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D. Willcocki inervjuu 45-aastase Texase elaniku Cory Gudyga, kes jagab informatsiooni 

sellest, mis toimub nn „salavalitsuse“ kulisside taga, salajastest sõjalistest programmidest 
Päikesesüsteemi koloniseerimisel, millest isegi USA presidentidel pole alati teavet. 

Cory Gudy: Kõik algas, kui olin 6-aastane. Mind võeti Sõjaliste ja Maaväliste Röövide 
MILAB Programmi. Minus avastati intuitiivse empaatia võime näha sündmusi enne nende 
toimumist. Empaadina on inimesel tugev emotsionaalne side ja oskus emotsionaalsel tasandil  
ümbritsevate inimestega suhelda. Ma läbisin spetsiaalse õppuse ja minu võimed võimendusid. 
Ma olin 12-13 aastane, kui mind ja mõningaid teisi minuga koos õppinuid võeti  programmi. 
Osalesime Superföderatsiooni raames Maa delegatsiooni Koostöö toetamises. Super-
föderatsiooni kuulub suur hulk planeediväliseid Föderatsioone, kes kohtuvad grandioosse 
projekti arutamiseks. /Nt, ühe Föderatsiooni Keskus asub Saturini juures. V./.  

40-st maavälistest tulnukatest grupp kogunes alati, kuid aeg-ajalt suurenes nende hulk 60-
ni. Teostati 22 geneetilist programmi. Meie geneetika segamise ja manipuleerimise programm 
kestab praegugi. Selles asi ongi. Maa delegatsioonid üritasid juba pikemat aega saada selliste 
programmide osaliseks. Lõpuks õnnestus neil saada võimalus võtta kohtumistel osa 
intuitiivsete empaatidena. Me ei teadnud, mis toimub, kuna kõik läbirääkimised toimusid 
iidses monotoonses maavälises keeles, mida me ei mõistnud. Lisaks sellele kasutati aktiivselt 
telepaatilist suhtlemist. 
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Seepärast lihtsalt istusime seal seni, kuni meile anti „targad“ klaasjad tahvelarvutite 
taolised tahvlid, mis andsid ligipääsu maaväliste andmebaasidele. Meile öeldi, et  me kaasaks 
oma mõistused, uurides kogu olemasolevat materjali. See seade võimendas ühtlasi meie 
intuitiivsete empaatide võimeid ohtude või pettuste tuvastamiseks neis. Nad tahtsid peamiselt, 
et me uuriks informatsiooni 22-st käimasolevast geneetilisest eksperimendist, kuigi meil oli 
ligipääs ka mitmesugustele teistele infoallikatele. Tutvusin igat liiki mind huvitanud 
informatsiooniga, kuid kui palju sellest on meeles? Me ei esitanud küsimusi ega saanud 
nendele vastuseid. Meile anti mitmekülgset informatsiooni ka asjadest, millesse meid 
inimtsivilisatsioonina polnud varem pühendatud. Meile oli avatud kogu informatsioon. 

See „tahvelarvuti“ näis tavalise orgaanilisest klaasist tahvlina, mis ei torganud silma mitte 
millegi poolest. Kui see oleks aknast välja visatud ja te selle leiaks, ei mõistaks te, et see on 
midagi erilist. Teada saamiseks tuleb sellele asetada peopesa ja aktiveerida mentaalse 
komponendi abil. See hakkaks rääkima teie keeles ja te saaks teadvuse abil ligipääsu 
andmebaasidele ja seade näitaks kõike, mida soovite. Tekst, pildid, videod on holograafilised, 
ulatudes mõnevõrra kolmemõõtmelise holograafina ekraanist välja. Esmalt muutus ekraan 
tumedalt matiks. Väga harva muutus ekraan helesiniseks või mõneks muuks värviks, mis 
tähendas, et sinna te ei pääse. Kõik oli alati avatud. Samasugused seadmed asusid ka 
uurimuslikul ruumilaeval, võimaldades ligipääsu isiklikele andmebaasidele. See tehnoloogia 
on levinud kohe kosmilisse programmi kaasamise järel. On olemas ka palju suuremad 
ekraanid, mida kasutatakse konverentsidel ja demonstratsioonidel. Informatsioon oli esitatud 
22 kursuse tööna, mis konkureerivad omavahel. Igaüks 22-st geneetilise eksperimendi 
programmist esitas informatsiooni omamoodi. Mingis mõttes need konkureerisid üksteisega, 
ei toiminud käsikäes.  

Tegelikult ühendasid maavälised inimesed oma DNA-d meie DNA-ga ja manipuleerisid 
meie DNA-ga. Oli ka vaimne komponent. Maavälised tulnukad osalesid osades 
eksperimentides väga aktiivselt ja eksperimenteerisid mitte ainult meiega. Nemadki olid 
grandioosema eksperimendi osad. Ma ei tea nende sihte või taotlusi ja kas nad püüdsid luua 
mingit üliolendit. Saladuseks jäi ka see, kas nad tahtsid segada parimaid geneetilisi tulemusi 
selleks, et meiega manipuleerida ja segada meie tsivilisatsiooni arengut.  

Iga programmi 22-st teostati erinevatel aegadel. See geneetiline manipuleerimine sellega, 
kes me praegu oleme, on kestnud juba vähemalt 250 000 aastat. Mõni programm kestab 5 000 
aastat, iga programmi kestus on erinevate ajapikkustega. Ma ei usu, et suudame neid peatada. 
Alles hiljuti õnnestus meil suure vaevaga välja „manguda“ koht nende laua taga, saades 
arutluste osalisteks. Kas nad on negatiivsed, neutraalsed või positiivsed, sõltub seisukohast ja 
perspektiivist. Kõiki gruppe uurides on raske öelda, milline grupp on positiivne ja milline 
negatiivne, kuna nad ise peavad kõike, mida teevad, positiivseks.  

Minu saidil on mainitud Kuu Operatiivset Juhtimist. Objekt asub Kuu tagaküljel, olles 
diplomaatiliselt neutraalne objekt, millele on ligipääs ja mida kasutavad kõik erinevad 
kosmilised programmid. Mõned inimesed elavad ja tööavad seal pidevalt, kuid peamiselt on 
see hindamisjaam. Inimesed saabuvad ja lahkuvad sealt pidevalt. Just siit siirduvad nad edasi 
Päikesesüsteemi või sellest väljapoole, samuti  teistesse baasidesse või jaamadesse, 
pääsemaks nendele eraldatud ruumilaevadele.  
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Nt minu teekond: keset ööd sõitsin Carswelli Õhujõudude Baasi tavaliste sõidukitega.  

 

  

 
Baasi all asub salalift, mis viib sügavale alla. 

   
Paljud inimesed on USA all asuvatest salajastest tunnelite süsteemidest teadlikud. Seal 

liiguvad vagonetid või süstikud. 
 

 
See meenutab vaakumtorus monorelssi magnetilise rippumisega. Siit viidi mind teise 

kohta ja sealt Kuu Operatiivse Juhtimise Keskusse selle abil, mida nimetatakse „Tähevärava“ 
või portaali tehnoloogiaks. Alles seal istusin ma „mere kuradi“ sarnasesse ruumilaeva. Kuul 
on terve rida angaare. Viibisin Kuul lühikest aega ja just seal kirjutasin alla paberitele, kuigi 
olin veel liiga noor dokumentidele legaalselt allakirjutamiseks. Mulle öeldi, et ma teen 
lepingu 20-ks aastaks.  
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Angaar näis tavalise mereväe baasi allveelaevade ja lennukite angaarina. Edasi nägin 

uurimislaeva, mille juurde olin esialgu kinnistatud järgmiseks kuueks aastaks. Siirdusime 
koos grupi inimestega Kuult edasi Päikesesüsteemi. Laeval saavad lennata korraga umbes 600 
inimest. Intuitiivse empaatia võimed olid vajalikud ülejäänud 14 aasta jaoks teistes 
programmides. Nt Kutsumata Külaliste Ülevõtmise programm ja nende ülekuulamine. 
„Kutsumata külaline“ on keegi, kes siseneb Päikesesüsteemi või Maa atmosfääri ilma loata 
või kutseta. Nendega vesteldes tuli „lugeda“ nende emotsioone ja järeldada õigust või valet 
nagu inimkujus valedetektor. Teadvus töötab igal pool ühtviisi, seepärast saab tulnukaid 
skaneerida samuti nagu maalasi. Erinevalt teistest sama töö tegijatest lõpetasin selle teenistuse 
20 aasta pärast.  

Oma saidil mainisin, et Salajasse Kosmilisse Programmi kuulub 5 gruppi. Vanim neist on 
Päikese Hoidjad, kes tulid siia tagasi 1970-80 aastatel, Strateegilise Kaitse Initsiatiivi 
ilmumise ajal. Arvan, et nende pärast enne ja pärast Reaganit seda loodigi. 

 

     
Seejärel veel Planeetidevaheline Korporatiivne Konglomeraat – korporatsioonid üle 

maailma, kellel on esindajaid superkorporatsiooni direktorite Nõukogus, kes kontrollivad 
kosmilist infrastruktuuri ja see on, uskuge, kolossaalne. Edasi on Tume Laevastik – tugevasti 
salastatud laevastik, mis tegutseb peamiselt väljaspool Päikesesüsteemi. Peale selle on veel 
salajasi kosmilisi programme „mustade operatsioonide“ läbiviimiseks, keda me peame üheks 
grupiks.  
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Ja lõpuks Rahvuste Globaalne Galaktika Liiga, midagi porgandi taolist rippumas kõikide 
teiste rahvaste nina ees, sundimaks neid säilitama saladuskatet väliskosmoses toimuvast, 
pakkudes kosmilise programmi teenuseid ja lubades teatada teatud ohtudest või võimalikest 
sissetungidest. Nad ütlevad: „Me peame ühinema ja töötama koos!“. Üks ehitis, mida ma 
korduvalt külastasin, sarnaneb väga Tähevärava etendusega, kus on kunstlik ümbritsev 
keskkond, inimesed kõnnivad kõikide erinevate riikide märgistega kombinesoonides. Need 
asuvad samuti peaaegu täielikult väljaspool Päikesesüsteemi. 

See oli maine Allianss. Tal on täiesti teistsugune programm, mille sihiks on luua uus 
finantssüsteem ja kukutada Kabala. Kuid on olemas ka Kosmiline Allianss, mis koosneb 
sellest, mis algas Päikese Hoidjate grupiga ja ülejooksikutest teistest programmidest, kus nad 
pagesid kosmoselaevadelt, haarasid kaasa luureandmed ja liitusid selle Allianssiga.  

Sündmuste ahel, mis tegi minust aktiivse saladuste paljastaja, algas sellest, et minuga 
võttis kontakti palju kõrgemast sagedusest pärit maaväline grupp, keda praegu tuntakse 
„Helesiniste Avianlastena (lad. „lind“). Nende kasv on 2,5 m, naha värv helesinisest 
indigosiniseni, sulgedega. Tiibadeta inimsarnased kehad, käed, jalad, nad on humanoidid, 
linnu pea inimkehal. Kuid nendel puudub pikk nokk, nagu neid üritavad internetis paljud 
inimesed kujutada. See on pehme paindlik nokk ja kui nad alustavad rääkimist, kasutavad nad 
märkide keelt, tehes vastava liigutuse käega. Seejärel liigutavad suud, kuid sagedamini 
suhtlevad telepaatiliselt.  

 
Sinised Avianlased rääkisid mulle, et nemad ja teised olendid, kellega nad koostööd 

teevad, tulid siia 6-7 ruumitihedusest. Kõik meie ümber koosneb mateeriast, informatsioonist 
ja energiast. Mõte koosneb vibratsioonidest ja tekib vibratsiooni või sageduse mitmesugustel 
tasanditel. Need on teised olemise tasandid. Nad ei asu kaugel planeedil Galaktika tsentri 
lähedal, vaid ka meie ümber, ühtaegu lähedal ja kaugel.  

Nad on olnud siin mõnda aega ja neid on märgatud. Nad on siin selleks... Asi on selles, et 
meie Päikesesüsteem liigub väga kõrge energeetikaga Galaktika ossa, mis valmistub muutma 
meie Päikesesüsteemi ja lokaalse tähekobara tihedust. Kosmilises programmis oli meil tajutav 
tunnistus. Mõnda aega uurisime seda. Sama rääkisid ka sinised Avianlased. Me valmistume 
läbima üleminekuperioodi kogemusi, mis muudab meid peamiselt teadvuse tasandil. Kas me 
saame palju ekstrasensoorsemaks, telepaatilisemaks – on palju teooriaid. Mulle ei räägitud, et 
me saame tegema seda või teist. Olen kuulnud palju erinevaid teooriaid. Ma ei tea, kas see 
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toimub kõikide inimestega üheaegselt või on vaimsemaid inimesi, kellel need tunnused 
ilmnevad varem. Ma pole guru ja mul pole kõiki vastuseid.  

Kas Avianlased töötavad ülima hüve nimel ja kas neid saab usaldada? Neil on kindel 
positiivne polaarsus. Niipalju kui ma vestlustel kuuendast ruumitihedusest ja kõrgematest aru 
sain, pole neil orienteeritud programmi, mida nendele suunata. Meie kolme-neljamõõtmelise 
mõtlemise jaoks on meie põhitegevuse suunamiseks sisestatud programm „raha tegemine“. 
See on inimestega manipuleerimine, et nad käituksid ja mõtleksid nagu „peab“. Me ei saa 
seda üle kanda kõrgema tiheduse olenditele ja rääkida, et nad kavatsevad käituda ja mõelda 
nagu meie.  

Nad on siin oma gigantsete sfääridega selleks, et aidata neutraliseerida tohutuid 
energeetilise tsunami laineid, mis meie Päikesesüsteemi sööstavad. Nad hajutavad seda 
energiat nii, et me ei saaks seda energiat liiga palju korraga ja et anda meile rohkem aega 
ettevalmistumiseks. Kui nad oma sfääre ei kasutaks, läheks paljud inimesed lihtsalt hulluks ja 
tekiks kohutav kaos. Inimesed ei näe nende sfääre teleskoopidest, kuna need on teises 
tiheduses ja paljud arvavad, et need on lihtsalt gigantsed kosmoselaevad. /Päikese ja Maa 
vahel nähti siiski nn „magnetmulliks“ ristitud nähtust, olen sellest kirjutanud. V./. Pärast 
rohkeid sellistes sfäärides lendamist olen peaaegu kindel, et need sfäärid on gigantsel 
makrotasandil. Seega väikesed pöörlevad olendid on üheaegselt ka gigantsed sfäärid.  

 

 
Pöörlevad olendid on ühed 5-st Sfääride Allianssist, mis kuulub kõrgemale tihedusele. 

Ma kohtusin Siniste Avianlastega isiklikult. Minu nimi oli valitud delegaadiks, et ma saaksin 
Allianssi Nõukogu osaks ja esineksin tema nimel Superföderatsiooni Nõukogul, kus mina, 
olles üsna noorukesena, istusin intuitiivse empaadina. Ma püüdsin rääkida omamoodi. Ma 
pole avalik oraator. Mul on nõrk hääl. Esitasin neile mitmeid põhjendusi, miks ma ei peaks 
saama delegaadiks. Samu argumente esitasin ka siis, kui mind võeti ühte neist kolossaalsetest 
sfääridest, mis kosmoses asuvad.  

Seal ma kohtasin Sinist Avianlast nimega Ra-Tir-Er. Sel ajal kui püüdsin selgitada, miks 
ma delegaadiks ei sobi, tuli ta mu juurde, asetas käe mu õlale ja hakkas minuga telepaatiliselt 
suhtlema. Ta rääkis, et ma peaksin laskma kõigel negatiivsel oma teed minna ja lõpetama 
negatiivse mõtlemise. Tema käsi puudutas pehmelt minu nahka. See oli ainuke kord kui nad 
mind füüsiliselt puudutasid.  
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Nende sõnum inimkonnale on selline, mis sisaldub paljudes religioonides: me peaks 
saama palju armastavamaks. Meil tuleks olla andestav endale ja teistele, see peatab karmaratta 
pöörlemise. Me peaks igapäevaselt keskenduma suuremale üksteise teenimisele. Samuti 
tuleks keskenduda vibratsioonide ja teadvuse tõstmisele. Pole vaja vahetada religioone vaid 
pidada au sees kõikide religioonide positiivset osa. 

Aega selleks peaaegu polegi enam jäänud. Seda peaks tegema – keskenduma 
armastusele! Nad ei ürita positsioneerida endid uute jumalatena. Üks asi, mida nad kindlalt 
mu meelde sisestasid, on see: ma pean veenduma, et nende sõnad ei saaks kultuseks või 
religiooniks. Ma pole kursis kogu looga, kuid nähtavasti on nad üritanud kolmel korral seda 
sõnumit rahvani viia. Ja iga kord moonutati sõnum. Inimesed kasutasid moonutatud sõnumeid 
kontrolli omandamiseks ja kultuseks või religiooniks pööramiseks.  

D. Willcock: Me alles alustame sellega ja ma olen õnnelik, et te tahtsite seda teha ja ette 
astuda. Ma austan teie mehisust ja vaprust. Ma tean, et teil on kaks last, kelle heaks olete 
paljustki loobunud. Teile on tähtis esile astuda ja jagada informatsiooni. Ma hindan seda väga. 
Tänan, Cori. Käepigistus. 

 

 
 

 
 

„Sinised Avianlased“ intervjuu jätk 
 
Hakkasime suhtlema kusagil oktoobris 2014. See oli uus algatus oma nime avaldamise 

järel. Minu nime nimetas uus Helesiniste Avianide grupp. Nad mainisid mu nime ja ütlesid, et 
tahaksid saada mind oma vahendajaks nende ja teiste gruppide vahel. Niiviisi mind tõmmatigi 
sellesse ettevõtmisse. Enne seda olid nad kontaktis inimestega kosmilisest programmist, 
suhtlesid inimesega, keda ma nimetaks nimega, mis kõlab sarnaselt tema tõelise nimega – 
leitnantpolkovnik Gonzales. Ma polnud varem temaga kohtunud. Ta oli kontaktis Avianidega 
umbes sama kaua kui minagi,  pisut üle 4 aasta. Tema nimetas mu nime Salajase Kosmilise 
Programmi Allianssi ülejäänud liikmetele /SKPA/. Nad palusid Gonzalest edastada 
Allianssile, et nõuavad just mind.  
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Teatud aja polnud ma enam nende maailma osaks. Mind uuriti. Allianss vaatas üle mu 
hariduse ja redakteeris enamuse mu teenistuse nimekirjast. Miski häiris neid. Nad tahtsid, et 
delegaadiks või vahendajaks Aviani uue grupiga oleks keegi nende omadest. Kogu 
teenistusalane informatsioon on rangelt kodeeritud, kuid miski tegi neid valvsaks. Allianssi 
süsteemis on kõigi kohta, keda nad sinna võtavad, kõikide reeglite ja seaduste 
ettevaatusabinõud. Kaua eemalolemine ei teinud neid osalemises liiga õnnelikuks. Ma polnud 
see, kelles nad võisid täiesti kindlad olla selles, et ma täidan tingimusteta iga nende käsku. 
Nad tahtsid kedagi, keda saab täielikult kontrollida. Sain sellest teada, kui Gonzales sellest 
rääkis. Mind viidi ühele pendel-laevale. Allianss teatas, et Avianlased valisid mind, mind aga 
pühendasid sellesse, mis toimub hiljem.  

 
Tüüpiline kontakt Avianlastega toimub nii, et nad ilmuvad mu kodus või saadavad minu 

järele väikese sfääri, kera, mis mind ära viib. Kuigi nad on 2,5 m pikad, on mul majas kõrged 
laed. Nad seisavad põrandal nagu tavaline inimene, mitte kui viirastus. Põrand ka nende all ei 
paindu. Te võite neid puudutada. Ma olin nendega ju varem kohtunud ja meie suhtlemine oli 
rohkem isiklikku laadi. Nende külastused polnud regulaarsed.  

 
See süstiklaev mahutab 5 inimest. Kaks meeskonnaliiget ees ja kolm reisijat taga. See on 

midagi püramiidi taolist, millel üks külg avaneb ja te sisenete. Kui ta tagahoovi lendab, lähen 
sinna ja istun sellesse. Sisenemisel süstik veidi vajub ja liigub. Ei mingit šassiid. Süstik on 
tumehall, sarnanedes paljude meelest Stells pommitajaga. Mõne minutiga jõuab süstik Kuu 
Operatiivsesse Juhtimisse. Antud konkreetne süstik oli mulle uudseks. See on mingi uus 
tehnoloogia, mida ma varem polnud näinud. Illuminaatoreid pole, kuid vahel ekipaaž teeb 
paneelid läbipaistvaks ja siis saab ümberringi kõike näha, kuid tavaliselt on see niivõrd lühike 
sõit, et sellist vajadust ei  tekigi. Kuule jõuab 3-4 minutiga.  

 
Ma ei teadnud, mida oodata. Mulle ei pakutud kunagi palju eelnevat informatsiooni. 

Riietuda tuli samuti kiiresti. Haarasin nagist esimese ettejuhtuva peakatte, mis osutus soniks, 
mille ostsin, kui me käisime perekonnaga Houstonis, kui käisime NASA-s ekskursioonil 
Texases. Seal ostsime nagu muudki turistid NASA logoga T-särgi ja soni. Selle ma pähe 
paningi. Veel eile ma sellele ei mõelnud. Mu 11-aastasele tütrele meeldib maalida nägusid ja 
ta tahtis minuga seda teha. Ma teadsin, et hommikul tuleb mul kohtumine ja ma ütlesin „ei“. 
Siis ta palus luba joonistada käele ja ta joonistas rohelise türannosauruse. See kuivas ära ja 
jäigi ööseks käele. 

 
Esimese kontakti ajal polnud ma ei elegantne ega šikk. Kui ma süstikust väljusin, oli 

kõrval teine laev. Tol korral süstikusse sisenemisel asus selles juba üks inimene, imestusest 
punnis silmadega. See oli naisterahvas, kes näis äsja voodist üleskaranuna. Ta näkku oli 
kirjutatud: kas see pole ime! Ta oli ekstaasis. Lennu ajal istusime temaga tagaistmetel. 
Pärast... 

 
Tavaliselt lendasin ma üksinda. Seepärast ma tookord imestasin, nähes kedagi veel. Peale 

Kuundumist angaaris me väljusime. Teistest süstikutest väljusid teised inimesed, hulk väliselt 
tavalisi inimesi. Kõik nad saabusid konverentsile. Nad võtsid järjekorda ja hakkasid 
registreeruma, et edasi minna. Mind võttis vastu Gonzales ja viis neist mööda. Kõrval asus 
konverentsisaal. Ta viis mind inimestest tulvil saali ja käskis: seisa siin! 

 
Nii sattusin ma saali etteotsa. Ma torkasin pöidlad püksivärvli vahele ja tundsin ennast 

üsna ebamugavalt, sest kõikide silmad jõllitasid mind. Siis vaatasin ringi ja nägin inimesi 
istumas pöördtoolides konverentsisaalis, mis tundus kirikuna, väga kõrgete lagedega. Saal 
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võis mahutada ligi 300 inimest. Need olid inimesed kogu maailmast. Oli India poliitikute 
sarnaseid inimesi erilise kraelõikega. Midagi liidri pintsaku taolist. Inimesed näisid 
saabuvatena maailma tollest osast. Paljud olid erinevates sõjaväelistes univormides ja suvistes 
kombinesoonides. Üldse palju erinevaid inimesi. Näis, et osa neist olid omavahel tuttavad, 
nad sosistasid ja vestlesid omavahel. Ma seisin ees ja püüdsin olla võimalikult nähtamatu. 

 
Ma ei teadnud, mida teen ja miks siin olen. Muidugi tõmbasin endale lähemate inimeste 

tähelepanu. Karmide sõjaväelastena hakkasid nad küsima: „Kurat, kes sa oled?“ See oli veel 
pehmelt öeldud. „Kes sa sihuke oled, kurat võtaks?“ „Mida sa siin teed?“. Ma vastasin, et mul 
lihtsalt kästi siin seista. Üks neist, osutades mu sonile, küsis: „Miks sa kannad sellist 
häbiväärset soni, võta see peast“. Ma võtsin peast, viskasin õhku ja pillasin põrandale. Teine 
küsis, miks mu käe peale on reptiil joonistatud? Ma vaatasin kätt ja püüdsin seda maha 
nühkida. See muutus vaid veidi kahvatumaks ja ma hakkasin tugevasti närveldama. Mul 
polnud aimugi, mis hakkab sündima pärast.  

 
Mind hakati küsimustega ründama. Seisin ees igasuguse ettevalmistuseta. Mind lihtsalt 

juhatati siia ja kästi seista. Siis äkki kõik rahunesid, istusid kohtadele ja hakkasid vaatama 
minu selja taha. Pöörasin ringi. Seal seisis Helesinine Avian, keda tundsin Ra-Tir-Eirina.  

 

 
 
Nägin veel ühte olendit sfääridest, keda polnud varem eal näinud, keda me nüüd 

nimetame Kuldseks Kolmnurkseks Peaks lihtsalt seepärast, et meile ei pakutud ühtki muud 
nime. Nimi pole nendele tähtis. Ta pea sarnanes tipuga allapoole pööratud kolmnurgaga 
/tetraeedriga/, suurte siniste silmadega. Väga kitsad õlad, peaga sama laiad. Kasv 3,5 m, 
pikem kui Helesinistel Avianlastel, väga pikad ja peenikesed käed ja jalad. Ei mingit riietust. 
Ei mingeid sugutunnuseid, ei midagi sarnast. Nahk pruunikaskuldse helgiga. Kätel kolm 
sõrme. Ta seisis kolmel varbal nagu harkjalal. Olend lihtsalt seisis ega suhelnud kellegagi. 
Tundus, et ta kehas pole mingeid luid. Ta näis kummitusena. Seejärel tõstis Ra-Tir-Eir käe ja 
hakkas minuga telepaatiliselt rääkima. Vaatasin talle otsa, nõnda äratas ta nii minu kui 
auditooriumi tähelepanu.  

 
Keegi peale Gonzalese ja mõne teise polnud Helesiniseid Aviane näinud. Kõigile 

ülejäänutele oli see esimene kontakt Avianidega. Kõik ülejäänud kohalolijad teadsid, mis 
hakkab toimuma ja miks nad siin on. Mina olin ainuke, kes midagi ei teadnud. Mingil 
põhjusel just niiviisi nad tegutsevad. Nad asetavad mind olukordadesse, kus ma valdava aja ei 
tea, mis õieti toimub. Kummaline, kuid ma õppisin sellega toime tulema.  
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Seejärel palus Ra-Tir-Eir mul ümber pöörata, end esitleda ja korrata kõike, mida ta 
räägib, sõna sõnalt. Täpselt sõna sõnalt, midagi ümber asetamata. Kõik peab saama edastatud 
sõna sõnalt. Ma pöördusin auditooriumi poole... Kuid praegu ma enam kõike ei mäleta, mida 
ta päris alguses rääkis. Siis ta ütles, et on küsimuste saamiseks avatud. Ja küsimused hakkasid 
sadama. Paljud neist olid puht tehnilise iseloomuga. Oli küsimusi, mille mõistet ma üldse ei 
mõistnud, kuid Ra-Tir-Eir mõistis. Ei mõistnud ka mida ta vastas. Kuid olid mõned 
küsimused, mis mulle meelde jäid ja koju jõudes kirjutasin need kohe üles, et mitte unustada. 
Mul on terve nimekiri, kui see peaks teid huvitama.  

 
Üks vormis inimene küsis, kas Avianid on toosama Ra, kes kõneleb „Ühe Seaduse“ 

raamatute seerias? /Mul on sellest seeriast 4 raamatut, kel huvi, küsige. Viimase tõlkisin mina, 
eelmised korrigeerisin. V./.  Huvitav, et seda laadi küsimus kõlas sõjaväelastelt. Ainuke 
vastus, mida Ra-Tir-Eir pakkus oli: „Mina olen Ra-Tir-Eir“ ja kogu lugu. „Ühe Seaduses“ iga 
vastus algas sõnadega „Mina olen Ra“, et keegi teine ei saaks vahele sekkuda. Küsija näis 
väga pettununa, kuid nad läksid teisele küsimusele üle.  

 
Üks nendest inimestest, kes näis maalasena, mis on juba iseenesest huvitav, väga tähtis ja 

soliidne, küsis, milleks nad vajavad nii palju sfääre, miks on Päikesesüsteemi paigutatud 100 
sfääri? Ja miks need olendid vajavad nii suuri ruumilaevu? Ja Ra-Tir-Eir, keda ma nimetan 
lihtsalt Tir-Eir, käskis mul vastata nii: “Me ei vaja transportvahendeid. Kogu Päikesesüsteemi 
on paigutatud ühesuguste vahemaadega üle 100 sfääri. Kõige õigem oleks neid kirjeldada 
seadmetena. Need on siin selleks, et pehmendada kõrgelt laetud vibratsiooniliste energiate 
tsunamisid ja torme, mis saabuvad meie Päikesesüsteemi, et need ei mõjutaks ebasoodsalt 
meie tähte, planeete ja loomulikku elu, kuna Päikesesüsteem on sisenemas Galaktika sellesse 
rahutusse ossa“. 

 
Küsiti veel: „Kui te sfäärides ei ela, kuhu te dematerialiseerimise järel lähete? Vastus oli 

selline: “Paljud meist kohanevad taas meie reaalsusega, ülejäänud jäävad nn maskeeritud 
olekusse ja jälgivad Maal, teie teistes kolooniates ja ehitistes  toimuvat, jäädes ümberolijatele 
märkamatuks. Seega ühed erinevad faasiliselt või maskeeruvad, teised lahkuvad oma 
reaalsustesse, kuid ei jää sfääridesse.” Keegi küsis: “Miks toimus hiljuti sekkumine? Pärast 
Kosmilise Programmi teiste gruppide läbikukkumist oleks operatiivse informatsiooni omajad 
võinud tugevasti asjade edasist käiku mõjutada ja saavutada suuri võite.” Vastuseks esitati 
informatsiooni, mida mõistsid kõige erinevamate kosmiliste gruppide esindajad, kuid mina 
siis ei mõistnud. Alles hiljem avastasin, millega see seostus. Vastus: “Läbikukkumiste järel 
toimusid taktika muutused, mis viisid kahe tõsise tragöödiani. Äärmiselt purustavad 
intsidendid Marsil ja Maal, mis tõid kaasa suure hulga süütute elude kaotusi, saades ärevaks 
märgiks sellest, et Allianss võttis kasutusse uued taktikad suunas, mil taolise ulatusega 
kõrvalised kaotused on omaksvõetavad. 

 
Detailidesse laskume hiljem, kuid ühes Marsi ehitises olid kaotused veerand miljonit 

inimest sõjalise konflikti kokkupõrkes Allianssi uute ülejooksikute vahel Allianssi loata, 
tegutsedes oma riisikol. Neil oli operatiivne informatsioon teistelt ülejooksikutelt, mis 
võimaldas operatsiooni läbiviimiseks lühiajalist akent. Nemad aga valisid tegutseda 
omamoodi. Maavälised tulnukad ja nende liitlased olid väga häiritud. Välise barjääri 
ülesseadmise järel tõkestati paarile grupile pääs Päikesesüsteemi. Mõned inimesed protestisid 
ja üritasid lasta mõnedel tagasi minna. Üks selline inimene tõstatas küsimuse tagasisaatmisest 
Natsioonide Galaktika Liiga nimel. Selliseid inimesi liigitan ma NATO taolisse gruppi, kuid 
siin ma kuulsin esmakordselt, et nende poole pöördutakse kui Natsioonide Galaktika Liiga 
poole. Nad ütlesid, et grupp on valmis tagasi minema mistahes tingimustel, mida Sfääride 
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Allianss soovitab. Barjääri püstitamise järel jäid Päikesesüsteemi piirest välja peaaegu kõik 
grupid. Inimesed, kes elasid ja töötasid baasides väljaspool Päikesesüsteemi, jäid nüüd 
väljapoole Päikesesüsteemi õiguseta tagasi tulla. Vastus oli lihtne: palve on tagasi lükatud. 
Teatati, et lähiajal peatatakse kõik ümberpaiknemised Päikesesüsteemis ja sellest väljaspool. 
See ei meeldinud paljudele, sest kohalolijate enamus tahtis väga, et sellel grupil lubataks 
tagasi tulla. Nad pidasid seda neutraalseks. Barjääri ülesseadmine Päikesesüsteemi ümber oli 
üllatus kõigile. 

 
Ma ei arva, et see on tavatu nähtus. Üks sõjaväelane esitas mitu esoteerilist küsimust, 

mida oli armee inimese suust kummaline kuulda. Küsimus seostus... Muide, see on praegu 
juba kõigi kõrvus ja neil võis olla ligipääs taolisele informatsioonile internetis. „Kas surma 
järel ootab meid hingede püünis?“. Gonzales selgitas, et sõjaväelane pidas silmas eredat 
valgust, millest räägivad need, kellel on olnud kliinilise surma kogemusi. Valgusesse minnes 
satute te mingi taaskehastuse püünisesse või millessegi taolisse. Art Bell rääkis sellest juba 
1990-tel aastatel. Ärge minge valgusesse, see on püünis. Just sellest oligi küsimus. Tol korral 
ma isegi ei teadnud, millest räägitakse. Tir-Eir vastas nii: „Ainsad püünised, millega me 
kohtume elus ja selle järel, on need, mida me ise endile loome. Idee, et elu lõpus ootab meid 
ees püünis ereda valguse näol – on psühholoogiline operatsioon ja moonutus, mida me saame 
ise luua oma teadvuse loovjõuga. See on taotlus sellist moonutust luua“. Nii nad vastavad, 
tekitades pinget. Konkreetsemal uurimisel nad detailidesse ei laskunud, jätkasid sellega, mida 
kavatsesid rääkida. Vahel ma esitan teemavälise küsimuse ja nad isegi ei peatu, jätkavad 
rääkimist. Tundus, et küsimuse esitajat vastus ei rahuldanud.  

 
 /Tegelikult on see tähtis küsimus, millele Hatorid on andnud hea selgituse. Kliinilisest 

surmast tagasitulnud on kirjeldanud valgustunnelit, millest läbi sööstes kohatakse eelnevalt 
lahkunud omakseid jne. Inimestele on jäänud mulje, et nii peabki tingimata olema. Hatorite 
selgituse kohaselt satub kehata hing tingimata neutraalsesse Tühjusse. Kehata olemise 
ebamugavus sunnib kiiresti lahendust otsima. „Paljud, olles pimedusest kohkunud, hakkavad 
rutakalt valguse poole tungima, ise sealjuures mõistmata, et oma püüdlusega loovadki 
otsitavat valgust. Nende ees avaneb  portaali tunnel, milles nad saavad edasi liikuda, kohtudes 
nendega, keda varem tundsid, pöördudes olemise teistesse vibratsioonialadesse või 
taaskehastuma, taipamata valikute tagajärgi. See on üks kõigile avatud variant,  mida 
oskamatusest kõige sagedamini valitakse“. Teine võimalus: „Soovides liituda surma sfäärides 
oma Messia, avatari, päästja või guruga – kutsutakse mõttes oma guru nime, kelle 
metafüüsiline aspekt on kohustatud teie juurde tulema. Kui kohtumise järel peab kutsutu teid 
vääriliseks, võetakse teid tema taevasesse sfääri“. Tema positiivsete ja negatiivsete saavutuste 
sfääri. Kolmas ja kõige arukam võimalus: „Tühjuses viibimise põhielemendiks on liikumatus, 
vaikus, pimedus, kus potentsiaalis on kõik väljendust ootavad võimalused, nagu tammetõru 
puu potentsiaalis. Tühjuse täielikus üksinduses, pimeduses ja täielikus liikumatuses ja 
vaikuses teadke, et asute oma loominguliste jõudude pealülis. Parim variant on jääda 
Tühjusse, tunnetades oma Mina puhta transtsendentse (oma tunnetuspiire ületava) teadvusena 
kõigi nähtuste suhtes. Kui te jääte sellesse seisundisse piisavalt kauaks, tundmata soovi 
midagi looma hakata, avate te oma identsuse suure MINA OLEN olemusele. Sellest 
teadlikkuse punktist saate te valida maailma, millesse tahate asuda, või teadvuse alasse, kus 
kavatsete elada ning valida oma tulevase kehastumise olustiku.  See meetod annab suurimad 
võimalused“. Sarnane olukord seisab ees ka üleminekul järgmisse mõõtmesse koos 
valguskehaga, mis esmakordse võimalusena võimalikuks saab ja on hea, kui isik on sellest 
eelnevalt teadlik ja oskab seda kasutada. V./.  

 



 

 12 

Sellega minu ülestähendatud küsimuste nimekiri, mis ma koju jõudes üles märkisin, 
ammendub. Nagu ütlesin, oli enamus küsimusi tehnilise loomuga ja mul polnud aimugi, 
millest nad küsivad ja mida neile vastatakse. Ma lihtsalt kordasin.  

 
Mida võis maine Allianss nendelt sfääride olenditelt oodata? Arvan, et nad ootasid seda, 

mida ootab enamus inimesi. Nad ootasid, et sfääride olendid tulevad, kütavad kellel vaja 
tagumiku tuliseks ja võtavad mõningad kirbule. Nendelt oodati, et nad tulevad ja päästavad 
kõiki, annavad Allianssile vaenlase hävitamiseks ründetehnoloogiad, panevad võõrsilt tulnud 
käeraudadesse ja lubavad vabaneda maisest eliidist. Seepärast Allianssi liikmed nii pettunud 
olidki. Nad olid lausa tummaks löödud, kuna ootasid puhtalt sõjalist toetust, mis polegi nii 
imelik, kuna nad ise on sõjaväelased ja sõjaväelise mõistusega. Vastuseks said aga hipi stiilis 
sõnumi – armastus, andestus ja teadvuse tõstmine.  

 
See ei tahtnud nende pähe kuidagi mahtuda. Paljud olid mures ja paljud loobusid. Maine 

Allianss püüdis parandada oma sõjalist olukorda ja omandada taktikalise ründestrateegia. 
Samuti tahtsid nad ära kasutada sfääride olendite võimeid tulevikusündmuste etteteadmiseks. 
Seepärast olid paljud küsimused seotud tulevikuga. Sellised küsimused ja vastused ületasid 
tublisti minu mõistmisvõimet. Ma ju ei teadnud midagi kulisside taga toimuvast. Mul polnud 
selle mõistmiseks, miks Allianssi esindajad selliseid küsimusi esitavad, millelegi toetuda.  

 

 
 
Hiljem täpsustas Tir-Eir, et energiad saabuvad Päikesesüsteemi lainetena, kuna meie 

lokaalne tähekobar asub Galaktika torsioonväljas (keerisväljas) ja praegu siseneme Galaktika 
väga tugeva keerise energeetilisse alasse, tekitades torme. Kui sfääride olendid seda energiat 
ei nõrgestaks, toimuks hulgaliselt Päikese aktiivsuse katastroofilisi purskeid, mis kutsuvad 
inimeste ja loomade käitumises esile palju veidrusi, samuti halba ilma, maavärinaid, 
vulkaanide purskeid jms. Nende poolt paigutatud sfäärid nõrgestavad kõiki taolisi asju nagu nt 
inimeste maailmalõpu ootamise arulagedus. Inimesed lihtsalt ei tuleks energeetiliste 
muutustega toime. See mõjutab teadvust. Te ärkaks ööseti ja kuuleks üksikute laskude asemel 
pidevaid tulistamisi, rahutusi ja mässe. Inimesed käituksid veidralt mingite nähtavate 
põhjusteta. Me kõik oleme seotud masside kollektiivse teadvusega ja just seda mõjutabki 
kosmose baasenergia ja energeetilise tausta müra.  
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Just praegu oleme omamas aega oma teadvuse tõstmiseks. Sõnumi mõte ja tuum on 
selles, et saada palju armastavamaks, andestavamaks endale ja teistele. Sfääride olendid 
räägivad, et see peatab karmaratta pöörlemise. Samuti soovitavad nad keskenduda 
igapäevasele üksteisest hoolimisele, abistamisele,  mitte ainult endale ja isiklikele vajadustele 
mõeldes.  Mitte saama valitsejate jalamatiks, olema kaastundlikumad ja tõstma oma tunnetuse 
vibratsioone. 

 
Mul on olnud aegu, mil ma rikkusin neid reegleid vihkajatega kohtumistel ja olin 

ägestunud. Nad selgitasid kohe, et praeguste kõrgenergia lainete ajal tabab karma tagajärg 
väga ruttu. Rahutuna olles avanen rünnakutele ja kannatan kiirete tagajärgede all. Nad 
soovitasid vesteldes valida sõnu ja muuta need tegudeks. Kui kergelt see kõik kõlab – 
armasta, andesta. Tegelikult on see üsna raske tee. Väga. Täiesti vastupidine sellele, mida 
usub eliit. Igaüks, kes on püüdnud seda rada järgida, on komistanud. Inimesena on raske 
armastada inimesi kes meid vihkavad. Raske on andestada nendele kes sulle näkku sülitavad. 
Kuid kes tahab tõsta oma teadvust ja ülendada oma vibratsiooni, see on tema teerada.  

 
Teadvusel on otsene seos füüsilise reaalsusega. See on sama kontseptsioon, et meie 

massiteadvust kasutatakse instrumendina meie orjastamiseks. Võimulolijad kasutavad MTV 
vahendeid meie teadvusse teatud seemne külvamiseks, seejärel loovad nad sama MTV kaudu 
vale lipu või ettekäände all pretsedendi, sundides teid emotsionaalselt sellele energiat andma. 
Edasi loob masside energia olukorra, kus pretsedent toimubki. Eliit püüab juhtida meie 
vägevust selliselt, et see täidaks nende soove. Võimurid mõistavad hästi meie teadvuse 
vägevust, et kõik meie ümber – valgus, energia, mateeria – kujutavad endist meie mõtete 
vibratsioonilisi seisundeid. Meie kollektiivne teadvus on võimas loominguline mehhanism, 
mille mõju moodustab tegelikke vibratsioonilisi seisundeid meie ümber.  

 
Niipea kui me oskame neid teadlikult ja tahtlikult juhtida, saame me muuta oma reaalsust, 

eriti kui võtta arvesse, et oleme suundumas Galaktika alasse, mis vibreerib väga kõrgel 
tasandil. Meie teadvus muutub pidevalt ja juba vibreerib kõrgemal tasandil kui varem. Me 
oleme saamas jõuks, millega tuleb eliidil või mistahes teisel grupil tegemist teha nende 
püüdlusel meid karbis hoida.  

 
Praegu on arendamisel 22 erinevat geneetilist programmi, mil meie DNA-d segatakse 

teiste arukate tsivilisatsioonide DNA-dega. Segunemise tagajärjel on saavutatud palju avaram 
emotsioonide spekter kui enamusel teistel olenditel. Nendel on samad emotsioonid, mis 
meilgi, ent meie valguskehade geneetikasse ja mitte ainult geneetikasse sekkumise tõttu 
omandasime palju ulatuslikuma emotsioonide spektri. See on nii õnnistus kui needus 
üheaegselt, sest praegu ei oska me veel oma emotsioone valitseda. Teadlikkuse tasandil 
valitsemine puudub ja esialgu valitseb täielik korralagedus. Meil on palju võimsam 
emotsionaalne reageerimine kui kõigil teistel, mis südame juhtimiseta on suur nõrkus.  

 
Kuid see on kolossaalne jõud, kui me oskame oma teadvust valitseda, sest emotsioonid 

on meie teadvuse aktiveerijad, töötades käsikäes. Just emotsioonid aktiveerivad ja 
võimendavad meie teadvust ja me võime saada vägevateks kaasloojateks imelise maailma 
loomisel kohe, kui lõppeb meiega manipuleerimine ja algab teadlik ja tahtlik oma teadvuse 
valitsemine ja juhtimine. 

 
Maine Allianss kavatses minna edasi sõjalisel teel, kuid negatiivsus sigitab negatiivsust. 

Pole võimalik saada negatiivsusest positiivsust. Nendele anti üle tavatud tehnoloogiad, mis on 
rohkem kaitse- kui ründeloomuga. Kosmilisele Allianssile anti kätte kaitsetehnoloogiad, kuid 
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keelati kasutada neid ründeoperatsioonideks, mis viiksid elude suurte kaotusteni ja 
infrastruktuuri purustusteni. See peab saama kasutatud tsivilisatsiooni poolt pärast igasuguste 
kitsenduste ja manipulatsioonide täielikku paljastamist ja saab „Tähtede tee“ tüüpi 
tsivilisatsiooni loomise aluseks.  

 
Sfääride olendite sihiks on aidata need paljastused kiiremini esile tuua. Nad tahaks, et 

inimkond vabastaks ennast paljastamise läbi ja tõuseks vabana kõrgemale. Jääme lootma. 
Arvatavasti saab raske olema, sest paljud võimurid ja rikkurid aetakse vihale. Meid ootab ka 
kaos, kuid Sfääride olendid tahavad, et me inimkonna uuele ajastule alust luues just seda 
teeksime.  

 

 
 
Riigid ja sõjaväelased on salaja industrialiseerinud meie Päikesesüsteemi ja Kuu 

Operatsioonide Juhtkond /KOJ/ on tsentraalne sidesõlm, mille kaudu Maa suhtleb Kosmilise 
Programmiga ja kogu kosmosega.  

 

 
 
Seepärast räägime veel kuidas KOJ välja näeb kui sellesse sisse lennata. KOJ ruumid on 

ehitatud 1950-datel aastatel ja pärast seda pikkamööda täiendatud. Neid püstitati juba 
olemasolevatele natsistlikele ehitistele, mis olid ehitatud 1930-1940 aastatel. Hiljem liitus 
sellega USA industriaalne vägevus, raha hakkas voolama ojadena ja ehitati meeletu tempoga. 
See on ehitatud kraatritesse kaljuses regioonis, Kuu tagaküljel, sulandudes ümbritseva 
keskkonnaga. Pinnal asub vaid ehitise tühine osa. Ma pole ehitise suuremas osas käinud, kuid 
nägin skeemi, mille kohaselt on ehitis kellukesekujuline, laskudes sügavale pinna alla.  

 
Olen käinud vaid ülemistel tasanditel. Väljast vaadelduna sarnaneb see kellukese, 

püramiidi või jäämäe tipuna. Inimesed on oma teleskoopidega näinud sinna saabuvaid ja sealt 
lahkuvaid ruumilaevu. Kuu tagaküljel asub veel üks baas, mis kuulub nn Tumeda Laevastiku 
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inimolenditele. Selle asukohast võin rääkida rohkem. Kuu pinda kella numbrilauana vaadates 
asub see kella 10 kohas. Amatöörastronoomid on neid laevade liikumisi pildistanud. Suurem 
osa ehitisi asub Kuu tagaküljel, sest nende omanikud ei taha, et need oleksid Maalt nähtavad. 
Nähtaval küljel on kohti, kust laevad välja lendavad. Samuti on regioone, mis kuuluvad 
erinevatele maavälistele gruppidele. Need on kaetud mingi holograafilise kilbitaolise asjaga, 
mis segab nende nägemist.  

 
Programme on mitmetasandilisi. On NASA enda programme ja on nende tüüpi sõjalisi 

programme, mida peetakse kõige eesrindlikemaks. Nad ise arvavad, et asuvad tootemi samba 
tipus Päikesesüsteemis toimuva teadmises ja turvalisuses. Sellised inimesed tormavad teile 
rusikatega kallale kui te julgete selles kahelda ja väita, et see pole nii. Nende valedel on palju 
tasandeid. Inimestele sisendatakse kõigil tasanditel, et USA asub tipus. Muidugi pole kõik 
sugugi nii, kuid inimesed usuvad nii, sest informatsioon on rangelt fragmenteeritud. 
Ametnikud, kes igas alajaotuses töötavad, arvavad, et tegelevad kõige eesrindlikuma 
teadmisega ja kõik teised alajaotused või grupid on nendest madalamal. Arvates ennast 
erilisteks inimesteks, tõuseb upsakus.  

 
Apollode missioonid olid ilmselt rahapesu operatsioonid, suurte rahasummade 

ülepumpamiseks Salajastesse Kosmilistesse Programmidesse. Nendes programmides osalejad 
arvasid tõemeeli, et tegelevad kõige eesrindlikumate tehnoloogiatega. Nende eest varjati kui 
kalliks kujuneb kogu töö. Neile esitati valeandmeid ja peteti kõikidel tasanditel. Raha hangiti 
mitmel viisil. Päris alguses kasutati selle infrastruktuuri ehitamiseks kõiki ebaseaduslikke raha 
hankimise viise.  

 
Apollo missioonide perioodil tehti mitmeid vapustavaid avastusi. Juba päris alguses 

avastasid nad, et maandumismoodulite saatmine Kuule, nendele paigutatud seadmete 
testimine „kuuvärinate“ uurimiseks polnud kuigi hea idee.  
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Vaadake, Kuu on rangelt režiimne ala. Ja selle mistahes mürsuga põrutamine poleks 

teinud midagi head. Selle järgi otsustades, mida mul on õnnestunud lugeda, sunniti 
ameeriklasi ähvardustega sinna enam mitte kunagi minema. Kuu on nagu Antarktika 
kontinent, jagatud paljude riikide vahel.  

 

 
 
Sama lugu on Kuu tagaküljega. Erinevad regioonid on asustatud ja kuuluvad erinevatele 

maavälistele gruppidele. Mõned grupid on mitmeid tuhandeid aastaid olnud üksteisega 
vaenujalal, kuigi nendel on ehitisi, mis asuvad vaid paari kilomeetri kaugusel üksteisest. Kuid 
Kuul peavad nad läbi saama. Kuu on eksperimentide läbiviimiseks suurepärane vaatluskoht ja 
eelsadam visiitideks Maale ja tagasi. Nii et nn tulnukad on meie naabrid juba ammu. 

 
See viib meid tagasi jutuajamise juurde delegatsioonist ja eksperimendist 22 

programmiga. Erinevate tulnukate, humanoidide ja mittehumanoidide juurde, kes mitte just 
eriti tugevasti üksteist ei armasta. Kuid Kuul kehtib midagi diplomaatilise kokkuleppe taolist. 
Midagi väga spetsiifilist, mis teeb Kuu neutraalseks diplomaatiliseks alaks, mida keegi 
rikkuma ei kipu. Sellesse kuulub oma vastuoluliste programmidega vähemalt 40 erinevat 
gruppi. Nad püüavad luua Kuul ebakõladele ühist platvormi, et ei peaks pidevalt teiste 
kandadel oma programmidega tallama. Just selline osaline sallivus diplomaatiliselt neutraalsel 
territooriumil kestab juba tuhandeid aastaid, mida isegi halvimad neist ei riku isegi armee ja 
politsei puudumisel. Kunagi võis olla toimunud midagi nii kohutavat, et nad õppisid vigadest. 
Kuul on palju varemeid, mis on tekkinud ammuste aegade võitlustest. Need on jäetud 
mälestisteks või tunnistusteks ja antud küsimust isegi ei arutata. Neil on relvi, mis on 
tuumarelvadest vägevamad, mis on võimelised hävitama terveid planeete. Kuu 
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Operatsioonide Juhtimise Keskus on vaid väike osa kogu sealsest elanikkonnast. See on 
inimtegevuse tsentraalne sõlm. Kohalikud ei kasuta seda sidekeskust, ma ei näinud seal 
tulnukaid, vähemalt mitte enne Sfääride Allianssi esindajate ilmumist.  

 
Kuni viimase ajani ei viidud mind Kuul kunagi sügavuti alumistele korrustele. Sattusin 

alati sinna, kus polnud mingeid eluruume, vaid väikesed toad 2-4 voodikohaga. Väga kitsad 
koridorid, seinad kaetud arvatavasti kirsipuust paneelidega. Kõik näib väga luksuslikult kallis. 
Lubati käia vaid teatud kohtades. Põrandal on mitmevärvilised märgised, mis viivad 
vastavatesse tubadesse. Kui pääs on nt punasesse tuppa, tuleb käia ainult punasel joonel. 
Järgmised alumised korrused on meditsiinilised; maalastest asukatel on seal üsna eesrindlik 
meditsiin. Nendest kahest korrusest allpool pole ma kunagi käinud. Hiljuti kutsuti mõningaid 
inimesi ekskursioonile, neil õnnestus näha palju rohkem kui minul.  

 
Allianss kujunes pikkamööda. Päikese Hoidjate Grupp ilmus Strateegilise Kaitse 

Initsiatiivi  Tähesõja SOI alguse aja paiku. Ehitamine, mis algas 1970 aastatel, kestis 1990 
aastate jooksul edasi. Praegu on see enamasti vananenud laevastik. Päikese Kaitsjate Grupp 
patrulleerib Päikesesüsteemis, kaitstes seda „kutsumata külaliste“ eest. Nad ei kuulunud Super 
Föderatsiooni 40 liikme hulka. Nad kontrollisid samuti kosmoses toimuvaid liikumisi. Meie 
Päikesesüsteemi külastasid paljude erinevate gruppide ruumilaevad. Väikesed maradööride 
grupid tegid vahel tormijookse, röövisid ja kadusid kähku. Päikese Hoidjad moodustasid 
Allianssi, mis praegu koosneb teiste Kosmilise Laevastiku gruppide ülejooksikutest. Kõik nad 
tulid üle Mustade Operatsioonide teistest erinevatest kosmilistest programmidest. Peale selle 
on olemas Planeetidevaheline Korporatiivne Konglomeraat, mis on kõige suurem. Just see 
valitseb Päikesesüsteemi infrastruktuuri valdavat osa. Sellesse kuuluvad peaaegu kõik 
aerokosmilised korporatsioonid ja mitte ainult, neid on väga palju: Lockhead, Boeing, 
McDonnel Douglas, Hughes Aircraft. Ja mitte ainult USA korporatsioonid. Lisaks sellele on 
olemas sõjaväeline nn Tume Laevastik, ülisalajane, kelle käes on väga eesrindlikud 
tehnoloogiad, kes tegutsevad peamiselt väljaspool Päikesesüsteemi. Edasi on ÜRO taoline 
laevastik, millesse kuuluvad kõikide maiste riikide esindajad. Laevastik pole eriti agressiivne 
ega ole suur sõjaline rühmitus. Kui Päikese Hoidjad „külma sõja“ algatasid, hakkasid nad 
justkui juhuslikult demonstreerima oma laevu. Kõik algas just selliste pisiasjadega. See viis 
teravusteni gruppide vahel. Sisuliselt olid nad juba sõja puhkemise äärel kui Sfääride Olendite 
Allianss hakkas avaldama aktiivsust ja astus kontakti Tumedate Kosmiliste Programmide 
Allianssiga. Viimane hakkas teiste gruppide ülejooksikuid vastu võtma, seepärast ei nimetata 
seda gruppi enam Päikese Hoidjateks. Praegu koosneb Allianss põhiliselt kõikidest teistest 
kosmilistest programmidest ülejooksikutest. /Kogu juuli kuu ja jätkuvalt augustis 2015 
ilmuvad Internetis teated gigantsetest ruumilaevadest päikese lähedal. V./.  

 
Kõigil neil on ühine eesmärk – teha lõpp maise salavalitsuse türanniale, mis kontrollib 

orjalikku paabeli „rahade musta maagiat“ ja tuua kõik meie poolt arendatud eesrindlikud 
tehnoloogiad planeedile. Ja nimelt vaba, tasuta energia, kõik meditsiiniliste tehnoloogiate 
liigid, suutelised ravima peaaegu kõike, mis teile võib pähe tulla, samuti puhastada ümbritsev 
keskkond. Need tehnoloogiad lõhuks ühe ööga kogu finantssüsteemi, selleks poleks enam 
mingit vajadust. Allianss tahab tuua selle kõik Maale, samuti paljastada kõik eliidi poolt 
pikki-pikki aastaid tehtud inimkonnavastased kuriteod.  

 
Nii palju kui mulle on teada,  hakkas Allianss seda ideed arendama juba alates 1990. a ja 

tegutsema asuti 2000. a alguses, kui üritati esile kutsuda „juhuslikud“ paljastused otseeetri 
kaamerate eest läbi lennates, provotseerides inimesi küsimusi esitama. Kuni viimase ajani 
nivelleeriti nullini kõiki kontakte, kes osalesid Kosmilises Programmis. Interneti ilmumisest 
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alates on ligipääs informatsioonile salastatud. Päikesesüsteemis on oma internet ja ligipääs 
sellele. Valdava osa ajast töötab see internet režiimis „ainult lugemiseks“. Kui ma asusin 
uurimislaeval, olid tõkestatud kõik raadio- ja telesaated Maalt. Meil ei lastud kuulda 
viimaseid uudiseid reaalajas. Pärast seda, kui asi jõudis lõpuks peaaegu nurjumiseni, selgus, et 
peaaegu kõigil Allianssi liikmetel oli ligipääs informatsioonile olemas. Ja planeedil toimuv 
vaid piitsutas tagant soovi kõikide olemasolevate tehnoloogiate Maale toomiseks. 
Tavainimese elu muutuks siis selliseks, kui on näidatud filmis „Tähetee“.  

 
Selle asemel, et lennata maailma mistahes punkti lennukiga, saaksite minna portaali 

kohas asuvasse jaama ja kasutada täheväravate süsteemi. Lisaks oleks teil replikaatorid. 
Kaoks nälg. Vee magestamisega muutuks kõrbed õitsvateks aedadeks. Kogu mateeria on 
muuks muudetav ja kõik plastmassid ja muud saastad on tehnoloogiate abil muudetavad. On 
inimesi, keda idee raha täielikust kadumisest võib kõvasti ehmatada. Nad ütleks: see on 
sotsialism, see on kommunism, see teeb veel suuremaks sõltlaseks, kuna kellelgi pole raha 
„uuele maailmakorrale“ vastu hakkamiseks, mida nad täielikuks orjastamiseks tahavad 
kehtestada. Nii oleme olnud programmeeritud siiani. Kui te just nii väga janunete raha järele, 
võite kasutada replikaatorit ja luua nii palju kui tahate nii kulda kui hõbedat. Samuti võite teha 
100$ paberraha ja pista selle rahustuseks tasku – kui see teile nii väga meeldib. Siis pole 
finantsideks enam mingit vajadust.  

 
Mulle tundub, et kui see korraga Maale ilmuks, langeks vana kooli poliitiku mentaalsus 

vaid õlle rüüpamisse ja logelemisse. Nad lausa vaevleksid tegevusetuses. Tõepoolest, saab 
olema vastav üleminekuperiood, mil inimesed hakkavad tehnoloogiatest lausa hulluma. Nagu 
loteriivõitjad, omandaks nad kõik replikaatorid ja aina vajutaks nuppe ja degusteeriks 
igasuguseid toite. Kõik hakkaks maailmas ringi reisima ja kui olukord Päikesesüsteemis 
selgineb, läheksid inimesed vaatama kõikjal asuvaid purustusi. Paljastuks nii mõndagi. Kuid 
enne tuleb selgusele jõuda oma mineviku suhtes ja see üle elada. Kui keegi üritaks kasutada 
replikaatorit väga efektiivse relva loomiseks ja kasutada seda paljude inimeste tapmiseks, siis 
selle vältimiseks on ette nähtud kaitsetehnoloogia. See oleks midagi ajaliste ketaste taolist, et 
inimesed ei saaks seadmeid, mis liikumisvahenditena minevikku tagasi viiksid. Seega ei saaks 
replikaatoriga 3D printeriga trükkida nt tuumaraketti või midagi taolist.  

 
Allianss on valmis kogu salastatuse ja okultismi, mis kaasaegset maailma laastavad, 

paljastama ja valgustama teadmisega mitte üksikuid inimesi, vaid igat inimest Maal. Samuti 
tahab see tagada kõigile ligipääsu informatsiooni ja tehnoloogiate juurde. Kõik kõigi jaoks, 
kogu inimkonna jaoks. Maailmas pole miski nii uskumatu kui tõde! 

 
 

Elu Uurimislaevas 
 
Paljudele on raske uskuda maalaste ja maaväliste Kosmilise tegevuse ulatust. Üldtuntud 

on teadmine, et 1969. a käis inimene Kuul. Kui aga kogu tõde ilmsiks saaks, oleks vapustav 
teada saada, et kogu Päikesesüsteemis on loodud ulatuslik infrastruktuur: asteroidide vööst, 
kuudelt ja planeetidelt tooraine vedamisest, tööstustest väljaspool Maad, loodud 
tehnoloogiatest, inimkolooniatest, töötamas nendes tööstustes, kes tagavad sellise suure 
industriaalse gigantse masinavärgi katkematu töö. Kolooniateks nimetatakse kohti, kus 
inimesed elavad perekonniti.  

 
Samuti on olemas mitmesuguseid ehitisi asteroidide tühimikes, kus on kaevandusi. 

Taolisi ehitisi on külluses Marsi pinna all, planeetide kaaslastel, gaasilistel gigantidel ja 
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lähimal Kuul. Meie Päikesesüsteemis on palju asju, alates valvepostidest Marsil 18-40 
inimese jaoks ja lõpetades tohutute ehitistega hõljumas Lagranši mitmetes punktides kogu 
süsteemis. Lagranš – tähtede ja planeetide vahel on gravitatsiooniliselt koostoimivate 
massiivsete kehade ruumis 5 punkti, milles kolmas, väikese massiga keha, saab pöörlevas 
süsteemis jääda liikumatuks gravitatsiooni tasakaalus. Need on ruumis nn geosünkroonsed või 
statsionaarsed punktid nende vahel. 

 

 
 
Nende ehitiste hulk pole mulle teada, arvan, et neid on sadu. Suurtes kolooniates võib 

elada kuni miljon inimest. Nii suuri pole eriti palju, enamus on sadade tuhandete inimestega 
kolooniad. Päikesest eemaloleku külmust leevendavad eesrindlikud tehnoloogiad. Me oleme 
suutelised tagama mugava elamise kõikjal, luues ka Maal domineeriva Schumanni resonantsi 
7,83 Hz, mis tagab taimedele ja inimestele tervislikud tingimused. Kosmoselaevas, koloonias 
või kolossaalses ehitises luuakse sellele resonantsile vastav keskkond, kontrolli all hoitakse 
rõhk ja gravitatsioon. On olemas gravitatsiooniline „vooder“ nagu kosmoselaevadeski. 
Põrandale on laotatud tihedalt liibuvad plaadid, mis on elektriseeritud. Niiviisi tekib 
elektrogravitatsiooniline väli. Plaadi mõõtmed sõltuvad ruumide suurusest, plaatide paksus on 
10-15 cm. 

 
Kui ma elasin uurimislaevas, ei külastanud me tavaliselt selliseid ehitisi. Need kolooniad 

kuuluvad Planeetidevahelisele Korporatiivsele Konglomeraadile. Kui nendel polnud oma 
inimeste hulgas vajalikku spetsialisti rikkiläinud tehnoloogilise mehhanismi mingi tähtsa osa  
või masina seadistamiseks, oli vastav spetsialist saadav mujalt. Mõningatel juhtudel lubati 
meil laskuda kolooniatesse, kuid mingil juhul ei lubatud suhelda ega rääkida inimestega, kes 
nendes kolooniates elasid. Meid saatis alati relvastatud konvoi. Meile ei pakutud ei 
ekskursioone ega toitu. Meid viidi täpselt sinna, kuhu vaja ja sealt tagasi laeva. Ka Maad ei 
saanud omatahtsi külastada. Kui te olete andnud allkirja 20 aastat seal teenimiseks, olete 
Maast täielikult lahti lõigatud, kõigest, mis planeediga seotud. Me ei saanud mingeid uudiseid 
ega informatsiooni sellest, mis Maal toimub. Samuti polnud televisiooni, ajakirju, raamatuid. 
Polnud lubatud isegi perekonnafotod. Meil oli ainult see, mis jäi kätte värbamise momendil. 
Kui olime valves, anti meile „klaasist“ tahvelarvutid.  

 
Olen kindel, et uurimislaeval oli pidev jälgimine, kuigi oli palju rahulikum kui kuulduste 

järgi sõjalaevadel. Nad nimetasid teadlasi alati „munapeadeks“, nii oli mugavam. 
Uurimislaeval veetsin suurema osa ajast tolle tahvliga. Vaba aega oli piisavalt. Kõik läbisid 
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rohkeid treeninguid. Seal on mitmeid töid. Mulle õpetati kommunikatsiooni ja mõningaid 
muid asju. Kui kõik oli tehtud, viibisin ühes laboritest ja uurisin tundide kaupa tahvli poolt 
pakutavat informatsiooni. Ainult vabal ajal või kambüüsis olles sai suhelda teiste inimestega 
ja kuulata klatše sellest, mis toimub. Valdavalt suhtlesin enamuse ajast munapeadest 
teadlastega. /Need munapead võisid olla Siriuselt, see on nendele omane pea kuju. V./.  Ma 
olin registreeritud magamiskoha ja üldse kasarmu juurde, kus resideeris 18-24 inimest. 
Inimesi vahetati sageli.  

 
 
See oli igav elu. Peamiselt sai räägitud tööst ja oletustest Maal toimuvast, arutada seda, 

mida teised võisid õppida. Ühesõnaga mitte millekski kohustav loba ajamine. Uurimislaeval 
elasin kuus aastat ja kolooniaid sai sel ajal külastada kolm korda. Samuti sai mõned korrad 
käidud tööstuskompleksides remontimas. Kord oli juhus mil sattusime maapõuevarade 
kaevandusse, mis asus asteroidide vööndis. Asteroidis oli tööd kolmele inimesele, kes juhtisid 
roboteid ja seadmeid distantsilt, juhtpuldilt. Neid vahetati sageli. See oli väga suur asteroid ja 
kaevandamisega tema siseruum aina laienes, sukeldudes üha sügavamale.  

 
Remont polnud põhitöö. See polnudki kuigi erutav. Valdavalt uurisime seda, mida teie 

nimetaks ekso-ekstremofiliks. Minu kogemustele rajanedes, uurides äärmiselt karmides 
tingimustes elavaid olendeid (külm, kõrge rõhk, kõrged temperatuurid jms) tuleb kaasaegsel 
bioloogial tema elud üle vaadata. On olemas plasmaline elu ja teised elu energeetilised liigid. 
Nt Jupteri elektromagnetilisest väljast toituvad gigantsed amööbid. Nad on nii suured, et 
nendest sai võetud vaid väikseid kudesid, mis hiljem surid ja mädanesid. Teadlastel ei 
õnnestunud... Nad polnud üksnes elus vaid ilmutasid ka arukuse märke. Nendel on juba 
eneseteadvus ja nendele on omane enesesäilitamise instinkt. Teadlased katsetasid nendel palju 
asju, osa neist polnud minu arust üldse eetilised.  

 

 
Europa 

 
Üldine arvamus on, et elusolend peab sööma, hingama, liikuma, omama närvisüsteemi, 

peab olema bioloogiline materjal, rakud. Selline on süsinukul baseeruv eluvorm. Kuid nendel 



 

 21 

pole rakulist struktuuri, ei mingit rakkude abil seotud plasmat. Paljunemise mõttes käituvad 
nad üheraksete organismidena. Jagunemise mitoos. Jupiteri ühel kaaslasel Europal on jää all 
ookeani eluvorm, mida uuritakse samuti. Midagi vaalade või delfiinide taolist. Ja see on vaid 
väike osa sellest, mida teadlased uurivad. 

 
Kui mikroskoopilise tasandi elu kaasa arvata, on bioloogiline elu Päikesesüsteemis 

praktiliselt kõikjal. Te võite seda leida isegi hõljumas kosmoses kuivanud või jäätunud 
seisundis. Mingit liiki elu on säilinud ka Marsil. Seal esinevad väikesed maapinda uuristavad 
loomad, seal on ka taimne elu, sarnane kõrbe väga vastupidavatele taimedele. Seal oli üks 
maapinnalähedane väliselt punane põõsas tohutute okastele sarnanevate triibuliste  lehtedega. 
Kandsin seal  kerget respiraatoriga skafandrit klaasja läbipaistva kiivriga.  

 
 

 
Jupiter 

 
Laeva siseelu juurde pöördudes peab ütlema, et inimesed elavad nagu sõjaväekasarmutes. 

Igaühel on seina külge kruvitud ase, millel võib ka istuda, lasta ette sirmi ja omandada mingi 
privaatsuse. On ka midagi korraldaja taolist, kus saab hoida oma „vara“. Laevas peetakse 
kinni 24 tunnisest tsüklist ja luuakse Schumanni resonants. Tööd kestavad ööpäevaringselt. 
Inimesed on alati millegagi hõivatud. Päikesesüsteemis pole vesi mingi haruldus. Laeva 
pardal läheb kõik ümbertöötlemisele, see on suletud süsteem, mis ennast kõigega varustab.  

 
Toit on muidugi muutunud. Kuid on olemas replikaatorid, mis on suutelised looma 

erinevaid toite. Samuti on hüdrofoobsed väljad, kus kasvavatakse värsket toitu. Te võite 
vajutada replikaatori nuppu ja saada nt kartulipüree, tõelise püree maitsega, nii sooja, kui 
tahate. Seade on sama suur kui mikrolaine ahi, asetate taldriku ettenähtud kohta, sulete ukse, 
valite programmi, vajutate nuppu. Signaali järel võtate välja aurava toidu. Seda protsessi 
nimetatakse „trükkimiseks“ ja seadet printeriks. Kui vahel miski üles ütles, tuli süüa 
munapulbrit jm kuiva toitu, samuti oli köök, kust võis saada suppi. Jooke selle seadmega ei 
saa, selleks on spetsiaalsed automaadid.  

 
Riietuseks olid kombinesoonid, mille värv sõltus asukohast. Vahel sinine või valge. Kõik 

sõltus töö iseloomust. Laboris munapeadega olles oli see valge, kommunikatsiooniga 
tegelemiseks see ei sobinud. Laevas ei saa minna sirget teed, see on labürint, mille ühe tasandi 
läbimiseks kulub 30-45 min. Seinad on laevas peamiselt metallist. Mulle räägiti, et esimestest 
laevadest ehitasid enamuse allveelaevade spetsialistid. Tunne on kah sarnane. Nullgravi-
tatsiooni juhuks on seintel käepidemed, mille abil edasi liikuda. Lae kõrgus on umbes 2,5 m. 
Laeval on palju tasapindu. Ise olen liikunud neljal, oletan, et neid võis olla 10.  
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Allianss tahab pärast eliidi paljastamist anda kõik tehnoloogiad inimkonnale, selline on 
plaan. Siis saame kogu informatsiooni ja psühholoogiliselt seedime läbi kogu protsessi, saame 
kõik seni saladuses hoitud tehnoloogiad. Meil ei tule siis enam iga päev küürutada 8-9 tundi 
selleks, et tasuda elamise eest, vahtida mõni tund telerit, minna magama, et järgmisel 
hommikul alustada kõike otsast peale. Tuleb sootuks teistsugune eluviis. Mul pole aimugi, 
keda hakatakse kosmosesse lubama ja keda mitte. Nii palju kui ma tean, saab see olema 
Tähetee sarnane tsivilisatsioon. Ajaga areneb turism meie Päikesesüsteemi paljudesse 
kohtadesse. Inimestel saab olema palju uusi karjäärivariante. Juba praegu on piisavalt 
ruumilaevu, mida kasutada mittesõjalisteks eesmärkideks.  

 
D.Willcock: Vapustav! Cory, tahan teid tänada inimkonna kangelasliku teenimise eest!  
Cory Gudy: Tänan ka Teid (käepigistus)!  

 
      
 


