komoly
emberek, például Süveges József, a pécsi Moebius-klub vezetője.

 Fotó: Bankó Gábor

A Moebius ufóincidensek felderítésére specializálódott:
Elmegyünk a helyszínre, feltérképezzük, hogy mi történt. Hogy eltérítés vagy
csak a képzelet játéka az egész
– magyarázza a klubvezető. Na persze, képzelet ide vagy oda, a gyógyítás már nem
lehet a képzeleté. Itt van például Ádám Zoltán programozó és amatőr csillagász, aki
gyógyítási képességét demonstrálja kameránknak. Elmondása szerint a
földönkívüliektől tanulta, a módszer fej- és hasfájás csitítására is alkalmas, de
vélhetően elektromágneses mivolta miatt nincs jó hatással az elektronikus
rendszerekre.
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Ádám elmondta, őt 2017-ben látogatták meg a kis szürke idegenek, és közölték
vele, hogy az emberiségnek 300 éve van hátra, hogy „levetkőzze magáról a
pénzhatalmi világrendszer okozta gondokat”, különben a bolygó populációját
fokozatosan fogják lecserélni hibridekre, vagyis az emberiség és a kis szürkék
keresztezéséből létrehozott fajra, amíg végleg ki nem halunk. Ez az úgynevezett
roswelli egyezség, más néven új világrend.
– Nem inkább ultimátum? – teszem fel a kérdést.
– Nem. Egyezség – javít ki Zoltán, majd elmeséli, hogyan hallotta egy korábbi
konferencián a mosdóban, ahogy Pataky Attila telefonon azt mondja a
menedzserének, hogy „Igazad volt, megették a sztorit!”. Szortírozni kell, kritikusan,
ahogyan azt Miskolci is állította.
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"Nem szabad visszatérni a megszokott életünkhöz"
Ház iPatika

/ 2020. 05. 07. 18:29

/ Eg ész ség

Kétszáz világhírű művész és tudományos szakember - például Madonna, Robert de Niro, Isabelle Adjani,
Yann Arthus-Bertrand és Tarr Béla is - nemet mond a normalitásba való visszatérésre a koronavírusjárvány után. A felhívást szerdán tették közzé a Le...

Új megoldást keresnek a hazai kistermelők
Nosalty
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/ Életmód

Kevés ember vásárol a piacokon a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet óta, így a kistermelőknek
új megoldásokat kell alkalmazniuk, hogy kisebb legyen a kiesés.
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