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UFÓK ELLEN FEGYVERKEZIK JAPÁN 
 

 

 
A japánok fegyverkeznek. A védelmi miniszter ki-
jelentései szerint Japán fel akar készülni a földön-
kívüliek támadására, nagyon komolyan véve ezt a 
veszélylehetőséget. 
A volt védelmi miniszter, Shigeru Ishiba (akinek a 
helyét a 2008. augusztusi kormányváltással Yos-
himasa Hayashi vette át) kinevezését az ufótáma-
dások elleni felkészülések megtervezésére hivata-
losan is meghosszabbították. Hivatalának felada-
taival kapcsolatban Shigeru Ishiba egy tokiói kon-
ferencián röviden így nyilatkozott: „Nincs jogunk 
vitatni, hogy ufók és idegen lények léteznek, és 
egy másik életforma ellenőrzése alatt tart min-
ket.” Emiatt kell a japán hadseregnek egy speci-
ális kiképzésen átesnie, hogy megfelelően tudjon 
védekezni az ufók ellen. 

 

 
 
Shigeru Ishiba sze-
rint egy másik élet-
forma tart ellenőr-
zés alatt minket 
 

 
 

A japán védelmi minisztérium fel akarja ké-
szíteni haderőit az azonosítatlan repülő tárgyak 
váratlan felbukkanásának esetére. A minisztérium 
vizsgálja, hogyan reagálna a hadsereg, ha egy 
ilyen támadás bekövetkezne. Problémákat szülne 
azonban az a tény, hogy a rendkívül szigorúan pa-
cifista alkotmány miatt ez a védelem akadályokba 
ütközne, ugyanis az államirat rögzíti, hogy a had-
erő bevetése csak egy külső ország támadásakor 
történhet meg. A törvényeket tehát módosítani 
kell, ha a hadsereg ez idő szerint hivatalosan csak 
ellenséges roham esetén védheti meg az országot. 
Tisztázatlan az is még, mit is takar valójában egy 
ilyen utótámadás visszaverésének a fogalma. 
Minthogy ez ideig erre nézve nincsenek kidolgo-
zott tervek, a sajtó további kérdéseire nincs elfo-
gadható válasz. 

Az ufóviták kiváltója egy ellenzéki vezető 
volt, aki hivatalos körkérdésben tudakozódott a 
kormány tagjainál az idegen űrhajók létezésének  

realitásáról. A kérdést mostanában nagyon komo-
lyan veszik. Nobutaka Machimura kormányszóvi-
vő kijelentése nem kis meglepetést okozott az új-
ságírók körében: biztosította őket, ő maga teljes 
mértékben meg van győződve az ufók létezéséről.  

 
 
Nobutaka Machimura 
kormányszóvivő hiva-
talosan is hisz az ufók 
létezésében 
 
 

 

Valóban tart Japán a földönkívüliektől? Vagy ez a 
félelem sokkal inkább egy küszöbönálló, a negy-
venes éveikhez hasonló cészealj-inváziónak szól? 
Hisz emlékezzünk csak az idegen űrhajók gyakori 
feltűnésére a Texas állambeli Stephensville-ben. 
Belső információ szerint a „fekete hatalom” már 
régóta figyeli az USA-t és Japánt. Az idegen civili-
zációk hatalmi utódja most ezeket az országokat 
készül megtámadni? A japán vezetés jó ideje tud a 
manipulációkról, és tart a hirtelen agressziótól. 

Mindenesetre az kétségtelen, hogy ellentét-
ben a ma általános helyzettel, az egész világon 
folytatott ufómegfigyelések alapján megállapít-
ható, hogy a megbízható, elegendő tanúval és bi-
zonyítékokkal alátámasztott észlelések száma Ja-
pánban elhanyagolható a többi országhoz képest, 
a megfigyelések igen ritkák. Természetesen itt is, 
mint minden más országban 1947 (Roswell) óta 
több százezer beszámoló ismert. A legtöbből azon-
ban hiányoznak a jellegzetes, összetéveszthetetlen 
ismertetőjegyek, amelyek megkülönböztetnék azo-
kat, az egyéb természetes magyarázattal bíró je-
lenségektől, közönséges hallucinációktól. Mind-
emellett figyelemreméltó, hogy japán neve mégis 
sokszor szerepel hiteles ufómegfigyelésekkel kap-
csolatosan, jóllehet ezeket más országokban tet-
ték. Egyetlen példa a sok közül a híres 1986-os 
alaszkai észlelés, mely éppen egy japán légitársa-
ság, a Japán Airlines gépének fedélzetéről történt. 
 

UFÓ MAGAZIN. V. J. 
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CANTERBURY ÉRSEKE IS NYITOTT 
A MUZULMÁNOKKAL VALÓ PÁRBESZÉDRE 

 

 
Canterbury anglikán érseke is válaszolt arra a le-
vélre, amelyet tavaly októberben a világ 138 mu-
zulmán vezetője és értelmiségije küldött a pápá-
nak és más keresztény egyházak vezetőinek, ha-
tározott együttműködést ajánlva keresztények és a 
muzulmánok között a béke elősegítésére. 

A Canterbury érsek sajtóirodájának közlemé-
nye szerint Rowan Williams „Egy közös szó a köz-
jóért” című válaszlevele az anglikán közösségen 
belüli világszintű, hosszú konzultáció után szüle-
tett meg. A válaszával kapcsolatban az érsek a 
múlt hónapban szakértőkkel és tudósokkal is ta-
nácskozott Londonban. 

Williams bejelentette, hogy a Cambridge-i 
Egyetemmel együttműködésben konferenciára hív 
meg egy keresztény és muzulmán vezetőkből álló 
csoportot ez év októberében, éppen egy évvel a  

muzulmán vezetők „Egy közös szó” című nyílt le-
velének megjelenése után. 

A találkozó olyan programot szeretne majd 
beindítani, amely gyakorlati célkitűzéseket tartal-
maz a kölcsönös megismerés és barátság elmélyí-
téséhez és a közös cselekvés elősegítéséhez. 

Levelében az érsek többek között azt írta, 
hogy nagyra értékelte a muzulmán vezetők kezde-
ményezését, mert jelentős fejlődést fejez ki a ke-
resztények és muzulmánok közötti kapcsolatban, 
valamint olyan platformot jelent, amelynek ke-
retében mindkét vallás hívői elkötelezhetik magu-
kat arra, hogy kielégítsék világunk és közös em-
beriségünk legmélyebb szükségleteit – idézi a SIR 
az anglikán érsek válaszlevelét. 
 

Magyar Kurir 
 

 
 
 

KÉTKEZI MUNKA A SZELLEMI FEJLŐDÉSÉRT 
 
 
A brit gyerekek szellemi fejlődése veszélybe ke-
rült, mivel sem az iskolában, sem otthon nem vé-
geznek manuális tevékenységet – jelentették be 
egy friss tanulmány készítői. 

 
Az iskolákból száműzték a fa- és fémmun-

kákat, mindenféle kézművességet, autószerelést, 
de még a zenét is. A gyerekek otthon számítógé-
pes játékokkal múlatják az időt, ezáltal lassacskán 
a brit társadalom a ”csavarhúzó helyett szoftver” 
állapotába kerül – összegzik a kutatók a Ruskin 
Mill Oktatásügyi Szövetség megbízásából készült 
jelentésben. 

”A kutatás adatai szerint a virtuális térben 
eltöltött idő egyre növekvő mértékben szorítja ki a 
manuális játékot és tanulást, holott a szellemi fej-
lődés feltétele, hogy a valós, háromdimenziós vilá-
got a saját kezünkkel végzett tevékenységek révén 
fedezzük fel” – magyarázta Aric Sigman, a felmé- 

rés vezetője. A fiatalok csak az érzékszerveik által 
képesek tapasztalatokat szerezni a világ működé-
séről, az anyagok természetéről, és ezáltal lesznek 
képesek arra is, hogy elvont fogalmakról megfon-
tolt ítéletet alkossanak – tette hozzá. 

A tanulmány beszámol olyan 11 évesekről, 
akik bizonyos megismerő képességeik terén ko-
moly lemaradással küzdenek, valamint a fiatal 
mérnökhallgatóknak a mechanikai problémák el-
képzelésére való egyre csökkenő képességéről. 

”Tapasztalataink szerint világos, hogy a szak-
politikának intézkednie kellene a „háromdi-
menziós” tanulás és a kézi tevékenységek ismé-
telt oktatásáról, ugyanakkor pedig a szülők fele-
lőssége is, hogy biztassák gyermekeiket a mind 
több manuális foglalkozásra” – jelentette ki Sig-
man. 

 
(Internet) 
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A FÖLDÖN KÍVÜLI ÉLETRŐL 
TANÁCSKOZTAK A VATIKÁNBAN 

 

 
 

XVI. Benedek pápa 

 
 
A földön kívüli élet lehetőségéről, és az ezek által 
felvetett teológiai kérdésekről tartott ötnapos kon-
ferenciát a Vatikán. A találkozó illeszkedik XVI. 
Benedek pápai programjába, melynek a hit és az 
értelem közötti kapcsolat erősítése az egyik célja. 
 
Az élet eredetéről, a földön kívüli élet lehetősé-
géről, és az ezek által felvetett teológiai kérdé-
sekről tartott ötnapos konferenciát a Vatikán.  
”Az élet eredetére és a földön kívüli életformákra 
vonatkozó kérdések nagyon helyénvalóak és ko-
moly megfontolást érdemelnek” – mondta José 
Gabriel Funes csillagász-pap, a Vatikáni Csillag-
vizsgáló igazgatója. 
 
A konferenciára több mint 30 csillagász, fizikus, 
biológus és más tudós érkezett az Egyesült Álla-
mokból, Franciaországból, Nagy-Britanniából, 
Svájcból, Olaszországból és Chiléből, köztük so-
kan nem katolikusok. A tudományos találkozó, 
melyet 2005-ben hasonló témájú konferencia elő- 

zött meg, illeszkedik XVI. Benedek pápai prog-
ramjába, melynek a hit és az értelem közötti kap-
csolat erősítése az egyik célja. 
 
A modern tudomány felé való nyitás volt a jezsuita 
Funes egyik tavalyi nyilatkozata is, melyet a vati-
káni L’Osservatore Romano nevű lapnak adott. 
Ebben az argentin tudós-pap kijelentette, hogy a 
földön kívüli életformákban való hit nem zárja ki 
az Istenben való hitet. Ha ugyanis kizárnánk en-
nek lehetőségét, az olyan lenne, mintha korlátoz-
nánk Isten teremtő szabadságát – érvelt. 
 
Funes akkor kitért arra a bonyolult teológiai kér-
désre is, hogy ha valóban léteznek földönkívüliek, 
ők is megváltásra szorulnak-e. A pap szerint ”ha 
léteznek földönkívüli lények, nem biztos, hogy 
szükségük van a megváltásra. Elképzelhető, hogy 
teljes barátságban maradtak teremtőjükkel, így 
nem követték el az eredendő bűnt”. 

(Internet) 


