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Cobra ja Vastupanu 

 
Rahu meditatsiooni aruanne 

Tõlkinud Viktoorius 
 
14.04.2017. Hoolimata sellest, et kriitiline mass jäi saavutamata, oli meie meditatsioonil 

suur edu. Meil oli ainult 4 päeva selle organiseerimiseks ja ebamugav tööpäeva aeg. Kabala 
blokeeris praktiliselt täielikult võimaluse edastada meditatsiooni teadet FaceBookis, 4 tundi 
enne meditatsiooni ilmus taevasse aga see signaal:  
http://www.amsmeteors.org/2017/04/bright-fireball-over-san-diego-ca/ 

 
USA armee küberjuhtimise allika andmeil viib vastutuse rada kindral McMasteri juurde. 

Ilmselt olid nad selle artikli ilmumise vastu.   
http://downdetector.com/status/blogger/news/121741-problems-at-blogger 
 http://www.veteranstoday.com/2017/04/06/swedish-medical-association...  

 
Vastupanuliikumine oletab, et teisipäev oli maksimaalse surveavalduse punkt Arhontide 

perekondade poolt. Eriti Pallavicini ja Orsini oma Khazaria autsaiderite poolt Omega võrgus, 
kes üritasid aktiveerida ülemaailmse purustuse Enspil programmi Doom 33, mängu lõpu 
prohvetikuulutuse teostamiseks.  
http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2017/04/many-peo...   
http://stateofthenation2012.com/?p=70849 

 
Mõni tund pärast seda kui Plejaadlased pöördusid mõnede võtmeisikute poole Rossia/ 

Venemaa ja Hiina sõjaväelaste hulgas, sai see katse kiiresti välditud. Muu hulgas sai see 
võimalikuks planeedi ümber oleva energeetilise võrgu toetuse tõttu, mis meie toetusel sai üles 
seatud. Plejaadlastel toimus lühike vestlus Putiniga, mille jooksul talle avaldati vastavaid asju, 
mis talle isiklikult ei meeldinud, kuid seejärel, kui talle sai selgitatud, millest jutt, ta mõistis ja 
otsustas teha Valgusega koostööd võttes endale riski.  

 

     
Kui kogu see relvade täristamine kogu planeedi ulatuses kiiresti ei lõppe, siis sõltuvalt 

ajanappusest on ette nähtud järgmised variandid: Kabala paljastamine, avalikustamine ja 
kõrvaldamine. Kõrvaldamine tähendab eriüksuste agentide kõrvaldamist Illuminaatide 
võrgust, ülekohtusest nelikust alustades. Paljastamine tähendab, et Rossia MTV vahendid 
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esitavad üksikasjaliku informatsiooni ülemaailmse illuminaatide võrgu operatsioonide kohta 
ja salasobingu kohta USA valitsuse ja negatiivsete tulnukate vahel. See tähendab täielikku 
informatsiooni avalikustamist maaväliste siintegutsemistest ja Rossia ning Hiina finants-
süsteemi ümberseadmisest, mis sisuliselt juba algas.  
https://v.qq.com/x/page/c0390w2t2hv.html  

 
Paljastused algasid kohe seejärel kui Putin tegi allpool asuva avalduse meie meditatsiooni 

ja Plejaadlaste sekkumise tõttu: 
https://www.rt.com/news/384333-putin-idlib-attack-provocation/  

 
Meie meditatsiooni ja Plejaadlaste sekkumise tõttu hakkasid poliitikud äkki rääkima rahu 

vajadusest:  
https://www.washingtonpost.com/world/chinas-xi-in-call-with-trump-u... 
 https://www.rt.com/usa/384455-trump-assad-animal-syria/ 
 https://www.rt.com/usa/384633-trump-russia-lasting-peace/  
 

Täieliku paljastamise kartuses ruttas NASA kuulutama, et Saturni kaaslasel Enceladus 
eksisteerib maavälise elu võimalus. /Eesti TV nivelleeris selle atmosfääri võimalikkuseni/. 
See on kaasaegse inimkonna ajaloo esimene juhtum, mil ametlik teadus peab võimalikuks, et 
me pole üksi: 
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/13/nasa-announce-major-disc...  

 
Allikad Dragon Family’s kinnitavad, et mõned Kabala esindajad kauplevad praegu endale 

välja kapitulatsiooni tingimusi, kuid Vastupanu esindajad suhtuvad sellesse väga skeptiliselt. 
Edaspidi on veel palju tööd ära teha, kuna konflikt Põhja Koreas pole veel lahenenud:  
https://www.rt.com/news/384554-us-armada-china-korea-menace/ 
 http://www.veteranstoday.com/2017/04/13/pravda-north-korea-nuclear-...  

 
Plejaadlased võtavad ette uusi meetmeid ja Vastupanu jääb täielikku sõjalisse valmidusse. 

Valguse Võit!  
http://www.divinecosmosunion.net/t1245-topic#14397 
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Essee: Planeedi juhtriikide valitsused valmistuvad paljastama 
kontakte tulnukatega/maavälistega 

 

 
 
Illuminaatide kogukond paiskas vihas ja pettumuses maavälised tehnoloogiad kosmilisse 

programmi. Praegu tegutseb Maise Alliansi kosmiline laevastik kogu päikesesüsteemis ja 
väljaspool seda koos erinevate maaväliste gruppidega: Nordic-Alliansi (Sirius) Valguse Jõud 
ja teised Valguse Galaktika Föderatsiooni liikmed, samuti Pimeduse Jõud – Kabala, 
Draakonid ja Reptiilid. 

 
Mingil ajal sõlmisid meie maailma juhid lepped maaväliste tsivilisatsioonidega… Kõik 

algas veel enne 1941-1945. aastate suurt sõda, kui natslik Saksamaa sõlmis kokkuleppe 
Draakonitega (maaväline rass, kellel pole oma maailma) ja Reptiilidega, kes juba tuhandeid 
aastaid elavad meie planeedi maakoores suurtes koobastes. Mõlemal rassil on ühiseid eellasi 
Atlantise neljanda rassi aegadest.  

 
1930. aastatel sai natsi-Saksamaa Draakonitelt maaväliseid tehnoloogiaid kosmose-

laevade ja relvade loomiseks ühe tingimusega – nende laevad pidid liituma Draakonite ja 
Reptiilide laevastikuga nende sõjaliste väljaastumiste jaoks meie Universumi valgus-
maailmade vastu. Neil polnud midagi selle vastu, et sakslased arendasid nende tehnoloogiate 
alusel oma laevade mudeleid ja relvi. Nii ka läks. Natsid kujundasid oma UFOd ja 
tuumarelvad, kasutades tolle aja geniaalseid mõistusi. Seega alustas natside kosmiline 
programm oma elu 1940. aastate paiku.  

 
USA sai sellest Draakonitega leppest teada 1942. aastal ja sellest ajast oli Saksamaa järel 

luuramine üsna intensiivne. 1945. aastal külastas Kennedy, kes polnud siis veel president, 
NSV Liidule sõja kaotanud Saksamaad. Juba siis huvitasid teda natside salajased arendused, 
mis viidi koos teadlastega Ameerikasse. Seejärel kulus palju aega, et võita natside usaldus 
Antarktikas ja neid koostööle kallutada. Sest tol ajal oli ainult nendel lepe maaväliste 
Draakonitega. Natside abistamise eest kosmilises sõjas, mida Draakonid ja Reptiilid pidasid, 
lubasid nad neile abi Euroopa alistamisel. Mõlemad tingimused said täidetud.  

 
Pärast seda kui Saksamaa Euroopa võitis, käis praktiliselt kõikides selle mägedes 

kosmiliste masinate tootmine eurooplaste orjaliku töö kasutamisega. Alles sõja lõpu poole 
vedasid natsid praktiliselt kogu oma kosmilise tootmise allveelaevadega Atlantisele. Juba siis 
teadsid sakslased, et nad kaotavad sõja NSVL-ga, kuid Saksamaa jaoks polnudki see enam nii 
tähtis, sest ta oli saanud enam kui kosmilise UFO-laevastiku Draakonite abistamiseks nende  
võitluses Valguse Maailmadega. Saksamaa sai ligipääsu iidsesse linna Antarktika jäämassiivi 
all, milles oli säilinud väga palju adamiitide-eelsete iidseid tehnoloogiaid.  

 
Adamiitide eellased olid Iidsed Atlantlased, kes elasid Antarktikas veel enne pooluste 

vahetust 4. rassi lõpuajal, seetõttu on nende tsivilisatsioonil kauged juured. Enne 4. rassi 
Maailmalõppu pagesid Atlantise Mustad Preestrid Marsile. Mõne põlve järel tulid mõned 
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nende järglased enne nende planeedi elutuks muutumist Maale tagasi, mille eest hoolitses 
Agharta/Šamballah, et Jumalate Karistus nende tumedate tegude eest Maal 4. rassis tabaks 
neid ka seal. Nende Tumedate Atlantlaste järglased seadsid end sisse Antarktikas juba 
olemasolevas Iidses Linnas. 12 000 aastat tagasi toimunud Ülemaailmse Veeuputuse eel viisid 
osa neist endid anabioosi, kuid ei suutnud hiljem millegipärast üles ärgata. Kabala ja Allianss 
ei rutta neid praegugi tuhandete-aastasest unest äratama just praegu, mil 2015. aastast alates 
algasid globaalsed muutused. Mõningaid äratamise katseid on siiski tehtud.  

 
On teada, et juba tolle kauge aja Tumedad Atlantlased olid kontaktis Reptiilide jt 

maavälistega, kes meie planeedile elama jäid. Neid ühendasid geneetilised katsed meie 
planeedi inimestega seoses DNA koodide muutmisega, mida Maa Sisemaailma üks 7-st 
tsivilisatsioonist Aghartha/Anšar heaks ei kiitnud, kuna kõik nad olid Maa Ülemise maailma 
inimkonna olemasolu vastu. Kuid mitte ainult Aghartha polnud teadlik Antarktika Iidsest 
Linnast, vaid ka Reptiilid. Seepärast pole ime, et tänu Draakonitele ja Reptiilidele said sellest 
teada ka natsid ja nendelt omakorda ameeriklased. Nii moodustus alates 1940. aastast 
Antarktikas natside sõjabaas „Schwabia”.  

 
Lisaks kosmilisele laevastikule said natsid Draakonitelt kingiks informatsiooni Iidse 

Linna olemasolust, kus Reptiilidel ja Draakonitel olid oma baasid. Natsid rajasid sinna  oma 
baasi, kuhu nad 1954. aastani ameeriklasi ei lubanud. Kuid hiljem tehti kõiki uurimisi tolles 
Iidses Linnas mõlema riigi poolt natside poolt rajatud olemasoleva kosmilise programmi järgi. 
Juba 1959. aastal rajas USA seal oma isikliku sõjaväebaasi. Nende koostöö natsidega 
Antarktikas jätkus sõltumata sellest, et 1950. aastast oli USA valitsusel oma kontaktid 
mõnede maaväliste tsivilisatsioonidega.  

 
USA-l olid kontaktid Orioni tähtkuju Siriuse Nordikutega, Plejaadlastega jt meie 

Universumi Valgusmaailmadega. Kuid kõik nende esindajad seadsid tingimuseks nende 
eesrindlikke tehnoloogiaid sõjanduses mittekasutamist, samuti tuumarelvast loobumist ja selle 
hävitamist. USA sõjalised Õhujõud säilitasid mõnedes oma kosmilistes asjades kontaktid 
Nordikutega, vastupidiselt Illuminaatide tahtele saada maaväliseid sõjalisi tehnoloogiaid. 
Selle tagajärjel polnud ainult Orioni Tumeda maailma Hallidel midagi selle vastu, et nende 
tehnoloogiaid kasutataks ka sõjatandril. Vastutasuks tahtsid nad saada ameeriklasi. keda 
kasutada nende eksperimentideks laborites Kuul.  

 
Niiviisi jätkub tänini juba üle kogu Maa, sest Illuminaatide Kogukond müüs Hallidele 

nende tehnoloogiate eest kogu meie maailma. Mitte ainult Hallid ei röövi meie inimesi, vaid 
sama teevad ka teised maavälised grupid igasuguste taotlustega, sageli kõrvaldades DNA 
genoomist seda, mis takistab immuunsüsteemil enesetervendamist. Illuminaatide kogukonnad 
röövivad samuti meie inimesi oma geneetilisteks katseteks alates 1956. a tänu ligipääsule 
Atlantise Iidse Linna laboritele. Nad teevad seda tulnukatena esinedes. 

 
1954. a, tegelikult aga 1955. aastal sai sõlmitud too saatuslik Separaatne Leping Hallide 

maavälise rassiga, mis seadis löögi alla mitte ainult USA, vaid kogu inimkonna. Nende 
tumedate tehnoloogiate järgi hakati kasutama toiduainetetööstustes keemilisi lisandeid ja 
GMO tooteid; farmaatsias asendati naturaalsed ained kunstlike keemiliste ravimitega; 
esmatarbe olmekeemia, isikliku hügieeni vahendid ja kosmeetika sandistab inimesi ja loodust.  

 
Tänu sellele leppele Hallidega lasid natsid USA Antarktika Iidse Linna ligi, mis oligi 

USA peaeesmärk, sest iidsed tehnoloogiad võimaldaksid neil valitseda kogu maailma. Niiviisi 
avasid ameeriklased tee oma riiki mitte ainult Hallidele, vaid ka Draakonitele ja Reptiilidele, 
kellega natsid suhtlesid. See mõjutas ka teisi riike, kaasarvatud NSV Liit, kes hakkasid samuti 
tahtma liituda ameeriklaste kosmilise programmiga. Salastatud kosmilisse programmi 
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kuulusid sõjalised ettevõtmised maaväliste tsivilisatsioonidega, kellel on kolooniaid meie 
Päikesesüsteemis ja väljaspool, samuti planeetide aborigeenidega.  Marsil rajati juba 1976. 
aastal maalaste koloonia, uuriti päikesesüsteemi teisi planeete maapõue varade osas. Nt töötas 
juba 2003. aastal maalaste mäekaevanduse jaam, sarnaseid jaamu oli samuti asteroidide vöös 
ja teistel planeetidel. 

 

 
 
Maavälisest Leppest ei jäänud kõrvale ka NSVL, seepärast astus 1955. aastal Hruštšov 

oma esimesse kontakti samade maaväliste gruppidega, kellega keeldus koostööst president 
Eisenhower. Sellest momendist tekkisid ameeriklastega ühised kosmilised  programmid ja  
ühine kosmiline laevastik, mis 1960-datest alates uuris Päikesesüsteemi ja väljaspool seda, 
sest just siis loodi esimesi sõjalisi kosmilisi ühisgruppe. 

 
Nende esimeseks kosmodroomiks oli Vaikse Ookeani lõunapoolne saar nimega 

Kvajalein. Sellel asus Roland Reagani nimeline sõjapolügoon. Just sealt startisid peaaegu iga 
päev nende riikide kosmoselaevad, kes osalesid salajases kosmilises programmis, kaasa-
arvatud NSV Liidu süstikud ja USA Shuttle’d. Kuid see polnud ainuke saar kust kosmose-
laevu teele saadeti.  

 
 
Halb on see, et meie maailma side Draakonitega, kellega natslik Saksamaa eelmise 

sajandi 30-datel Leppe sõlmis, langetas pitseri kõikidele kontaktidele meie Universumi teiste 
maailmadega. Draakoneid peetakse vallutajateks, kellel puudub oma maailm, seepärast 
hoidsid meie maailma laevadest ja inimestest eemale meie Universumi paljud maailmad, 
soovimata omada midagi ühist Draakonitega ja maailmadega, kes olid nendega mestis. Praegu 
on kõik teisiti, sest paljud meie planeedi riigid lõpetasid nendega suhtlemise ja juba astuvad 
nende vastu välja.  
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Nt on Siriuse maailmad (Nordikud) ja Draakonid ammused vaenlased, seepärast lõhenes 
meie maailm kahte leeri, kus Maise Alliansi Valguslaevastik, kuhu kuuluvad paljud maised 
riigid, on lepingulises vahekorras Nordikutega Siriuse süsteemist ja nende Valguse 
maailmadega, kes kuuluvad Galaktika Valguse Föderatsiooni. Kuid Kabala ja Illuminaatide 
kogukondade Tume laevastik allub ikka veel Draakonitele ja Reptiilidele.  

 
Eelmisel sajandil oli USA-l olemas juba oma kosmiline laevastik, mis oli ehitatud Orioni 

Tumeda maailma Hallide tehnoloogiate järgi ja oli vastukaaluks natside kosmilisele 
laevastikule, mis oli loodud abistama Draakoneid. Hiljem loodi veel üks Maise Alliansi 
kosmiline laevastik tänu Siriuse Nordikute tehnoloogiatele, mis astus välja Draakonite 
Tumeda laevastiku vastu, võideldes koos Nordikutega.  

 
Meie maailmas olid  olemas veel ühed tehnoloogiad, mis võimaldasid mõnedel riikidel 

ehitada isiklikke kosmoselaevu. Antarktikas, selle Iidses Linnas leiti 3 adamiitide-eelsete 
kosmilist emalaeva, millele oli ligipääs natsidel ja ameeriklastel 1950. aastast alates ja 60-
datest paljudel teistelgi juhtriikidel. Lisaks olid nendele tehnoloogiatele Iidsest Linnast Hiinal 
iidsete tsivilisatsioonide tehnoloogiad, mida hiina sõdurid leidsid Tiibeti salakoobastest 
Tiibeti hõivamise järel 1951. aastal. Seetõttu tekkisid Hiina ja India vahel lahkhelid Konka La 
suhtes Ladakh Platool lääne-Himaalaja mägedes, mis varem kuulusid Tiibetile, sest seal asus 
Maa Siseilma baas. Just India astus kontakti Aghartha inimestega ja omandas selle tagajärjel 
nende tsivilisatsioonide mõningaid tehnoloogiaid, mis olid meie planeedil minevikus. Natside 
tingimuseks ameeriklaste lubamiseks Antarktika Iidsesse Linna oli nende luba teha geneetilisi 
eksperimente ameeriklastel aadamaeelsete iidsete tehnoloogiate järgi. Seega pidid kõik 
uuendused saama testitud ameeriklastel ja saama juurutatud maailma USA kaudu. See 
võimaldas natsidel siseneda USA kõikidesse tähtsatesse valitsusstruktuuridesse – kõikidesse 
kosmoselendude ja biomeditsiiniliste uuringute farmaatsiakompaniidesse. Natsid vajasid seda 
kosmilise programmi arendamiseks ja ameeriklaste farmaatsia suunamiseks, mille kaudu 
kavatseti juurutada keemilisi ja GMO ravivahendeid, et muuta kogu maailma inimkonna 
genofondi kunstlikul teel.  

 
Seega oli eelmise sajandi 60-datest alates natsidel tugev mõju USA kõikidele arendustele, 

mida lasti läbi NASA, kelle taga seisid tingimata Draakonid ja Reptiilid. Sellega algas kahe 
suure peamise Tumedate kompanii – ameeriklaste Monsanto ja sakslaste Bayeri tõus alates 
1954. aastast. 2016. aastal ostis Bayer Monsanto kompanii endale ja pole seni veel oma 
tumedat tegevust meie maailmas lõpetanud.  

 
Mis siis toimus maailmas 2012. muutuste aastani… 2002. aastani olid Antarktikas 

peaaegu kõikide juhtriikide sõjaväebaasid. Just Hitleri ekspeditsioon Antarktikasse 1939. 
aastal pööras maailma riikide tähelepanu sellele kontinendile. Järgnevatest aastatest hakkas 
see kontinent kattuma mitmete riikide baasidega, kes esialgu luurasid hoolega seda, mis seal 
toimub, hiljem lülitusid samuti Antarktika iidsete tehnoloogiate otsimise võidujooksu, sest 
natsidel ega USA-l ei õnnestunud seda saladuses hoida. Alates 1950-60-datest said kõik 
juhtriigid ligipääsu Iidsele Linnale ja tema iidsetele saladustele kosmose emalaevadest 
geneetiliste laboriteni välja.  

 
Maailma riikide üldise huvi tõttu Antarktika suhtes 1959. aastal koostati Rahulepe, kus 

kõik planeedi riigid kohustusid kasutama selle polaarkontinendi ressursse, kaasaarvatud seal 
leitud artefakte, eranditult rahuotstarbeliselt. Seda Lepet rikkusid mõned Draakonite ja 
Reptiilide mõju all olevad riigid Illuminaatide kaudu, sest paljud leitud tehnoloogiad olid 
maaväliste juurtega kauge mineviku sõjalised arendused. Selle tagajärjel moodustus 
Antarktikas riikide kaks leeri, kus ühed pidasid Leppest kinni, teised ignoreerisid.  
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Rossia, Hiina ja Valguse Maisesse Allianssi kuuluvad riigid ei kasutanud oma baase 
sõjalistel eesmärkidel. Teised riigid toetasid USA natside poliitikat, sisuliselt kartes Illumi-
naatide omavoli, seepärast allusidki Draakonitele ja Reptiilidele. Nt kasutavad ameeriklased 
USA sõjaväebaase ja endist natside baasi „Schwabia” sõjalisteks kosmilisteks programmideks 
analoogiliselt Tsoon 51-ga (Area 51).  

 
Rahuleppe väljatöötamisega tegelesid sõjaväelased ja alles 2002. aastal lubati sinna 

maiseid teadlasi ühel tingimusel – informatsiooni avalikustamist ei toimu enne 2016. aastat, 
kuigi… Iga Rahuleppes osalenud juhtriik, kellel on otsesed kontaktid tulnukatega, on juba 
praegu valmis tegema sellekohase Avalduse. Sest juba 2016. aasta sügisest oli meie maailm 
astunud täieliku Paljastuse või avalikustamise faasi ja 2017. a talvest algas inimeste 
ettevalmistamine Antarktika informatsiooni ja kõikide maaväliste gruppide, kes on aastaküm-
neid teinud koostööd juhtriikide valitsustega, avalikustamiseks. Tulnukaid on meie planeedil 
rohkem kui inimesed ka kõige julgemates mõtetes oskavad arvata. Neid on inimkonna 
elanikkonnas üle 30%, paljud neist on juba ristanud oma geenid maalastega. 

 
Aadamaeelsete iidsed tehnoloogiad tõmbasid endale ka Aghartha elanike huvi Anšaris – 

mis pärineb Maa Siseilma 7-st tsivilisatsioonist. Nad ei tahtnud, et Atlantise Tumedate 
maagide tehnoloogia satuks valedesse kätesse, seepärast jälgisid nad pingsalt seda, mida meie 
inimesed sealt leiavad, aegajalt koristades nende teelt neid iidseid arendusi, mis võiksid 
tulevikus viia meie planeedi veel ühte „maailmalõpu” faasi, nagu see on toimunud meie 
planeedi ajaloos juba kahel korral Lemuuria ja Atlantise rassidega.  Kuid juba nende iidsete 
maaväliste arendustega, mida Antarktika Iidses Linnas leiti, saab meie maailm astuda pika 
sammu ettepoole oma progressi teekonnal vaba energia kasutamise, tervise ja pikaealisuse 
ning kosmiliste turismireiside osas.   

 
Lisaks meie inimeste ligipääsule Antarktika Iidse Linna iidsetele tehnoloogiatele said 

planeedi paljud juhtriigid otsesed kontaktid maaväliste gruppidega, kellel olid seal oma 
baasid. Selle tulemuseks sai iga juhtriik võimaluse osaleda maavälistes tehnoloogiates ja 
lubada tulnukaid valitsuste võimustruktuuridesse juba nende maaväliste tehnoloogiatega. Nii 
on nt Russia president Putinil olnud kaks sellist saatusliku tähtsusega kontakti. Ta kohtus 
Nordikutega Siriuse süsteemist 2012. aastal ja Plejaadlastega 2014. aastal. Mõlemad 
kohtumised andsid Rossiale võimaluse kasutada nende maaväliseid tehnoloogiaid, tänu 
millele Rossia sai 2015. aastast alates dikteerida meie maalima arenguks oma tingimusi. Nüüd 
on meie maailmal jäänud üle teha veel vaid mõnede riikide poolt avalik Avaldus kõikidest 
avastustest Antarktikas ja täielik rahvaste valgustamine kontaktidest kõikide maaväliste 
gruppidega, kes siin meie Maal viibivad.  

 
Avalikustamine algas 2016. a sügisest, pärast seda, kui 2016. a suvel üritas meie maailma 

Tume Eliit oma Tumeda Laevastiku laevadel põgeneda meie Universumi teise maailma, kuid 
sai Maise Allianssi Rossia, Hiina ja mõnede Aasia riikide Valguse Laevastiku poolt 
planeedile tagasi sunnitud. Sest Kabalal, Illuminaatide Kogukonnal seisab ees aktiivne 
osalemine Maa Kohtus kõigi oma Tumedate tegude eest, mis on tehtud viimase 50 aasta 
jooksul. Seepärast Kabala ja Illuminaatide kogu tahtest hoolimata pole Paljastamist võimalik 
enam peatada. Sel põhjusel algas alates 2017. a talvest Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika 
Illuminaatide kogukondade Kabala Tumedate jõudude keskuste avalik nõrgestamine nende 
liikmete ja nende heaks töötanud inimeste, kes Paljastamist  takistasid, ulatuslike arestimiste 
näol. 

 
Juhtival Tumedal Eliidil oli kavas kultiveerida oma sugupuusse adamiitide-eelsete 

geneetilisi juuri ja kuulutada ennast Vatikani kaasabil ja soosingul pooljumalateks ja luua uus 
ülemaailmne religioon /Vastav salajane memorandum on juba vastu võetud ja osaliselt 
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rakenduma hakanud. Ma pole seda tõlkima hakanud. V./. See oleks kinnistanud nende võimu 
meie maailma üle ja tagaks nende tuleviku meie maailmas. Kuid kõik taolised iidsed 
rullraamatute reliikviad, mida nad oleks oma Tumedateks Tegudeks kasutada saanud, olid 
Atlantise Iidsest Linnast Maa Siseilma 7-st, ühe Aghartha-Anšari tsivilisatsiooni poolt, kes 
Valguse Maise Alliansi Jõududega koostööd teeb, aegsasti kõrvaldatud. Nüüdsest pole 
Kabalal ja Illuminaatide kogukondadel ainsatki väljavaadet nende tulevikuks meie maailmas.  

 
Kabala ja Illuminaatide arreteerimised, kes Paljastamist takistasid, võimaldavad Maise 

Allianssi Valgusjõududel läbi viia täielik paljastamine juba 2017. a sügiseks või 2018. a 
kevadeks.  Sest meie maailma juhtriigid on juba ammu valmis tegema avaliku Paljastuse, sest 
meie teadlased juba alustasid uute arenduste jagamisega, mida nad said tänu Antarktika Iidse 
Linna iidsetele tehnoloogiatele, mis on nende käes juba 2002. aastast. Seega jääb meie 
maailmal veel vaid juurutada kõik nende arendused meie ühiskonda, et neid saaks kasutada 
kõik inimesed. Selleks kulub meie maailmal vaid mõned aastad, sest 2016. aasta sügisest 
algas tolle Saladuse Paljastamine, mida meie riikide valitsused salajase kosmilise programmi 
seitsme pitseri taga hoidsid.  

 
Maavälised grupid on samuti valmis oma Maal viibimist avalikustama, paljastades oma 

tegevused meie maailmas eelmise sajandi 50-datest aastatest alates. Selleks on valmis mitte 
ainult Valguse Galaktika Föderatsiooniga seotud maailmad, alustades Siriuse süsteemi 
Nordikutest, Plejaadlastest, Arktuuruslastest kuni Reptiilideni (meie kohalik tsivilisatsioon, 
mis eksisteerib meie planeedi maakoores juba palju tuhandeid aastaid), kes on samuti valmis 
meile end ilmutama, sest nende kohalolu varjamine meie maailmas muutub meie Päikese 
plahvatuste aktiveerumise tagajärjel kõrgete vibratsioonide võimendumise tõttu üha 
raskemaks. Saabuvad 4D kõrgemad energiad ei lase neil enam oma tõelist maotaolisust 
inimkuju maskiga varjata, sest see võib ootamatult kadudes paljastada nende tegeliku kuju. 
/Kujutage ette Briti kuningannat rahva ees rõdul äkki maoks muutumas. V./.  

 

     
 
Kuigi meie inimesi ootavad ees rasked katsumused – reptiilid ja tulnukad ametlikult oma 

ühiskonda vastu võtta, on neil üha raskem ja raskem Muutuste Päevil varjata oma kohalolu 
meie hulgas. Seepärast pole meie maailma riikide valitsustel enam valikut kuidas avalikustada 
informatsiooni kõikide nende meie hulgas viibimisest, mida meie maailma teadlikum rahvas 
juba 2012. aastast alates ootab.  

 
Maitreya Ragnarök, aprill 2017.  

 


