TÕDE ORIONI "SISALIKEST"
Roger Kerr
Enne kui alustan, tahaksin öelda, et see on väga pikk lugu, aga ma arvan, et see
on väga tähtis, muidu poleks ma kulutanud sellele nii palju aega ja ponnistusi. Tean,
et mu juhendajad on samuti selle nimel palju pingutanud. Seda kõike lugedes olge
minu suhtes mõistvad. Samuti võite vabalt saata seda sõnumit kõigile, kelle suhtes
tunnete, et see neid aitab. Annan loa riputada see üles mistahes internetilehele. Aga
palun ärge parafraseerige midagi sellest ega võtke lauseid kontekstist välja. Palun jaga
või pane see internetti üles tervikuna. Tänan Teid.
Viimasel ajal on palju kirjutatud Orioni tähtkujust pärinevate olendite rassist,
ning paljud inimesed on saamas neist praegu teadlikuks. Enamik inimesi arvavad, et
nad on reptiillased (Reptilian) ja sageli nimetavad neid kas "draakodeks" ("Draco")
või "sisalikeks" ("Lizards"). Ka mina olen nende olemasolust saanud vägagi
teadlikuks. Olen lugenud neist palju erinevaid jutustusi ja kirjeldusi ja mul endal on
olnud nendega palju kogemusi. Kuid olen jõudnud arusaamisele, et suur osa vabalt
kättesaadavast informatsioonist ei ole päris täpne ja osa on vägagi eksitav. Viimase
nelja aasta jooksul on mul olnud palju kogemusi paljude erinevate maaväliste
rassidega. Olen teada saanud, et Orionist pärineb kaks selgelt erinevat rassi. Üks neist
on reptiilne rass Riigeli tähesüsteemist, kuid nad ei ole need "sisalikud", kellest nii
paljud inimesed kirjutanud on. Samuti tean, et nad ei ole see rass, kes on seotud
illuminaatidega ja kes on nii tugevalt seotud afääride kontrollimisega siin Maa peal.
Kuid siiski pole kahtlustki, et olendite rass Orionist on manipuleerinud Maa pealset
elukorraldust palju tuhandeid aastaid. Selle "teise" Orioni rassi suhtes on olnud palju
segadust, enamus sellest on sihilikult genereeritud selleks, et hoida saladuses nende
tõelist olemust/identiteeti. See on võtnud kaua aega, kuid olen lõpuks jõudnud
teadlikkuse tasemele, mis on aidanud mul asjades selgust saada ja lahendada kogu
segadus. Arvan, et olen saanud teada tõe nende Orioni "sisalike" kohta. Võibolla
oleks parem kirjeldada neid kui kameeleone, sest nagu David Icke ja teised on
teatanud, on nad kujumuutjad. Nimetan neid muundujateks, sest olen jõudnud

arusaamisele, et need olendid ei ole tegelikult reptiillased. (Nende olendite kohta saad
täpsemat teavet http://www.aigarsade.com/tulnukad/Sinise_planeedi_projekt.pdf lk 60
- tõlkija). Tegelikult on nad ilmselgelt täpselt vastandid ja nad vihkavad absoluutselt
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kõiki reptiilseid rasse. Olen jõudnud mõistmisele, et tegelikud reptiilsed rassid ja
muundujad on olnud eoone surmavaenlased. Kuidas ma seda kõike tean ja kuidas
saan olla kindel, et see on tõde? Noh, see on pikk lugu ja ma sain sõnumi oma
vaimsetelt juhendajatelt ja kõrgemalt minalt, et nüüd on aeg seda lugu maailmaga
jagada.
Te võite öelda: "No ja mis siis?" või "Mis mul sellest?". Ainuke asi, mis mul selle
kohta öelda on: "See, millest sa ei tea, võib sulle haiget teha." Tean, et muundujad on
musta maagia ja meelekontrolli meistrid. Nad on võimelised mõjutama ja nad ka
mõjutavad inimesi mitmel moel – füüsiliselt, meeleliselt/teadvuslikult ja hingeliselt.
Minu meelest pole kahtlustki, et nad üritavad kontrollida ja manipuleerida elukorraldust siin planeedil. Tean ka, et on olemas meetodeid enda puhastamiseks nende
energiatest ja meelekontrolli mõttevormidest. Kuid selleks, et seda teha, pead olema
teadlik, et miski üldse vajab puhastamist. Leian, et kui teen oma energia puhtaks,
aitab see teadvustada kellega ja millega mul tegemist on. Annan selle informatsiooni
eesmärgiga aidata neid, kes soovivad suurendada oma teadlikkust ning hakata
teadvustama, kui tähtis on ennast puhastada kõikidest nendest meelekontrolli
energiatest. Vabandan, et see kiri/sõnum nii pikk on, aga selleks, et teada reaalset tõde
neist ja nende tegevuskavast reaalselt aru saada, pead teadma kogu ajalugu nende
taga. Selle mõistmiseni olen jõudnud ja seda siin esitlengi. Seega, kui oled huvitatud,
siis ole palun kannatlik ja ma arvan, et leiad, et see on seda väärt. Palun loe seda
südame ja avatud meelega. Siis tunned ära kui midagi siin ütlen – kas see resoneerib/
kattub tõega või mitte.
Teave, mida siin esitlen, on kogunenud mitmete viimaste aastate jooksul
inimestega rääkimisest, erinevatest asjadest, mida olen lugenud või telekas näinud ja
infost, mida olen saanud oma vaimsetelt juhendajatelt ja teistelt olenditelt, kaasa
arvatud mõnedelt maavälistelt olenditelt, kellega mul on kontakt olnud. Aga ilmselt
kõige olulisem info oli see, mille sain oma Kõrgemalt Minalt/Iselt enda "eelmiste" või
"muude" elude kohta. Minu sisemine kuulmine on mõnevõrra piiratud selles suhtes, et
ma ei kuule pikki üksikasjalikke sõnumeid vaid ainult lühisõnumid. Seega viis, kuidas
sain enamuse infot oma Kõrgemalt Minalt või mõnelt muult olendilt, oli küsida jah/ei
küsimusi ja vastuste saamiseks pidin kas kuulama või tegema lihastesti (nt näpuga
teiste näppude surumise test, et kui väide on vale, siis on näppe lihtne kokku suruda ja
kui väide on õige, siis on raske) või mõlemat. Selleks, et teada, milliseid küsimusi
küsida, lasin oma meelel selgineda ja lihtsalt lubasin mõttel enda juurde tulla. Siis
vormistasin selle jah/ei küsimuseks. Mingil viisil näisin tihti teadvat mida küsida.
Minu Kõrgem Mina tõesti suhtles minuga kuid ei teinud seda alati otseselt/otse. Vahel
kuulsin lühivastuseid/lühemaid vastuseid, kuid alati oli lihtsam kuulata "jah" või "ei"
vastuseid.
Olen mänginud seda "mängu" nüüd juba mitu aastat ja püüdsin kõiki saadud
infokilde kokku sobitada nii, et näeksin suuremat pilti. See oli nagu hiiglasliku pusle
kokkupanek või täpsemalt – hiiglaslik hologramm. Iga infokild tegi kogupildi natuke
paremini nähtavaks. Aga olin ka teadlik, et kogudes mistahes teavet, pidin sellest
välja sõeluma ebatäpsused ja leidma tõetera. Olen jõudnud arusaamiseni, et
avalikkuse ette on lükatud palju valeinformatsiooni, mis on teadlikult koostatud
selleks, et inimesi eksitada ja meid segaduses hoida. Muidugi need olendid ei taha, et
inimesed tõde teaksid, sest siis nad ei saaks meid enam kontrollida. Aga saades
informatsiooni oma Kõrgemalt Minalt – isegi sellega oli alati selline probleem, et ma
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ei saanud selget täpset vastust teatud asjade kohta või siis tõlgendasin saadud infot
valesti. Sageli, kui sain millestki teadlikuks mõne oma eelmise elu kohta, siis ei
saanud ma alati täielikku ülevaadet. Minu soovi tõttu teada nii palju kui võimalik,
selleks laiendasin mõnikord oma teadlikkuse piire hallile alale, kus asjad tundusid
üsna udused. Selle tulemusena tegin mõnikord järeldusi, mis ei olnud päris täpsed.
Aga iga kord kui sama teema jälle üles kerkis, nägin asju veidi selgemini ja sain
natuke lisainfot. Seega läksin tagasi ja vaatasin üle, mis infot ma varem sain ja
muutsin seda kui see vajalik oli. Lõpuks said mõned asjad mulle väga selgeks. Siis oli
küsimus veel selles, kuidas kattus kõik see kogu ülejäänud infoga mida teadsin või
millest lugenud olin. Seega on see olnud huvitav pikaajaline protsess, et kõik
infokillud kokku sobitada, nii, et see selge pildi looks.
Ma ei väida, et kõik, mida siin ütlen, on 100% õige, kuid arvan, et olen suuremas
osas tõele päris lähedal. On palju asju, mida tean kindlalt, sest see on otseselt seotud
minu ja minu teiste minadega. Aga alati leidub halle alasid ja on asju, mida ma
kindlalt ei tea. Näiteks ei tea ma muundujate tõelisi motiive või eesmärke, sest ma ei
ole üks nendest ja ei ole kunagi olnud. Saan ainult teada oma rolli kõiges selles ja
kuidas on nende tegevus mind mõjutanud. Saan teha järeldusi mustrist, mis on
kordunud ikka ja jälle mitmetes erinevates eludes. Seega jagan nüüd selle
mõistmisega oma lugu, kuidas sain teadlikuks tõest Orioni "sisalike" kohta ja millist
rolli on nad mänginud meie ajaloo kujundamisel.
Viimase nelja aasta jooksul on mul olnud palju kontakte paljude erinevate
maaväliste rassidega, eriti reptiillastega (Reptilians). Olen teadvustanud, et olen
füüsiliselt olnud röövitud mitmete nende rasside poolt palju kordi oma elus, mis algas
kohe pärast minu sündi. Lõpuks hakkasin mõistma, et kõik see oli kõrgema eesmärgi
nimel. See meenutas mulle mu eelnevate elude sidet nendega ja seda, et olin elanud
mitmeid elusid mõnede erinevate reptiilolenditena. Kui 1997. a kevadel hakkasin
algselt osadega nendest olenditest telepaatiliselt suhtlema, siis polnud mul aimugi kes
nad tegelikult olid. Ma ei ole eriti "visuaalselt nägev" inimene ja ma ei ole tegelikult
kunagi näinud neid olendeid, kes on tulnud siia minuga kontakteeruma. Tundsin alati
nende energia ära ja mu kass andis mulle alati teada, et nad olid siin. Ilmselgelt nägi ta
neid ja ma võisin tema reaktsioonist näha, et talle ei meeldinud nende kohalolu.
Moodus, kuidas teada saada, mis rass nad olid ja kust nad tulid, oli küsida oma
vaimselt juhendajalt või oma kõrgemalt minalt. Kui olin olnud üks nendest oma
mingis teises elus või kui ma olin nendega mingis teises elus kokku puutunud, siis
teadsin, et minu Kõrgem Mina teab kes nad olid ja on võimeline neid minu jaoks
tuvastama. Sellele olengi alati tuginenud. Muidugi toetusin ka teabele, mida olin
lugenud erinevate maaväliste rasside kohta. Tol ajal läksin internetti ja mind juhatati
mõnedele saitidele, kus räägiti reptiilidest (Reptilians) ja draakolistest (Draconians).
Minu jaoks oli see kõik väga uus, kuid mingi osa minust tundis, et oli äärmiselt
oluline, et ma teaksin seda informatsiooni. Nii et kui need olendid esimest korda välja
ilmusid, siis oli mul kohe tunne, et nad on reptiillased. Muidugi küsisin oma
Kõrgemalt Minalt ja sain vastuseks kindla "JAH". Tahtsin aga rohkem teada saada,
kes nad olid, kuidas neid nimetatakse ja kust nad tulid. Olin lugenud draakolistest,
seega küsisin oma juhendajatelt ja Kõrgemalt Minalt, kas need on samad olendid ja
sain selge "jah". See oli mu esimene tõeline sissejuhatus draako (Draco) teemasse.
Minu jaoks oli see põnev kuid samas väga segane ja jube aeg.
Üritasin saada draakodelt nende eneste kohta nii palju teavet kui suutsin, kuid nad
olid väga saladuslikud ja ilmselgelt ei tahtnud, et liiga palju teaksin. Aga mul
õnnestus saada teavet, et nad olid tulnud Veomehe (Auriga) tähtkujust. Ma arvasin, et
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see oli huvitav, sest olin paljudest kohtadest lugenud, et draakod tulid Orionist. Kui
küsisin selle kohta, sain alati vastuseks: "Ei". Mul oli nende draakodega regulaarseid
kontakte järgmise üheksa kuu jooksul ning tihti polnud nad sõbralikud, lausa
vastupidi. Nad olid väga hirmutavad ja see, et ma ei olnud võimeline neid nägema, oli
arvatavasti õnnelik juhus minu jaoks, sest lõpuks sain teada, et nad olid tohutusuured
olendid, üle 2,1 m pikad. Aga siiski, iga kord kui nende liider minuga silm silma vastu
astus, siis võttis mingi osa minust kontrolli üle ja ma seisin temaga vastakuti, teades,
et olen täpselt sama võimas kui tema. Olen tihti imestanud, kust see sisemine jõud ja
julgus tuli. Noh, varsti taipasin, et olin oma paljudes eludes olnud draako. Kuid peale
selle, et olin üks nendest, olin üks nende kõrgemaid komandöre nimega Soloruous.
Hiljem sain teada, et selle tähendus oli "Päikese Jumal". Nii et see oli pigem minu
enda draako olemus, kes tuli läbi minu nendega vastanduma. Olen sageli mõelnud,
kuidas nad mind reaalselt nägid, kas väikese mannetu inimesena või minu draako
olemusena/fragmendina.
Kuigi see grupp tundus olevat väga sõdalaste moodi ja olid väga ähvardavad ja
hirmutavad, kontakteerusin paar kuud hiljem teise grupi draakodega, kes osutusid
üsna sõbralikeks. Kui nad esimest korda üritasid minuga kontakti luua, reageerisin,
nagu oleksin nende poolt rünnatud. Arvan, et nende energia vallandas minu
sügavusest mälestusi minu röövimise kogemustest, ja ma reageerisin nii, nagu see
oleks jälle juhtunud. Tol hetkel olin koos oma sõpradega ja ma rääkisin neile oma
kogemusest. Kui üks neist keskendus draakodele, siis draakod vabandasid ja ütlesid,
et nad ei tahtnud mulle midagi halba teha. Nad lihtsalt tahtsid minult informatsiooni.
Ütlesin neile, et hästi ja suhtlesin nendega probleemitult. Hiljem selgus, et nad
pärinesid Capellalt, mis on heledaim täht Veomehe (Auriga) tähtkujus. Aga sain
sõnumi, et see ei olnud sama tähesüsteem millelt oli pärit teine grupp. Nii hakkasin
kutsuma esimest rühma veomehelasteks ja teist rühma kapellalasteks. Aga olen
saanud info, et nad mõlemad on samast reptiilsest rassis, keda kutsun draakodeks.
Kuid ilmselgelt olid neil täiesti erinevad hoiakud ja kultuurilised struktuurid.
Septembris 1997 tulid Veomehe draakod läbi tähevärava ava ja korraldasid planeet
Maale tõsise rünnaku. Aga nad peeti kinni teiste maaväliste rasside grupi poolt,
millesse kuulusid ka Taygetani plejaadlased ja andromeedalased ja tulemuseks oli
lahing. Paar tundi enne lahingu algust tuli Veomehe (Capella) draako minu juurde ja
ütles mulle, et nad võitlevad koos plejaadlastega teiste vastu, kes on nende oma
rassist. Olin sellest üsna üllatunud ja tänasin neid, et nad meid aitavad. Nagu selgus,
oli neil suur mõju ründajate tagasitõrjumisel. Hiljem sain teada, et nende sõjamehed,
kes võitlesid selles lahingus, olid naised ja leidsin selle olevat kõige huvitavama.
Nagu öeldakse – raamatut ei saa hinnata selle kaane järgi.
Umbes samal ajal sain teadlikuks reptiililiste rassist Riigeli tähesüsteemist, mis
muidugi asub Orionis. Aga kui esimest korda nendega kokku puutusin, sain info, et
nad on draakodest erinev rass. Aga kuna ma ei olnud võimeline neid reaalselt nägema,
siis polnud mul aimugi, mille poolest nad erinevad olid. Enamasti lihtsalt tundsin, et
nende energia erines draakode omast. Seega hakkasin kutsuma neid lihtsalt
riigellasteks või Orioni reptiilideks. Kuid hiljem leidsin, et neile sellise sildi/nime
panek tekitas järgmise paari aasta jooksul suurt segadust. Iga kord, kui lugesin Orioni
reptiilidest, eeldasin alati, et nad viitavad Riigelilt pärit rassile. Aga lõpuks mõistsin,
et see ei olnud alati nii. Kõigist minu enda kogemustest lähtuvalt teadsin, et Orionist
pärines ainult üks reptiilne rass, kõik teised pärinesid aga teistest tähtkujudest. Kui
lugesin midagi Orioni reptiilidest, mis ei kattunud sellega, mida mina teadsin Riigeli
reptiililiste kohta, oli see väga segadusseajav. Ma tean, et Orion on tohutusuur
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tähtkuju ja et mõned selle tähed on üksteisest sadade valgusaastate kaugusel. Seega on
seal tõenäoliselt palju erinevaid olendite rasse, kes elavad erinevates Orionis asuvates
tähesüsteemides. Kuid sain jätkuvalt infot, et seal oli ainult üks reptiililiste rass ja nad
ei olnud need, kellest kõik rääkisid. Minu jaoks oli alati selle ümber segav element ja
see häiris mind, sest miski ei olnud päris õige.
1997. a detsembris hakkasin suhtlema teise reptiilse rassiga, kes oli täiesti erinev
eelmisest kahest. Mul oli raske välja selgitada millisest tähesüsteemist nad pärit olid.
Algul sain info, et nad olid Zeta Reticulast, kuid ei olnud Hallid (Greys). Hiljem
hakkasin infot saama, et äkki nad olid Siirius B-lt. Alles hiljuti sain info, et nad olid
tegelikult Tau Cetuselt. Ma pole kunagi suutnud selgitada kogu seda segadust, kui,
siis ainult sellega, et nad elasid kõikides nendes kohtades ühel või teisel ajal. Aga
moodus, kuidas lõpuks seda rassi tuvastama hakkasin, oli tõepoolest väga huvitav.
Veidi aega peale seda kui nad minuga kontakteerusid, anti mulle teada faktist, et olin
olnud reptiilne olend nimega An, hääldatakse "ahn". Olin saanud infot, et jah, see oli
sama olend, keda sumerid olid pidanud üheks oma "jumalaks". See on sama isik,
kellest Zecharia Sitchin räägib oma raamatus 12. planeet (The 12th Planet). Olin
saanud teave, et ta oli olnud ühe reptiilse rassi ülemjuhataja või "Pimeduse Vürst"
("Dark Lord"). Siis, kui hakkasin suhtlema selle uue reptiilse rassiga, sain sõnumi, et
nad on An’i rass. 12. Planeedis nimetas Sitchin maaväliseid, kes olid tulnud siia
Maale, anunnakkideks, sest nad olid seotud "jumal" Ani või Anuga. Seega, järgides
traditsiooni, hakkasin kutsuma seda reptiilset rassi anunnakkideks. Muidugi, nimi
Anunnakki tähendab lihtsalt "need, kes tulid ülevalt" ning seda võib kasutada
mistahes maavälise rassi puhul. Hiljem mõistsin, et mitte kõik maavälised, kes tulid
Sumerisse, polnud reptiilsed, seega hakkasin neid kutsuma anunnakki reptiililisteks.
Hiljem sain ka teada, et An ja Anu olid kaks täiesti erinevat olendit. Aga see lugu
tuleb hiljem.
Siis, märtsis 1998, sain teada veel ühe reptiilse rassi olenditest. Nende energia oli
äärmiselt karm ja väga "sünge/pime". Nad tulid Plejaadides asuvalt Alcyonelt ning
olid ülimalt sõdalase rass, väga sarnaselt draakodega. Keegi ütles mulle, et nad ei usu,
et Alcyone olendid on reptiilsed, kuna see isik teadis sealt ainult "valgus"olendeid.
Sain just hiljuti teada "amfiib"rassi olenditest, kes on ka Alcyonelt ja olen saanud
informatsiooni, et mõned aaria humanoidid pärinevad samuti sealt. See võib osaliselt
segadust selgitada. Aga ma tean, et need reptiilid on pärit Alcyonelt, sest alati on
olnud vastus ühesugune kui olen küsinud, kust nad pärit on. Muidugi on Alcyone
tohutusuur täht ja selle ümber võib olla arvukalt planeete. Seega ei ole üllatav, et seal
võib olla kolm erinevat rassi. Olen alles hiljuti aru saanud, miks soovis see reptiilsete
rass elada samas süsteemis kus teised kaks rassi. Selgitan seda hiljem.
Kõigi nende erinevate reptiilsete rasside asi läks veidi segaseks ja selleks oli
peaaegu kataloogi vaja, et neil vahet teha. Lõpuks mõistsin, et oli palju erinevaid
reptiilseid rasse, aga meie ajaloo kujundamisel on mänginud olulist rolli kuus valdavat
rassi. Mul oli alati olnud tunne, et Siirius B olendid, millest Sheldon Nidle on alati
rääkinud, olid reptiilsed. Alguses arvasin, et nad olid anunnakki reptiillased, aga
lõpuks mõistsin, et nad olid eraldi rass. Ma pole nendega kunagi eriti suhelnud
väljaarvatud alles hiljuti ja seegi oli üsna lühiajaline. Aga olen saanud sõnumi, et nad
on need, keda mõned inimesed on kutsunud "punasteks draakodeks" ("Red Dracs") ja
nad on üks neist kuuest suurest rassist. Sain esmakordselt teada kuuendast suurest
reptiilsest rassist 1999. a detsembris. Sel ajal toimusid mõned paljudimensionaalsed
(interdimensionaalsed) lahingud Plejaadlaste ja Siirius B grupi vahel ja nad osalesid
selles. Nad ilmusid välja paariks päevaks, tegin nendega natuke koostööd ja siis läksid
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nad tagasi sinna, kust iganes nad tulid. Sain vaid sõnumi, et nad tulid siia teisest
galaktikast, kuid see kehtib algselt ka kõikide teiste kohta. Aga see on ka kõik mida
nende kohta tean. Seega, lõpuks oli mul mingi side kõigi kuue suurema reptiilse
rassiga. Kuid minu jaoks olid peamised neist draakod, riigellased, anunnakki
reptiililised ja Alcyone reptiililised.
Muidugi olen peale reptiilsete kokku puutunud ka teiste rassidega. Mul olid
mõned kontaktid Hallidega (Greys) ja ka putukaliste (Insectoid) rassi olenditega, kes
ei olnud Hallid vaid eraldi rass. Sain neilt teada, et mõned nende rassist olid vangi
võetud teise rassi poolt ja nende DNAd kasutati osaliselt Hallide kloonimiseks.
Arutlen sellest hiljem palju detailsemalt. Just hiljuti sain teada olendite rassist, keda
tuvastati mulle kui amfiibsete rassi. Olen neid vaid veidi tundma õppinud, kuid mul
on tunne, et nad võivad elada mitmetes erinevates tähesüsteemides. Pannes selle
sõnumi jaoks kokku kogu informatsiooni, jõudsin arusaamisele, et arktuuruslased
(Arcturans) on amfiibsed. Mul on olnud ka arvukalt kontakte Taygetan’i plejaadlastega, kes on väga sarnased meile, inimestele, ja ka rassiga Andromeeda galaktikast.
Mul pole kunagi õnnestunud kindlaks teha, mis tüüpi olendid nad on. Aga olen päris
kindel, et see on rass, kellega on ühenduses olnud Alex Collier. Mul on olnud side ka
aaria (Aryan) humanoididega Siirius A-lt. Nimetan neid Siiriuse aarialasteks, et
eristada neid Siirius B grupist. Tean, et mitte kõik Siirius B olendid pole reptiilsed,
sest olen elanud mitmeid elusid Siirius B süsteemis, kus olin inimene – aga mitte aaria
inimene. Olin tihedamalt seotud Ameerika pärismaalaste (Native American) rassiga,
kel nagu enamusel Maa inimestel, on DNAs palju reptiililiste geene. Hiljem selgitan
ka sellest lähemalt. Seega kasutan sõna aaria, et määratleda, keda kutsun puhtaks
humanoidiks, kes ei ole geneetiliselt segunenud reptiilsete rassidega.
Meie galaktikas on väga palju erinevaid rasse ja kõiki neid on raske kindlalt
tuvastada. Vahel on see tõeliselt segadusseajav, kuid minu jaoks on olnud kõige
segadusttekitavamad Orioni olendid. Nagu varem mainisin, kui sain esimest korda
teadlikuks Riigeli reptiilidest, siis lihtsalt eeldasin, et kui teised inimesed rääkisid
orionlastest, siis mõtlesid nad selle all Riigeli reptiilide rassi. Aga lõpuks jõudsin
arusaamisele, et tegemist on kahe täiesti erineva rassiga Orionist. Kuid teise rassi
ümber näis olevat tohutu saladuskate, millest oli mul väga rake läbi murda. Asja tegi
veelgi hullemaks see, et Riigeli reptiillastega oli väga raske toime tulla. Nende energia
oli väga negatiivne ja karm. Iga kord kui nad mulle külla tulid, tundsin tavaliselt
mingit sorti psüühilist rünnakut. Selline tunne valdas mind muidugi enamiku
reptiilsete rasside puhul kui alguses nendega kokku puutusin. Aga riigellased olid
ilmselt üks hullemaid selles osas. Proovisin palju erinevaid meetodeid, et oma ruumi
neist puhastada. Kuid kõikide kogemustega, mis mul draakodega olid, taipasin lõpuks,
et ainus viis nendega toime tulla oli proovida nendega suhelda ja üritada nendega rahu
sõlmida. Taipasin, et olin olnud üks neist ka ühes oma teises elus. Aga selle teadmine
ei näinud eriti aitavat nendega toime tulle, vähemalt mitte alguses.
Kui suhtlesin draakodega, siis püüdsin seletada neile rahu vajalikkust ja kui kõik
sõjad ja hävitamised jätkuvad, hävitavad nad lõpuks iseenda. Püüdsin neile öelda, et
on olemas teistmoodi moodus, kus me kõik võiksime lõpuks õppida terviku
hüvanguks harmooniliselt koostööd tegema. Mul kulus nendega töötamiseks üheksa
kuud ja vahepeal kaotasid nad suure interdimensionaalse (tasanditevahelise) lahingu
teistele maavälistele, kuid mul õnnestus lõpuks nendeni jõuda. Teine suur osa
protsessist oli endale teadvustada, et olen paljudes erinevates eludes olnud üks neist.
Pidin tegema rahu kõigi oma draako-minadega. Pidin lahti laskma kõik oma hirmud ja
viha nende suhtes, andma neile andeks ja tunnustama neid sellistena nagu nad on.
Pidin jõudma arusaamisele nende eesmärgist ja nende rollist jumalikus plaanis.
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Samuti aitasin igaühel neist lahti lasta oma viha ja aitasin neil terveneda ja tõsta oma
teadlikkuse taset. Lõpuks tegin rahu nende kõigiga ja lubasin neil isegi ühendada oma
teadvus minu omaga. Mul oli mõningaid suuremaid läbimurdeid ja lõpuks tegin rahu
kogu draakode rassiga. Nüüd pean neid ühtedeks parimateks ja kõige usaldusväärsemateks maavälisteks sõpradeks.
On olnud aegu, kui olen olnud rünnaku all ja kutsunud appi Veomehe (Auriga)
tähtkuju draakosid ja nad tulid mulle paar korda appi. Mais 1998 tehti Maale veel üks
suur rünnak mingisuguse teise reptiilse rassi poolt, kes olid tulnud siia teisest
galaktikast või isegi teisest universumist. Palusin draakosid appi ja nad tulid ja
mängisid ründavate jõudude põrmustamises suurt rolli. Seda poleks juhtunud kui ma
poleks nendega eelnevalt suurt tööd ära teinud. Nii et nad ei ole kurjad deemonid
nagu enamik inimesi neid ette kujutab. Jah, nad on ägedad sõdalased ja võivad olla
üsna hirmutavad. Ütleksin, et nad on ilmselt kõige kardetum ja kõige kurjem ja kõige
rohkem valesti hukkamõistetud (või valesti mõistetud) rass kogu selles galaktikas ja
universumis. Aga neil on ka autunne, mis on palju suurem kui mistahes muudel
olenditel kellega olen kunagi kokku puutunud, kaasa arvatud inimesed. Kui nad
annavad oma ausõna, seisavad nad alati selle eest, selles võite kindel olla. Olen
kutsunud omaenda draako-minasid appi palju kordi ja nad on mind tohutult aidanud.
1998. a esimese kolme kuu jooksul tegin palju tööd anunnakki reptiillastega,
püüdes nendega suhelda samamoodi nagu suhtlesin draakodega. Ka nendega oli väga
raske toime tulla, kuid suutsin teha nendega häid edusamme. Peale seda ei tülitanud
nad mind enam nii palju ja ma suhtlesin nendega ainult paar korda. Paaril korral
kutsusin neid isegi appi ja nad tulidki. Shasta mäe tähevärava avamise ajal septembris
1998 oli riigellaste ja alküoonlaste vastasseis. Palusin mõnedel anunnakkidel liituda
draakodega, et aidata ennetada neil sekkumaks töösse, mis oli vaja ära teha ja nad
aitasid ennetustööle kaasa. Seega olin teatud määral nendega rahu sõlminud ja peale
seda suhtlesin nendega väga vähe.
Riigellased käisid minu juures vahelduva eduga umbes poolteist aastat. Üritasin
anda parima, et suhelda nendega samamoodi nagu suhtlesin draakode ja anunnakkidega. Aga nad ei olnud kaugeltki nii vastuvõtlikud või valmis rääkima nagu olid
teised olnud. Sageli, kui nad ilmusid, tundsin rünnakut, või tundsin, et nad üritasid
sekkuda minu tegevusse. Nii et nendega oli mul väga raske aeg. Kuid ma püüdsin
nendega tööd edasi teha iga kord kui selleks võimalus tuli. Oli aegu kui arvasin, et
olin teinud mõningaid suuri edusamme ja saavutasin lõpuks läbimurde (usalduse).
Kuid siis jätkasid nad uuesti ründamist. Minu suur läbimurre nendega saabus lõpuks
siis, kui ma mõistsin, et olin olnud nende ülemväepealik ühes oma elus koos nendega.
Lõpuks mõistsin, et nad nägid mind ikka veel oma ülemväepealikuna. Nii tulid nad
aina minu juurde, oodates, et ma neid juhiksin. Olen kindel, et nad ei saanud aru miks
ma ei tahtnud nendega mingit pistmist teha ja olid ilmselt põrgulikult pettunud kui
püüdsin neid oma olemisruumist välja tõrjuda. Kahtlemata sellepärast tundsingi, et
nad mind kogu aeg ründavad. Nad olid mu peale tõepoolest vihased ja üritasid mu
tähelepanu püüda. Kui kõike seda lõpuks taipasin, tegin meditatsiooni, kus käisin
nende juures oma Riigeli "pimeduseisanda" isena/endana ning kutsusin enda juurde
oma kaksteist ülemohvitseri. Ütlesin neile, et lähen erru ja valisin oma järeltulijaks
ühe oma kaheteistkümnest ohvitserist. Andsin valitsemisvõimu talle üle ja oligi kõik.
Mul polnud kunagi enam nendega mingeid probleeme. See toimus mais 1999. Soovin,
et oleksin selle peale tulnud palju varem. Aga nagu üks mu endine ülemus alati öelda
tavatses: "Liiga kiirelt vanaks, liiga hilja targaks".
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Novembris 1998, kui see kõik juhtus, tutvusin internetis daamiga, kellega mul oli
väga sügav hingeside. Me veetsime teineteist tundma õppides palju aega jututoas. Ta
ütles mulle, et ta teab, et tal on tugevad eelmise elu sidemed Orioni reptiillastega ja
samuti ka Siiriuse aarialastega. Algul, kui ta mainis orionlasi, eeldasin, et ta rääkis
riigellastest, sest need olid ainsad Orioni reptiillased kellest teadlik olin. Aga mõned
asjad, mida ta nende kohta ütles ja kuidas neid kirjeldas, lihtsalt ei sobinud sellega,
mida mina teadsin riigellastest. See ei üllatanud mind, et ta oli olnud Siiriuse aarialane
mõnes muus elus, sest olime mitmel moel täpselt vastandid. Tean, et ma pole kunagi
olnud aarialane mitte üheski elus. Aga see ei üllatunud mind, sest olen alati tundnud,
et aarialased ja reptiililised on peaaegu täpsed vastandid energia või teadvusspektri
poolest ja tean, et mul on tugevad reptiilsed sidemed.
Niisiis, vastavalt sellele, kuidas olen hakanud aru saama hingeenergia mustritest
ja tunnusmärkidest, eeldasin alati, et kui sul on olnud elud, mis on olnud energiaspektri ühes ääres – näiteks kui olid mõnes elus reptiililine, siis see ei ole võimalik, et
sul oleks olnud elusid, kus oleksid elanud energiaspektri teises otsas näiteks aaria
humanoidina. Vähemalt teadsin, et see kehtis minu ja mu kehastumiste ajaloo kohta.
Teadsin, et on võimalik omada elusid, kus sul on segatud või hübriidenergiad ja
hübriidgeneetika, sest ilmselgelt olen ma nüüd inimene, mitte reptiililine ja mul on
olnud ka mitmeid elusid, kus olen olnud inimene. Kuid siiski olen alati kahtlustanud,
et minus on üsna tugev reptiilsete geneetika isegi praegu. Tean ka, et mul on olnud
elusid, kus olin pärit Ameerika pärismaalaste esivanemate rassist ja tean, et nad on
tugevalt seotud draakodega. Tema ütluse juures hämmastas mind kõige rohkem fakt,
et ta oli ühes oma elus olnud Siiriuse aarialane ja ühes oma teises elus oli olnud üks
Orioni kuningannadest. See lihtsalt ei sobinud mu tollaste arusaamadega. Kui
reptiililised ja aarialased asusid energiaspektri vastandosades, siis kuidas on võimalik
elada elusid mõlemas vastandosas? Aga lasin sel lihtsalt minna ja mõtlesin, et ilmselt
on minu uskumustes selles asjas midagi valesti.
Kui ta seejärel veebruaris 1999 mind külastas, oli meie koosolemise aeg väga
huvitav ja peaaegu maagiline. Meie kohtumine oli ilmselgelt ette nähtud juhtuma ja
meie juhendajad palusid meil teha koos väga huvitavat ja võimsat energiatööd ja nad
edastasid meile väga olulist informatsiooni. Ta on väga ülemeeleline (vaimne) ja tal
on päris selge sisemine nägemine. Ta nägi pealt mitmeid psüühilisi rünnakuid, mida
ma kogen kogu aeg ja ütles, et näeb mind ründavaid olendeid ja ütles, et ta pole iial
oma elus näinud nii kohutava välimusega deemonit. See ei teinud mu enesetunnet
karvavõrdki paremaks kuid vähemalt sain teada, et ma polnud seda kogu aeg lihtsalt
ette kujutanud. Samuti, sel ajal kui ta siin oli, ilmutasid korduvalt end maavälised ja
häirisid teda. Ta ütles, et nad on orionlased. Nagu varem ütlesin, ei suuda ma neid
näha, lihtsalt tunnetan nende energiaid. Teadsin, et nende energiad erinesid riigellaste
omast kuid ma ei juurelnud selle üle väga palju ja lihtsalt arvasin, et ta teadis, millest
ta rääkis.
Ühel ööl tulid esile mõned minu enda reptiilsed minad ja näitasid endid talle
minu kaudu. Ta ütles, et ta suutis näha, milline igaüks neist välja nägi ja kirjeldas neid
mulle ja tegi hiljem neist mulle näitamiseks mõned visandid. See oli väga huvitav,
sest kuni selle ajani polnud mul aimugi kuidas nad välja nägid. Siis tegi ta ka
orionlastest visandi. Kuigi seda on raske visandi põhjal öelda, aga nad näisid olevat
välimuse poolest minu teistest reptiilsetest minadest üsna erinevad. Neil oli äärmiselt
suur pea ja väike peenike keha. Jällegi tundus see mulle natuke kummaline tõelise
reptiillase kohta aga ma ei seadnud seda kahtluse alla. Leidsin, et see kõik on lihtsalt
ülimalt huvitav.
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Kui ta siin oli, rääkisime palju ka illuminaatidest. Ta oli lugenud ühte David Icke
raamatut Ja tõde teeb teid vabaks (And the Truth Shall Set You Free). Ta oli selle
endaga kaasa võtnud. Samuti oli ta illuminaatide kohta hankinud palju teavet David
Icke’i ja teistelt veebisaitidelt. Olin lugenud e-kirju, mis rääkisid illuminaatidest ja
kuidas nad asju kontrollivad ja kuidas neil väidetavalt on side/ühendus reptiilidega.
Aga ma ei ole kunagi osutanud neile erilist tähelepanu. Mul oli liiga palju muid asju
käsil, mis olid minu jaoks palju olulisemad. Aga suvel 1998 juhtus asju, mis muutis
kõik. Otsisin rohkem teavet mõnede minu eelmiste elude kohta, eriti selle elu kohta,
kus ma esimest korda moodustasin Kuue Nõukogu (Council of Six).
Hakkasin saama infot rühma olendite kohta, kes olid mänginud olulist rolli
paljudes minu eelmistes eludes ja sain sõnumi, et tean mõnesid neist ka käesolevas
elus. Ma ei teadnud, kes või mis nad olid, aga sain info, et nad olid "algsed"
illuminaadid. Teadsin ainult, et miskitmoodi oli missioon, mida Kuue Nõukogu oli
vabatahtlikult nõus läbi viima, seotud nendega. Et võibolla olid nemad need, keda ma
pidime takistama hävitamast Maad ja kõike muud koos sellega. Mul oli ka tunne, et
nad olid olnud mu vaenlased mu paljudes eludes, eriti nendes, kus olin reptiilne olend.
Kui mu sõbranna hakkas mulle rääkima illuminaatidest, hakkasin mõtlema, kuidas see
kõik on seotud selle infoga, mida olen teada saanud oma möödunud elude kohta.
Ta ütles mulle, et illuminaadid olid absoluutsed meistrid musta maagia alal. Ta
teadis, et ta oli olnud musta maagia meister mõnedes oma eelnevates eludes. Siis
hakkasin talle rääkima, et tean, et olin õppinud musta maagiat oma Kuue Nõukogu
elus ja mu nimi oli Shandrasi. Teadsin, et olin sellel alal päris võimsaks saanud ja
rääkisin talle oma mõnedest "Pimeduse Isanda" ("Dark Lord") eludest. Siis ta ütles:
"Ja kes sinu arvates seda pimeduse isandatele õpetas?" Siis meenus mulle, et kui sain
esimest korda teada Shandrasi elust ja Kuue Nõukogust, olin saanud sõnumi, et käisin
Shandrasina mingisuguste "nõidade" juures musta maagia kunsti õppimas. Siis
mõistsin, et need "nõiad" olid need, keda olin kutsunud nn "algseteks illuminaatideks"
("Original Illuminati"). Niisiis oli mu sõbrannal selles osas õigus.
Ta rääkis mulle ka vabamüürlastest ja kuidas nende (vabamüürlaste) tipptasemel
juhid olid ühed kõige võimsamad mustad maagid üldse. Ta rääkis, kuidas püramiidi
sümbol meie dollari rahatähel esindas vabamüürlasi ja et silm püramiidi tipus oli
illuminaatide "kõikenägev silm". Ühel hommikul mõtlesin selle peale ja äkki hakkas
tulema info, et püramiid oli ka illuminaatide "impeeriumi" struktuuri sümbol. Illuminaadid olid püramiidi tipus ja iga nurk püramiidi aluse neljast nurgast esindas ühte
rassi nende maavälistest liitlastest. Tol ajal sain info, et nendeks neljaks rassiks olid
Siiriuse aarialased, arktuuruslased, alküoonlased (the Alcyones) ja orionlased. Tol ajal
ma lihtsalt eeldasin, et need oli Alcyone ja Orioni reptiillased, sest nemad olid ainsad
nendest tähesüsteemidest, kelledest ma teadlik olin. Arvasin, et see oli päris kummaline, et suvaline reptiililine võiks olla Siiriuse aarialastega samas liidus, sest kõigest,
mida olen oma eelmiste elude kohta teda saanud, on nad alati olnud vaenlased. Sellise
info ma sain ja kirjutasin selle lihtsalt üles.
Samuti, tol ajal ma ei teadnud, mis rassist arktuuruslased olid, teadsin ainult, et
nende energia ei tekitanud mulle head tunnet ja et olin kogenud paar korda neilt
tulevat psüühilist rünnakut. Nüüd mõistan, sest nad on amfiibne rass. Loomulikult tol
hetkel ei teadnud ma ka seda, kes illuminaadid olid. Kuigi sellel ajal tundus osa sellest
infost päris segane, oli mul tunne, et see oli väga oluline. Aga see oli kaks aastat
tagasi ja nüüd mõistan, et saadud info oli põhiliselt õige. Lihtsalt eeldused selle kohta,
millised rassid nad olid, ei olnud õiged. Kui vaatasin oma märkmeid uuesti, märkasin,
et olin kirjutanud "orionlased", mitte "riigellased" ja lihtsalt "alküoonlased", mitte
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"Alcyone reptiililised". Tol ajal eeldasin, et nad olid üks ja seesama, nii et ma ei
märganud vahet. Aga nüüd olen mõistnud, et Orionist pärinevad kaks selgelt erinevad
rassi ja need ei ole Riigeli reptiillased, kes on seotud illuminaatidega, vaid üks teine
rass. Samuti tean nüüd, et on olemas aaria rass, kes pärineb Alcyonelt ja nemad on
tegelikult need, kes on seotud illuminaatidega. Aga siiski olen teada saanud, et
Alcyone reptiillaste ja muude "illuminaatide" püramiidi rasside vahel on kummaline
side, mida selgitan hiljem. Nii et siin polegi suurt midagi imestada, et alguses oli kõik
nii segadusseajav. Samuti olen alles hiljuti aru saanud kes on need tegelikud "illuminaadid" püramiidi tipus. Aga see peab ootama oma järge.
Ajal, mil mu sõbranna siin oli, juhiti meid tegema energiatööd mitmetes erinevates kohtades, mis olid tähtsad Maa energiapöörised või portaalid. Ühel päeval sain
sõnumi, et meil on vaja minna teatud piirkonda mägedes, nimelt Colorado Denverist
läände, kus ma elan. Teel sinna nägime mitmeid ebatavalisi kettakujulisi pilvi
piirkonnas, kuhu pidime minema. Kui neile keskendusime, saime mõlemad sõnumi, et
need olid Taygetani plejaadide ja Andromeeda laevad. Teadsin, et nad hakkavad
kanaldama energiat läbi meie samal ajal kui oma tööd tegime. See oli täpselt see, mis
juhtus. Siis kohe peale seda ilmus tohutu Andromeeda emalaev ja hõljus oru kohal
otse meie ees. Loomulikult oleks enamus inimesi arvanud, et see on lihtsalt suur pilv.
Aga nad rääkisid meiega ja tänasid meid, et me tulime siia, et töö ära teha, nii et
teadsime, et nad oli andromeedalased.
Mu sõbrannal on palju parem sisemine kuulmine kui minul, nii et nad selgitasid
talle natuke sellest, mida me just tegime ja miks see nii oluline oli. Peaaegu kohe
peale andromeedalaste laeva lahkumist ilmusid välja kolm teist "pilv-laeva". Saime
sõnumi, et nad olid Siiriuse aarialased, orionlased ja alküoonlased, illuminaatide liidu
liikmed. Tol ajal arvasin, et nad olid Orioni ja Alcyone reptiillased, kuid nüüd tean, et
nad oli Orionist pärit teine rass ja need olid hoopis Alcyone aarialased. Sõbranna sai
sõnumi, et nad testivad energiaid, et näha, mida meie ja andromeedalased ja
plejaadlased olime äsja teinud. Saime mõlemad ka sõnumi, et nad kõik olid seotud
illuminaatidega. Kõik see klappis infoga mida olin saanud "püramiidi" ja illuminaatide liidu/partnerluse kohta. Mäletan, et ühel meie teisel reisil nägime veel
mõnesid samasuguseid laevu meie ümber ja mu sõbrannal oli tunne, et üks laev võis
olla arktuuruslaste laev. Ma ei saanud selle kohta tol hetkel korralikult infot, kuid
nüüd, kui saan aru arktuuruslaste ja orionlaste vahelistest suhetest, siis see on täitsa
loogiline, et nad olid ka siis läheduses
Järgmise paari kuu jooksul oli mul ka edaspidi mitteregulaarne side mõnede
nende maaväliste rassidega. Alcyone reptiililised ilmusid mitmel korral välja ja
tavaliselt tundsin tugevat minu tegemistesse sissetungimist ja mõnikord tundsin
rünnakut. Aga püüdsin nendega jätkuvalt suhelda ja lõpuks sain nad selle punktini,
kus nad hakkasid mind kuulama. Seletasin neile asju samamoodi nagu olin teinud
draakodega ning lõpuks hakkasid nad mõistma ja aktsepteerima seda, mida neile
ütlesin. Aprilli alguses 1999 oli mul nendega suur läbimurre. Pärast seda ilmusid nad
aeg-ajalt, kuid enamasti lihtsalt vestluseks mitte minu ründamiseks. Nad olid lihtsalt
uudishimulikud mõne energeetilise töö suhtes mida tegin, seega püüdsin seda neile
seletada. Seega olid mul vähemalt mõningased edusammud mõnede rassidega.
Kui vaatasin uuesti üle oma päeviku märkmed, märkasin, et mul oli kirjutatud, et
"orionlased" olid välja ilmunud mitmeid kordi selle sama aja jooksul. Olen kindel, et
tol hetkel arvasin ma, et tegemist oli iga kord riigellastega. Kuigi tean, et nad käisid
siin tihti, mõistan nüüd selle põhjal, mis ma juhtunust kirjutasin, et osad külaskäigud
olid "teiste" orionlaste poolt. Aga tol ajal ei olnud ma ikka veel taibanud, et tegemist
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on kahe erineva Orioni rassiga. Tundus, nagu nad oleks tahtlikult kasutanud riigellasi
kui "katet", et mind segaduses hoida nende tõelise olemuse ees. Aga peale maid 1999,
kui toimus varemmainitud läbimurre riigellastega suhtlemises, lõppesid nendepoolsed
rünnakud. Tegelikult möödus sellest veel üks kuu kui nad uuesti ilmusid. Seega
"teised" orionlased ei ilmunud enam samuti välja. Tundus nagu nad ei riskinud mind
peale seda enam uuesti rünnata, sest ma oleks teadnud, et need ei ole riigellased kes
mind ründavad ja see oleks nad paljastanud. Muidugi ei kestnud see tibake hingetõmbe aega eriti kaua.
Arvatavasti sain oma suurima vihje illuminaatide tegeliku olemuse kohta oma
unenäos. See juhtus ööl vastu suvist pööripäeva 21. juunil 1999. Olin eelneval päeval
teinud mõned olulised meditatsioonitööd, mis puudutasid kuut reptiilset rassi.
Sisuliselt näitasin igaühele neist kes nad tegelikult olid ja rolle, mida nad olid
mänginud jumalikus allalaskumise (see on kõrgemast sagedusest madalamasse
sagedusse tulek) plaanis. Siis näitasin neile, milline oleks tulevik kui kõik rassid
õpiksid elama üksteisega rahus ja harmoonias ja palusin neil pühenduda tööle, et luua
selline võimalus. Nad kõik olid väga vastuvõtlikud ja ütlesid, et nad teevad seda.
Muidugi, iga päikeseseisaku (kui päike on kas oma kõrgeimas punktis 21. juulil või
madalaimas punktis 21. detsembril) ja kevadise (21. märts) ja sügisese (23.septembri)
pööripäeva ajal avavad Chandara ja Maa Ühendatud Missiooni liikmed alati suure
tähevärava. Iga kord peale seda kui sain esimest korda teada nende tööst kevadel
1997, olen alati tajunud läbi tulemas rohkem tumedat ehk masendavat ehk allasuruvat
energiat (Dark energy) kui heledat ehk ülendavat energiat (Light energy). See tundus
alati väga negatiivse maavälise grupi invasioonina (sissetungina). Seega plaanisin teha
mõne suurema meditatsioonitöö päikeseseisaku päeval, et proovida võidelda ükskõik
millega, mis seekord võib läbi tulla. Energia oli terve päev väga negatiivne ja mu
kõrvad pinisesid väga valjusti, mida need teevad alati kui ümbruses on palju tumedaid
olendeid või negatiivseid maaväliseid. Ootasin oma juhendajatelt märguannet
meditatsiooni alustamiseks. Küsisin pidevalt, kas peaksin alustama ja sain vastuseks
kogu aeg "Ei". Lõpuks ütlesid nad mulle, et ma ei pea mitte midagi tegema, et oli juba
liiga hilja ja ma ei saa juhtunu suhtes enam midagi ette võtta.
Siis nägin sel ööl und, kus olin oma sõbrannaga ja me rääkisime illuminaatidest.
Üks kutt tuli meie juurde ja ütles, et keegi oli murdnud lattu ja varastanud viis
energiaseadet. Laopidaja ütles, et nad olid kasutanud mingit erilist väge ja olid oma
kuju muutnud selleks, et sisse murda ja polnud midagi, mida ta oleks saanud teha
nende peatamiseks. Mu sõbranna ütles, et neid oli kaks ja et nad olid illuminaadid.
Kui ärkasin, palusin oma juhendajalt selle kohta infot ja sain sõnumi, et nad olid läbi
murdnud energiabarjäärist, mille kallal mu sõbranna ja mina veebruaris tööd tegime.
Olime saanud tagasisideme, et nad üritasid sellest läbi murda ja see oli põhjus, miks
kõik nende maavälised liitlased ilmusid välja kohe peale seda kui olime oma töö
teinud. Nad püüdsid välja selgitada, mida me teinud olime. Nüüd sain siis sõnumi, et
lõpuks oli neil see õnnestunud.
Ma ei saanudki kunagi selget vastust, mida nad tegelikult varastasid. Aga teadsin,
et nad olid barjäärist läbimurdmiseks kasutanud kuidagi antimateeriat. See oligi see
"eriline vägi", mida nad kasutanud olid. Sel õhtul otsustasin kahjustuse parandamiseks
teha teatud meditatsioonitöö. Tajusin, et need olid anti-aine/antimateeria energia"mullid", mis hoidsid auke selles barjääris avatuna. Tajusin veel, et seal olid mõned
olendid antimateeria universumist, kes ise olid ümbritsetud mingit sorti kaitsva
väljaga/kaitsega. Olin valmistunud juba tööks sel teemal kui ilmusid mõned Riigeli
reptiillased ja pakkusid mulle oma abi. Nad suutsid uuesti seadistada osad oma relvad
selleks, et läbi murda neid ümbritsevatest kaitseväljadest. Räägin pika loo lühidalt –
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nimelt aitasid nad mul vabaneda antimateeria olenditest ja aitasid mul sulgeda augud
barjääris. Siis teadsin juba kindlalt, et riigellased ei olnud seotud illuminaatidega. Aga
ometi olin saanud sõnumi viis kuud varem, et orionlased kuulusid illuminaatide
"püramiidi". Ilmselgelt oli mul midagi kahe silma vahele jäänud.
See pani mind mõtlema kõikide asjade peale mis juhtunud oli ja mida olin teada
saanud viimase kuue kuu jooksul. Läksin David Icke’i veebilehele ja lugesin natuke
tema informatsiooni illuminaatide kohta. Varem olin lugenud mitut Dan Winteri
sõnumit Orioni "draakode" ja "reptiillaste" kohta. Muidugi väidavad mõlemad, et
illuminaadid on reptiilid või draakod. Mind häiris kõige rohkem kaks asja, mis David
Icke illuminaatide kohta ütles. Üks häiriv osa oli see, kus ta väitis, et illuminaadid on
olnud äärmiselt hoolikad oma "reptiilsete" vereliinide täielikult puhtana hoidmises, et
see ei saastuks muu geneetilise liiniga. See lihtsalt ei tundunud minu jaoks õige, sest
teadsin oma eelnevate elude kogemustest, et draakod olid endid ise sihilikult teatud
humanoidide rassidega ristanud. Nii saigi alguse Anasazi või Ameerika pärismaalaste
rass. Lisaks sellele olid mul muud eelmiste elude kogemused, kus olin seotud humanoidide ja reptiilsete teatud ristamiste ja geneetiliste eksperimentidega.
Ma ei kahelnud hetkekski, et puhas aaria humanoidrass on veidi paranoiline oma
vereliinide puhtana hoidmises, aga see lihtsalt ei tundunud sobivat sellega, mida
teadsin reptiillastest. Pealegi, kui nad oleksid tõesti hoidnud oma vereliinid täielikult
puhtana ja viibiksid siin planeedil Maa, siis nad ei saaks seda nii lihtsalt peita/varjata.
Aga muidugi, Icke rääkis kuidas nad vahetavad kuju edasi-tagasi inimese ja reptiilse
vormi vahel, et varjata oma tõelist reptiilset välimust. Aga see häiris mind, sest
teadsin, et reptiililised, eriti draakod, ei muutnud oma kuju, nad ei ole kujumuutjad.
Mul on olnud palju reptiilseid elusid ja ma ei ole olnud kunagi teadlik ühestki võimest
kuju muuta. Nad olid uhked oma reptiilse pärandi üle ja olid uhked ja ägedad sõdalased ja neil oli tohutult arenenud tehnoloogia. Kui nad oleksid tahtnud vallutada
teiste rasside olendeid, oleks nad lihtsalt läinud ja öelnud "proovige meid peatada".
Mul pole kunagi olnud tunnet, et neil oleks midagi varjata, miks peaksid nad siis oma
kuju muutma?
Oma unenäos sain kindla sõnumi, et illuminaadid on kujumuutjad. Seega sain
paljus endale kinnitust. Kuna riigellased aitasid mul illuminaatide tekitatud kahjusid
parandada, siis teadsin nüüd, et nad kohe kindlasti ei tööta illuminaatide jaoks. Seega
oli veel midagi, mis oli kõige selle asja suhtes valesti, kuid siiski ei suutnud ma seda
veel täpselt kindlaks teha. Kuid järgmise kahe kuu jooksul tuli palju illuminaatidega
seotud infot. Sain rohkem teavet Siiriuse aarialaste seotusest nendega, kuid mitte
midagi riigellastest. Tuli ka vihje Alcyone aarialaste kohta ja ma hakkasin esmakordselt taipama, et mitte kõik alküoonlased polnud reptiililised. Hakkasin jõudma
arusaamisele, et paljudes minu eelmistes eludes oli mul olnud palju kokkupõrkeid
illuminaatidega. Sain info, et enamus minu kõige hullemaid vaenlasi olid olnud
"originaal"illuminaatide liikmed. Juulis 1999 pommitati mind räigelt negatiivsete
psüühiliste energiaportsudega ja teadsin, et see oli seotud illuminaatidega, kuigi sel
ajal ei suhelnud ma maavälistega. Pidin tegema vastukaaluks nende tehtavale kaunis
palju tõsist energiatööd, et taastada energiate tasakaal. Kõik see tegi arusaamise tegelikult toimuvast veelgi segasemaks.
Ühel päeval istusin terrassil ja mõtisklesin kõige selle üle, üritades sellest kõigest
aru saada. Otsustasin pöörduda mõnede oma draako-minade poole ja küsida neilt, kas
neil on võime oma kuju muuta. Kutsusin välja Sansiruous’i, kes oli üks mu kõige
võimsamaid draako-minasid ja oli "Soloruous" või "Päikese Jumal" ("Sun God").
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Mõtlesin, et kui kellelgi selline võime on, siis on see just temal. Küsisin temalt selle
kohta ja ta ütles mulle "Ei", et ta ei muuda oma kuju ja seda ei tee ükski draako. See
kinnitas mu kahtlust. Kuid siiski ei kahelnud ma selles, mida Icke’i mainitud pealtnägijad reaalselt näinud olid. Olin lugenud neist "kujumuutjatest" ka muudest allikatest, ja muidugi oli veel ka see sõnumiga unenägu. Mõtlesin kõigest sellest, püüdes
kõiges selgust saada. Siis kandusid mu mõtted televisiooni põnevussarjale Star Trek
Deep Space Nine (Star Trek süvakosmos üheksa). Selles põnevussarjas oli olendite
rass, keda kutsuti asutajateks või muundujateks. Üks selle sarja tegelastest, Odo, oli
üks nendest ja enamuse ajast võttis ta endale inimese kuju. Aga teatud ajavahemike
järel pidi ta "taastumiseks" tagasi minema oma algsesse kujusse/vormi. Tema algne
vorm oli nagu poolvedel sültjas materjal. Ta võis ennast vastavalt omale valikule
vormida/muundada mistahes objektiks või olendiks. Siis lõpuks taipasin, kes olid
need Orioni olendid ja illuminaadid – nad olid MUUNDUJAD!!! Nad ei olnud
reptiililised, nad olid täiesti erinev rass, kellel oli võime võtta suvalise vormi kuju
mille nad valisid. Mida rohkem ma selle peale mõtlesin, seda loogilisem see mulle
tundus.
Huvitav oli just selle taipamise ajastus. Selle osa kirjutamise ajal tuhlasin oma
märkmetes, et leida täpset kuupäeva, millal arusaamine esimest korda toimus. See oli
pärastlõunal 11. augustil 1999, astroloogilise suure risti päikesevarjutuse (Grand
Cross Solar Eclipse) päeval. Kas see oli kokkusattumus või sünkroonsus? Siis, paar
päeva hiljem, sattusin kõige tugevamate psüühiliste rünnakute alla mida eal kogenud
olin. Tundsin raskeid rünnakuid iga päev kümme päeva järjest ja teadsin, et see tuli
illuminaatidelt ja muundujatelt. Lõpuks juhendati mind tegema olulist energiatööd ja
sain palju abi andromeedalastelt ja mõnedelt teistelt kõrgetelt olenditelt. Nad kaitsesid
mind muundujate eest ja pärast seda lõppesid rünnakud hoopiski. Kas see oli kah
lihtsalt kokkusattumus? Kahtlen selles. Nüüd teadsin nende saladust ja arvan, et nad
olid väga, väga vihased, et lõpuks pildi kokku panin.
Peale kõike juhtunut hakkasin mõtlema kogu senise teabe üle, mida olin lugenud
või mida mu sõbranna oli mulle orionlastest rääkinud – mis minu jaoks tundus nii
segane. Nüüd on see kõik loogiline – olendid, kellest kõik rääkisid, olid muundujad
mitte reptiililised. Mu pea sees oleks nagu suur valgus sisse lülitunud. Teadsin, et
need olid Orioni muundujad mitte reptiililised, kes olid siin olnud samal ajal kui mu
sõbranna siin oli. Seega ma ei eksinud kui olin nende kohta midagi teistsugust
tajunud. Siis meenus mulle üks internetivestlus, kus kerkis üles info tema isa kohta
ühest tema Orioni tähesüsteemis elatud eelmisest elust. Olin küsinud, kust ta isa
pärines ja sain vastuseks, et Betelgeuselt, mis on erepunane täht Riigeli vastasnurgas.
See oli esimene kord kui sain teadlikuks, et Betelgeuse tähesüsteemis üldse elasid
mingisugused olendid. Ma polnud kunagi saanud infot, et keegi reptiilsetest olenditest
oleks sealt pärit olnud. Seega oli see nüüd vägagi loogiline. Samuti mõtlesin veel
informatsiooni peale, mida olin saanud Orioni sõdade kohta. Mõistsin, et sõda oli
tegelikult olnud Betelgeuselt pärit Orioni muundujate ja Riigelilt pärit Orioni
reptiillaste vahel. Loomulikult olid muud reptiilsed rassid kah sellesse kaasatud ja ka
Siiriuselt ja Alcyonelt pärit aaria rassid. Aga "ORIONI SÕDADEKS" kutsuti seda
sellepärast, et sõjas vastandusid kaks peamist osapoolt – muundujad ja reptiililised –
kes ei olnud üks ja sama rass, vaid nad olid täpselt vastandid ja nad juhtusid elama
peaaegu täpselt Orioni tähtkuju vastandnurkades. Juhus? Mina nii ei arva.
Siis meenus mulle midagi, mis oli juhtunud veebruaris kui mu sõbranna siin oli.
Istusime laua taga ja ta vaatas oma käsi ja ütles, et nägi midagi intravenoosse (veeni
sisestatud) nõela taolist ühes oma randmes. Ta läks endast natuke välja ja imestas, et
mida see kõik nüüd tähendab. Häälestusin temale ja küsisin tema Kõrgemalt Minalt ja
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juhendajatelt, et nad näitaksid mulle, millega see seotud oli. Sain sõnumi, et tegemist
oli ühe tema eelmise eluga planeedil Mu Lüüra tähesüsteemis. Olin planeediga Mu
üsna tuttav, sest olin elanud seal mitmeid elusid. Olin teadnud juba mitmeid aastaid, et
atlantlased ja lemuurlased olid pärit Lüürast. Teadsin, et need mõlemad rassid olid
asutanud kolooniad siin Maa peal kuid Atlantise ja Lemuuria originaal"mandrid"
polnud mitte siin Maa peal vaid planeedil Mu Lüüra tähesüsteemis. Teadsin ka, et
lemuurlased olid iidse Anasazi rassi draako-humanoid hübriidid ja mina olin olnud
üks neist. Olin saanud ka infot, et atlantlased pärinesid aaria humanoidrassist.
Tean nüüd juba mõnda aega, et planeet Mu oli täielikult ära hävitatud
kokkupõrkel suure komeediga. 1980del aastatel olin lugenud raamatut Billy Meieri
kontaktist Taygetani plejaadi naisega nimega Semjase. Semjase oli sellest rääkinud ja
öelnud, et nad kutsusid seda hävituskomeediks ja et see oli tegelikult läbipõlenud täht
või pruun kääbus. Teadsin, et olin elanud Mu-l selle kokkupõrke ja planeedi
hävitamise ajal. Olin lemuurlane ja olin olnud teadlane ja olime väga teadlikud
hävituskomeedist ja teadsime, et see oli kokkupõrke kursil. Niisiis hakkasime tegema
evakueerimisplaane. Mul oli sellest mitu aastat tagasi paar väga elavat unenägu. Nüüd
oli tema Kõrgem Mina leidnud väga huvitava viisi selle esiletoomiseks.

Pildid Semjasest:
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Siis häälestusime mõlemad tema tollaegsesse ellu ja saime sõnumi, et ta oli olnud
üks atlantlastest. Nad olid samuti teadlikud sellest, et hävituskomeet oli kokkupõrke
kursil ja hakkasid tegema evakueerimise plaane. Me ei tundnud teineteist selles elus
kuna olin lemuurlane, kuid olime mõlemad seotud planeedilt evakueerumise plaanidega. Ma pole täiesti kindel, kas kaks rassi töötasid koos selle nimel või mitte.
Teadsin, et mingil ajahetkel olid atlantlased ja lemuurlased omavahelises sõjas. Aga
ma ei ole kindel, kas sõda oli lõppenud selleks ajaks kui nad hävituskomeedist teada
said.
Võib-olla panid nad oma erimeelsused kõrvale kui silmapiirile ilmus palju
suurem oht, sõna otseses mõttes. Aga selleks, et evakueeruda, tuli meil leida mõni
muu planeet kuhu minna. Nii oligi ta vabatahtlikult nõus minema pikale kosmosereisile otsimaks elamiseks sobivat planeeti. Kuna neil polnud aimugi kaua missioon
kesta võiks, pidid nad kohandama tema hormoone, et aeglustada vananemise
protsessi. Ta pidi saama perioodiliselt vedelikku läbi veenisisese nõela oma randmes,
et kohandada ainevahetust. See oligi see, mida talle nüüd näidati.
Mu esimene küsimus oli: "Mis on selles nii olulist, et seda meile just nüüd
näidati?" Hakkasin küsimusi esitama ja lihtsalt lasin mõtetel tulla, et teaksin, mida
küsida. Ta oli just rääkinud mulle ajast, mil ta oli kohtunud plejaadlasest mehega
nimega Stanford. Mu sõbranna ütles, et see mees on nüüd siin temaga rääkimas. Ta
alustas märkmete ja visandite tegemist sellest, mida mees talle rääkis. Vaatasin ta
märkmeid ja visandeid ja püüdsin aru saada, kuidas on see seotud sellega, mis juhtus
Mu-l. Esimene info, mis minuni jõudis, oli see, et see sõda, mis oli hetkel käimas –
see oli kontrollitud ja manipuleeritud mingisuguste olendite poolt lähedalasuvalt
planeedilt ja et need olendid olid "algsed illuminaadid". Siis sain sõnumi, et nad olid
ka kuidagi suutnud muuta hävituskomeedi orbiiti, et põhjustada kokkupõrge planeet
Mu-ga. Ma polnud kindel, et selline asi üldse võimalik oli, kuid sain selle kohta
kindla "jah". Jälgides, mida mu sõbranna Stanfordi rääkimisest üles kirjutas, mõistsin,
et ta näitab meile, kuidas see võimalik oli. Kuid ma ei mõistnud ikka veel, miks oli nii
oluline, et me seda just nüüd teaksime.
Jällegi olin teadlik sellest, mida Semjase oli Billy Meierile öelnud, et hävituskomeet oli nüüd meie Päikest ümbritseval orbiidil. Ta ütles, et niimoodi nad leidsidki
selle päikesesüsteemi. Nad olid jälitanud hävituskomeeti, kui see uitas vabalt läbi
galaktikas ja lõpuks oli see haaratud meie päikese gravitatsioonivälja poolt. Ta oli ka
selgitanud, et vähemalt kahel korral möödus hävituskomeet väga lähedalt planeet
Maast ja et selle gravitatsioonijõud oli nii tugev, et see oli tekitanud palju loodusõnnetusi siin Maa peal – maavärinad, hiidlained ja vulkaanipursked. Muidugi, kui
lugesin Sitchini raamatut "12. planeet", teadsin, et see oli seesama hävituskomeet,
millele ta viitas. Aga see ei olnud planeet. See oli pruun kääbustäht ja see ei olnud
asustatud. See oli järjekordne klassikaline juhtum, kus inimesed saavad väga head
informatsiooni aga tõlgendavad seda valesti.
Samuti olin mõned kuud varem teada saanud veebilehest, mis väidetavalt jälgis
"Nibiru", mida mõned inimesed on kutsunud "12. planeediks", asukohta. See veebileht väitis, et mõned astronoomid olid avastanud miski, mis nende arvates võib olla
pruun kääbustäht, mis on umbes 30 miljardit miili (48 miljardit km) Pluutost teisel
pool, ja Pluuto on umbes 3 miljardi miili (4,8 miljardi km) kaugusel Päikesest. Objekt
oli liiga kahvatu selleks, et neil oleks olnud võimalik saada hea lugem sellest, mis see
oli või milline selle orbiit oli. Aga sellest lugemise ajal teadsin, et see oli hävituskomeet ja kui küsisin selle kohta oma juhendajatelt, sain "jah". Mulle meenus, et
Semjase oli öelnud, et selle orbiidi periood oli ligi 600 aastat. Kui see oli tõesti 30
miljardi miili kaugusel Päikesest, siis oleks see väga lähedal Päikese orbiidi apogeele
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(kaugeimale vahemaale Päikesest). See tähendab, et hävituskomeet ei tule Maa
lähedusse veel umbes 300 aastat. Jällegi ei mõistnud ma, miks see just nüüd nii tähtis
on.
Siis meenus mulle paar kuud varem loetud e-kiri infoga John Glenni tagasipöördumisest kosmosesse kosmosesüstiku pardal detsembris 1998. Kuna ta oli kõrge
vabamüürlane, oli selle ümber palju spekulatsioone – et tegelikult oli ta mingisugusel
erilisel missioonil illuminaatide jaoks. Siis küsisin, kas sellel, mis nad tegid, oli
midagi pistmist hävituskomeediga – ja sain vastuseks "jah". Stanford ütles mulle, et
nad olid teinud midagi, et muuta komeedi kiirust selleks, et muuta selle orbiiti ja
juhtida see peaaegu kokkupõrke kursile Maaga, nii nagu nad olid teinud planeet Muga. Kuna õppisin astrodünaamikat ja orbiidi mehaanikat kolledžis, siis teadsin, et
kõige lihtsam koht muuta satelliidi orbiiti oli selle apogeel, sest see vajas kõige vähem
energiat. Seega oli loogiline, et nad pidid midagi tegema, et komeedi orbiiti muuta
niikaua kui see oli apogeele veel lähedal. Kuid imestasin, miks nad seda teha tahavad
ja ta ütles mulle, et luua siin Maa peal kõikvõimalikku kaost ja hävingut, mis teeks
neil lihtsamaks tulla ja saavutada täielik kontroll.
Aga teadsin, et seda ei juhtu enne 300 aastat või kauemgi ja ta ütles mulle, et see
toimuks 350 aasta pärast ja see oleks Maa jaoks väga kriitiline aeg. Kõik taandus
sellele, et ta üritas meile öelda, et peame midagi ette võtma vältimaks Maa peaaegu
kokkupõrget hävituskomeediga ja ta üritas meile öelda, kuidas seda teha. Niisiis
juhendati meid tegema koos meditatsiooni selleks, et teha sellega seoses energiatööd
ja sain sõnum, et peame sellega seoses tegema hiljem, kriitiliselt tähtsal kuupäeval ja
kellaajal, veel tööd. Kui sain lõpuks sõnumi, et aeg on töö lõpetada, võtsin ühendust
plejaadlastega ja tegime koos mõned energiatööd, et muuta komeedi kiirust, et
suunata see orbiidile, mis mööduks Maast ohutus kauguses. See kõik pani mind
mõistma kui osavad illuminaadid tegelikult on.
Kui lõpuks taipasin, et illuminaadid olid tegelikult muundujad, hakkasin taas läbi
mõtlema kogu seda informatsiooni, mis tuli läbi kui mu sõbranna siin oli. Hakkasin
mõistma kui tähtis see kõik tegelikult oli. See pani mu uuesti mõtlema sõjast Mu-l
atlantlaste ja lemuurlaste vahel ja kuidas olin saanud sõnumi, et need olid "algsed"
illuminaadid, kes olid kontrollinud ja manipuleerinud sõda. Nüüd sain aru kuidas nad
seda teinud olid. Kui nad olid tõesti muundujad, siis võisid nad võtta kas atlantlaste
või lemuurlaste kuju. Nad võisid provotseerida hävitavaid terroriakte mõlema rassi
poolel, et need rassid teineteist süüdistaks. Lõpuks suutsid muundujad nendevahelisi
olusid pingestada niipalju, et puhkes sõda. See tegi minu jaoks täiesti loogiliseks selle,
et tegemist võis olla muundujatega. Te küsite, miks peaksid nad tahtma alustada suurt
planetaarset sõda? Saan vastuseks, et nad tahtsid lemuurlased hävitada ja kasutasid
oma musta töö tegemiseks ära atlantlasi. Aga miks nad tundsid vajadust seda teha?
Sest lemuurlased olid segatud reptiillastega geneetiliselt ja muundujad tahtsid "puhastada" planeedi kõikidest reptiilsetest geenidest ja energiatest. Lähemalt selgitan seda
hiljem.
Kuid loosse tuli veel üks suur pööre, mis paiskas segi nende plaani. Draakod ja
muud reptiilsed rassid tulid Lüüra süsteemi. Saan info, et reptiillased sisenesid sõtta ja
liitusid lemuurlastega, kuna neil oli nendega geneetiline side ja muutsid drastiliselt
sõja tulemust. Seega, riski asemel, et reptiilsed võivad Mu üle võtta, otsustasid
muundujad hävitada terve planeedi ja tegid seda hävituskomeedi kursi muutmisega, et
tekitada kokkupõrge Mu-ga. Võib-olla nad teadsid, et nende enda planeet oleks ka
hävitatud hävituskomeedi poolt või võibolla nad otsustasid põgeneda draakode eest.
Saan info, et mis iganes põhjusel see oli, lahkusid nad Lüürast ja liikusid edasi
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Betelgeuse tähesüsteemi Orionis, mis on tänapäevalgi endiselt nende peamine
koduplaneet. Kuid selles loos oli veel üks väike pööre. Mind on just nüüd teavitatud,
et tegelikult on olemas kaks erinevat muundujate gruppi (kildkonda). Teine grupp on
Bellatrix’ilt, mis muidugi on ikka veel Orioni osa. Mulle tuleva info kohaselt on just
nemad need, kes on tõelised "illuminaadid" ja nemad ongi need, kes on varemmainitud "püramiidi" tipus. See selgitab viimast puuduvat pusletükki, miks olin
saanud kaks aastat tagasi sõnumi, et "orionlased" olid illuminaatide "püramiidi"
põhjas, mitte tipus. Muidugi, tol hetkel olid "orionlased" Betelgeuse muundujad ja ma
ei teadnud siis, et oli olemas veel üks kildkond "orionlasi". Räägin sellest hiljem veel.
Kogu informatsiooni baasil, mis on mulle tulnud viimase kahe aastaga, on mulle
nüüd selgeks saanud, et muundujad ei ole kohe kindlasti reptiilsed. Õigupoolest olen
teada saanud, et neil on väga sügav viha kõigi reptiilsete olendite ja kõigi reptiilsetega
geneetiliselt seotud olendite vastu. Kogu eelmistest eludest tulnud informatsiooni
põhjal, mis on läbi tulnud, näib olevat palju tõendeid, et üks nende põhieesmärke on
välja juurida/hävitada kõik reptiillased igalt planeedilt, mille üle neil kontroll on
olnud. See on kestnud juba terve igaviku (eoone) ja tundub, et see on saanud neile
kinnisideeks. See oli tegelik põhjus Mu hävitamiseks ja see oli Orioni sõdade
põhjuseks. Samuti kandus see üle siia päikesesüsteemi ja see oli põhjus planeedi
Malona või Maldeki, nagu enamik inimesi seda teab, hävitamiseks. Aga miks on neil
selline hirm ja viha reptiililiste vastu, et nad pigem hävitavad kogu planeedi kui
lasevad reptiililistel kontrolli üle võtta? Et asja selgitada, pean teid viima tagasi
algusesse, tagasi maailma, mis asub teises tähesüsteemis teises galaktikas. Me peame
minema ajas sadu miljoneid aastaid tagasi Andromeeda galaktika ellu, tagasi aega,
mil seda "allalaskumise plaani" esmalt alustati. Raske on täpselt määrata kui ammu
see tegelikult oli, kuid saan info, et see oli Maa aastates üle 300 miljoni aasta tagasi.
Ennekõike võib abiks olla see, kui selgitan mõningaid asju, mida minu
juhendajad hiljuti näitasid mulle erinevate mõõtmete tasanditest. Barbara Brennan
selgitas oma raamatus Valguse käed (Hands of Light), kuidas meie energiaväljade
paaritud aurakihid on eetermudeliteks, mis aitavad luua meie füüsiliste kehade
struktuuri. Ta ütles, et paaris aurakihid olid rohkem nagu plasmana ja neil pole kindlat
struktuuri. Minu juhendajatelt saadud teabe järgi on eksistentsi mõõtmete/
dimensioonide tasandid sama põhistruktuuriga. Lihtsamalt öeldes, paaritud mõõtmed
(3,5,7,9 ja 11) on "olendi" tasandid või mõõtmed, samal ajal kui paaris mõõtmed
(4,6,8,10 ja 12) on puhta teadvuse või "hinge" tasandid või mõõtmed. 3. ja 5.
mõõtmed on ainsad tasandid, kus eksisteerib "füüsiline" elu. 5. mõõtmest kõrgemal
füüsilised kehad enam ei eksisteeri. 7., 9. ja 11. mõõtmed (dimensioonid) on puhta
vaimse olemasolu või "vaimu" tasandid, mis erinevad "hingest". Vaimsed juhendajad
ja peainglid on 7. tasandi olendid ja ingellikud olendid on 9. tasandi olendid. Aga
kõikidel olenditel, olgu nad kas füüsilised või vaimsed, on olemas "hinge" teadvus
igal järgmisel kõrgemal paarisarvulisel tasandil. Seega, 4. tasandi teadvus on 3.
tasandi olendite "hinge allikas" ja 6. tasandi teadvus on 5. tasandite olendite "hinge
allikas" või 3. tasandi olendite jaoks "ülemhinge allikas" jne. Nimed muutuvad aina
udusemaks kaugematel tasanditel, kuid muster jätkub kuni 13. mõõtmeni, mis on
Allikas või "Mina Olen" teadvuse tasand. Sellel tasandil ei ole mingit eraldatust
"olendi" ja "hinge" vahel, seal on kõik tõeliselt ÜKS (tervik).
Peale selle on igal tasandil kolm ala(m)tasandit või "oktaavi". Hetkel oleme meie
kolmanda tasandi kolmandas oktaavis. Maavälised nagu näiteks muundujad ja mitmed
teised eksisteerivad kolmanda tasandi teises oktaavis, Taygetani plejaadlased
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eksisteerivad kolmanda tasandi esimeses oktaavis, ja maavälised Andromeeda
galaktikast, kellega olen kokku puutunud, eksisteerivad viienda tasandi kolmandas
oktaavis. Ja muidugi on ka teisi maaväliseid, kes eksisteerivad viienda tasandi teises
ja esimeses oktaavis. On olemas ka kolm vastavat oktaavi paarismõõtmete tasanditel.
Seega kokku on kolm "Hinge" teadvuse tasandit. Meie vahetu Kõrgem Mina
eksisteeriks neljanda tasandi kolmandas oktaavis, ja järgmine, Kõrgem "Hinge" Ise
oleks teises oktaavis jne. Muidugi, kasutades mõistet "mina/ise" meie hinge teadvuse
tasemete kohta tekitab segadust, sest me omame ka kõrgema tasandi "Minasid", kes
eksisteerivad "olendite" kõrgematel paaritutel tasanditel. Neid kõrgemaid tasandeid
lihtsalt ei ole võimalik tõlkida meie madalamatesse kolmetasandilistesse keeltesse.
Siis, peenemal tasandil, on igas oktaavis ka kaheksa "tooni", mis esindavad lihtsalt
erinevaid vibratsioonitasandeid või teadliku teadvuse tasemeid iga oktaavi ja tasandi
sees. Nii et kõik on tõesti pidev/katkematu energia- ja teadvusespiraal ja see muster
jätkub kuni 13. tasandini (allikani).
Toetudes eelnevalt antud infole, räägin kuidas lugu hakkas – nimelt algas lugu
viienda tasandi esimesest oktaavist, kõrgeimalt füüsilise olemasolu tasandilt. Olime
olendite rühm, keda olen hakanud kutsuma "kuldseteks". Olin naine ja ma olin Sinise
Kristalli Portaali portaalioperaator, mis on peamine tasandite(dimensioonide)vaheline
ja galaktikatevaheline (intergalaktiline) portaal. See portaal Andromeeda kodumaailmas on nagu kõikide galaktikate "ratta" keskpunkt kohalikus klustris (kobaras). Et
minna ühest galaktikast teise, pead sa läbi selle portaali minema. Seda on võimalik
ühendada ka mistahes tähesüsteemiga mistahes kohalikest galaktikatest. Olen saanud
informatsiooni, et oli vähemalt neli muud galaktikat lisaks Andromeeda ja meie
galaktikale, mis olid asustatud ja mõned erinevad rassid pärinesid erinevatest galaktikatest. Saan info, et draakod ja Alycone reptiillased pärinevad ühest galaktikast,
Riigeli reptiillased ja anunnakkid on pärit ühest teisest galaktikast, Siirius B
reptiillased ja kuues reptiillaste rass on pärit kolmandast galaktikast ja aaria humanoidid ja muundujad on pärit neljandast galaktikast. Ma ei tea täpselt mis galaktikad
need on, sest meie kohalikus kobaras (klustris) on palju galaktikaid. Muidugi olen
kindel, et oli palju teisi rasse, kes tulid kõigist nendest galaktikatest, need on vaid
mõned kõige olulisemad selle loo jaoks. Mul on tunne, et "kuldsed" Andromeedast
jälgisid kõikide nende erinevate rasside arengut ja mina olin üks neist jälgijatest. Palju
sellest teabest anti mulle täpselt loo selle osa kirjutamise ajal, nii et arvan, et mu
juhendajad soovisid veenduda, et ma saan seekord õigesti aru.
Tuleb välja, et muundujad olid loonud juba tohutusuure impeeriumi oma
galaktikas ja kontrollisid seal enamikke suuri planeete. Nad olid saavutanud selle
kasutades oma vaimseid võimeid ja meelekontrolli meetodeid/tehnikaid. Kuid
ilmselgelt ei olnud nad rahul ainult selle galaktika kontrollimisega, sest nad tulid
Andromeeda galaktikasse ja hakkasid üle võtma ka paljusid seal olevaid maailmu.
Mulle tuleb info, et hoolimata nende kõikidest vaimsetest võimetest, ei ole neil võimet
avada dimensionaalide(tasandite)vahelisi täheväravate portaale või ussiauke. Minu
jaoks ei ole see üllatav, sest selleks on vaja väga võimsat hingejõudu, mitte vaimujõudu. Nii et nad kasutasid oma meelekontrolli taktikaid, et saada portaalide
võtmeoperaatorid avama neile erinevates portaalides täheväravaid ja ussiauke, et nad
saaksid minna ühest maailmast teise. Lõpuks võtsid nad oma sihtmärgiks Andromeeda kodumaailma, et see üle võtta.
2000. a suvel hakkasin mõnel oma meditatsioonil ühendust saama millegagi,
mida kutsun "Kuldseks Linnaks". Nüüd saan aru, et see oli Andromeeda kodumaailm,
Sinise Kristalli Portaali kodu. Ilmselt sain ma taas ühenduse oma Andromeeda minaga
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(isega). Tavaliselt kui sinna läksin, nägin jalutamas paljusid olendeid ja mõned tulid
minu juurde ja tervitasid mind. Aga ükskord, kui sinna läksin, märkasin, et linn oli
täiesti tühi. Mind juhatati maa-alusesse kompleksi ja see oli puupüsti rahvast täis. Sain
sõnumi, et see oli nagu pommivarjend ja Kuldset Linna ründasid muundujad. Ilmselgelt sisenesin aega, mil nad vallutasid kodumaailma. Samal ajal kui ma seda
sõnumit kirjutasin, näidati mulle, et nad olid kasutanud oma meelekontrolli mitme
Sinise Kristalli Portaali operaatori peal ja olid suutnud panna neid avama ussiaugu
Linnutee galaktikasse. Mingil põhjusel olin võimeline vastu seisma nende meelekontrolli tehnikatele ja nad ei suutnud mind kontrollida. Sain aru mida nad tegid ja
üritasin neid peatada. Aga nad said kätte mu abikaasa, kes oli ka üks portaali
operaatoritest ja mõjutasid teda mind tapma. Siis ükskord, kui nad lõpetasid tema
ärakasutamise aitamaks neil avada ussiauku, viisid nad ta selleni, et ta sooritas
enesetapu. Ilmselgelt on see taktika, mida nad on kasutanud ikka ja jälle. Siis tulid
nad Lüüra tähesüsteemi meie Linnutee galaktikas ja hakkasid siin looma uut
impeeriumi.
Ilmselgelt ei jäänud see märkamata teistele andromeedalastele ja kõrgematele
ingellikele olenditele. See, mida muundujad tegid, eiras vaba tahte seadust, mis oli elu
aluseks selles universumi sektoris. Nad olid musta maagia ja meelekontrolli meistrid
ja olid kasutanud neid võimeid alistamaks kõiki teisi rasse oma kodugalaktikas ja
laienesid nüüd teistesse galaktikatesse. Siis hakkasid ingellikud olendid vaatama
võimalikke tulevikke, kuidas asjad edasi areneksid ja neile ei meeldinud see, mida nad
nägid. Seega tuli midagi teha, et lõpetada see, mida muundujad tegid ja taastada
tasakaal. See oligi kohtumise põhjus, mille ma nimetasin "nõupidamise kokkutulekuks" ("Briefing Meeting") oma sõnumis pealkirjaga Kuue Nõukogu ajalugu (The
History of the Council of Six), mida varem mainisin. See on vabalt kättesaadav veebisaitidel mida mainisin ja ma soovitaksin teil seda lugeda. Ma ei hakka kogu seda lugu
siin kordama. See oli kirjutatud poolteist aastat tagasi ja sellest ajast saati on juurde
tulnud palju lisainformatsiooni. On paar asja, millest ma ei saanud päris õigesti aru
kui ma seda kirjutasin. Seega teen kokkuvõtte selle loo kõige olulisematest osadest ja
annan selle kohta teile kõige uuemat infot.
(Ingliskeelne tekst The History of the Council of Six on lisatud teose lõppu – tõlkija)
See "nõupidamise kokkutulek" toimus hinge tasandil, mitte füüsilisel tasandil ja
selles osales palju hingi. Ingellik olend, kes juhtis koosolekut, palus vabatahtlikke
väga ohtliku missiooni jaoks. Missiooni eesmärgiks oli aeglaselt muuta tuleviku
suunda selleks, et tuua kõik tagasi tasakaalu ja harmooniasse. Kes iganes valiti selle
missiooni jaoks pidi suhtlema nende muundujate-olenditega ja võtma vajalikud
meetmed, mis olid vajalikud selle plaani elluviimiseks. Aga tehtud ettepanek sisaldas
suurt riski. Risk oli see, et kauges tulevikus teatud ajal võidakse kõik hävitada. Kogu
loodu võib kokku variseda musta auku või täielikult anhilleeruda (põrmustuda) tohutu
aine-antiaine plahvatuses. Muidugi, osa plaanist oli takistada sel juhtumast. Seega oli
neil vaja vabatahtlikke, kes selle missiooni vastu võtaks.
Kuna olin isiklikult kogenud omal nahal nende kontrolli ja manipulatsiooni mõju,
oli mu Hinge Ise üks paljudest, kes tõstsid esimesena üles oma käed. Vaatasin otsa
oma hingesugulastele ja meil kõigil oli ilme, mis ütles: "Me oleme võimelised selle
ära tegema". Niisiis lasid kõik teised aeglaselt oma käed alla ja meid valiti missiooni
juhtima. Olen kindel, et see fakt, et olin võimeline eelmises elus vastu seisma
muundujate meelekontrolli tehnikatele, mängis suurt rolli selles, et mind valiti välja
selle rolli jaoks. Muidugi selles plaanis oli vaja mängida palju erinevaid rolle ja paljud
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vabatahtlikud olid nõus neid rolle vastu võtma. Aga pidin koostama erirühma, mida
hakkasime kutsuma "Kuue Nõukoguks" ja ma töötasin koos ingellike olenditega, kes
juhtisid seda missiooni, et valida veel viis liiget. Minu hingesugulane täitis järelevaataja ülesandeid meie nõukogu jaoks. Meile kõigile anti ülevaade sellest, mida me
peame tegema ja siis programmeeriti ja salvestati kogu kava Andromeeda kodumaailma keskportaalis asuvasse ülisuurde Sinisesse Kristalli. Sinise Kristalliga loodi
meile alaline ühendus, et teaksime, mida igas elus korda saata. Selleks, et plaan
töötaks, pidi üks meist minema väga sügavale "tumedasse" energiasse, palju rohkem
kui kõik teised. Omasin kotka energiaid, nii et võisin sukelduda väga sügavale
pimedusse (tumedusse, tundmatusse), kuid samas olin ikkagi võimeline looma
ühendust kõrgemate reaalsustega, et juhatust saada. See oli teine põhjus miks olin
vabatahtlikult nõus ja miks mind sellesse rolli valiti. Muidugi vajasin selle teostamiseks abi oma hingesugulaselt, sellepärast ta/temake ei olnudki otseselt nõukogu
liige. Oli üks suur nõue, mida kõik nõukogu liikmed pidid absoluutselt järgima.
Missioon pidi alati olema kõige tähtsam ja alles seejärel isiklik elu ja muud asjad,
juhtugu ükskõik mis. Me kõik pidime end ohverdama kui see vajalik oli, et tagada
missiooni edu. See muutus igaühele meist standardiks, mis korduks ikka ja jälle, elu
elu järel.
Oma järgmistes eludes laskusime järgmisse madalama dimensiooni "oktaavi",
viienda tasandi (dimensiooni) teise oktaavi. Me kehastusime planeedil, mis oli
muundujate algne kodumaailm nende kodugalaktikas. Olen hakanud nimetama seda
planeeti "Nõukogu Kodumaailmaks", sest just sellel moodustasime Kuue Nõukogu ja
galaktikat, kus see asub, kutsun ma "Nõukogu Galaktikaks". Meie plaan oli esmalt
tungida muundujate impeeriumi südamesse ja seejärel aeglaselt rajada oma teed sealt
väljapoole. Olime aaria-amfiib hübriidhumanoidid, mina olin naine ja mu nimi oli
Shandrasi. Olin üks seitsmest õest, nende nimed olid Sananda, Ashtar, Athena… ja
üks teine Kuue Nõukogu liige. Kõigil meil oli oma roll, mida selles missioonis
mängida. Kolm meist, mina ja mu kaks õde, läksime "pimedusse" ja hakkasime
reptiilseteks. Õde, kes oli üks teine Nõukogu liige, oli pärit Dal universumist, mis on
meie universumi suhtes paralleeluniversum. Ta oli olend, kes oli väga sarnane
muundujatega ja oli sarnaste kujumuutmise võimetega, kuid siiski ei olnud ta
tegelikult üks neist. Tema ülesanne oli ühte sulada nendega, et saada "üheks neist".
Sananda, Ashtar ja Athena pidid jääma "valgusesse" ja jätkama erinevate aarialastena
või aaria hübriidhumanoididena.
Kui olin kuueaastane, kukkusin kogemata puu otsast alla ja olin kolm päeva
teadvuseta. Selle aja jooksul näitasid mu vaimsed juhid mulle nägemust kogu
allalaskumise plaanist ja kõike mida ma tegema pidin, et oma missioon lõpuni viia.
Kui jõudsin kord naiseikka, pidin läbima rituaali, mis valmistaks mind ette eelseisvaks. Pidin endasse võtma tumedaid olendeid, mis aitaksid mul laskuda tumeda
energia ja teadvuse sügavustesse. Siis pidin kokku kutsuma teised viis inimest, kes
olid vabatahtlikud selle missiooni jaoks ja me moodustasime Kuue Nõukogu. Me
viisime läbi tseremoonia, kus igale isikule tuletati meelde milline tema või temakese
roll saab olema. Tõenäoliselt turvalisuse kaalutlustel ei teadnud keegi meist kõiki
üksikasju, mida kõik teised tegema pidid. Minu missiooni ühe osana pidin minema
mõnede muundujate juurde, et õppida musta maagia praktiseerimist. Muidugi olid nad
selle ala meistrid, aga ka mina pidin saama selle ala meistriks selleks, et teha asju,
mida mul teha tuli.
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Siis pidime ühendust võtma reptiilse rassi olenditega, keda täna teame kui
draakolisi. Teadsime, et kogu meie missiooni eesmärk oli murda muundujate
ülemvõim ja kontroll kõikide nende planeetide üle Nõukogu Galaktikas ja ka
Andromeeda galaktikas ja lõpuks siin, Linnutee galaktikas. Teadsime ka seda, et
draakolistel oli vaimne, telepaatiline ja tehnoloogiline võimsus, mis oli vajalik, et
tõhusalt vastu seista muundujatele. Draakod olid kõikidest reptiilsetest rassidest kõige
võimsamad. Kuid ometi teadsime, et lõpuks on vaja kõigi kuue peamise reptiilse rassi
koostööd, et kukutada täielikult muundujate ülemvõim ja et lõpetada nende
valitsemisaeg. Meie missiooni jätkudes me seda just tegimegi, kuid pidime tegema
seda üks samm korraga ja esimene samm oli kaasata draakod. Nii et osa meie
nõukogu missioonist oli tuua nad muundujate kodumaailma.
Lucifer oli samuti üks algne Kuldne Olend, kes oli vabatahtlikult nõus mängima
väga olulisi rolle terves selles plaanis. Ta nõustus laskuma allapoole ning nõustus
saama draakode Kõrgeimaks Käskijaks (Supreme Lord) ja ta teadis seda rolli, mida
nad mängima pidid. Luciferil ja minul on väga tugevad hingesidemed ja me olime
nõustunud "nõupidamise kokkutulekul" tegema koostööd, et täide viia selle missiooni
plaan. Mul olid väga võimsad psüühilised võimed, seega olin võimeline temaga
kontakteeruma telepaatiliselt, et talle teatada, et oli aeg hakata meie plaani rakendama.
Olin ka üks portaali operaatoritest sel planeedil ja mul oli ka võime avada
tasandite(dimensioonide)vahelisi ja galaktikatevahelisi ussiauke. Kuigi draakod elasid
tol ajal teises galaktikas, olin võimeline juhatama Luciferi ja draakod otse muundujate
kodumaailma. Siis hakkas veel üks meie nõukogu liige täitma oma rolli, milleks oli
luua konflikt, mis pidi lõpptulemusena tekitama suure sõja muundujate ja draakode
vahel. Ma ei ole kindel kas me tol ajal teadsime, mis selle sõja tagajärjed saavad
olema, kuid kahtlustan, et kõrgemal tasandil me kõik teadsime. Lõppude lõpuks, see
kõik oli osa meie plaanist ja see oli miski, mida me kõik teadsime, et me pidime
tegema. Mina muidugi teadsin, sest mulle oli näidatud nägemust/visiooni sellest, mis
juhtuma hakkab. Tulemuseks sai olema väga julm sõda ja umbes 60% elanikkonnast
sai tapetud. On raske mõista kuidas selline suur sõda võib teenida üleüldist kõrgeimat
hüvangut (Highest Good), aga seda see tegi. Sest me juba teadsime, et alternatiiv
oleks palju, palju hullem.
Niisiis oli meie ülesanne alustada sõda, kuid pidime ka kindlustama, et kogu
planeeti täielikult ei hävitataks. Nii et veel üks meie nõukogu liige pidi tegema
lepingu draakodega, selleks, et lõpetada sõda ja päästa veel seda mis planeedist järgi
jäi. Osa sellest tehingust oli, et neil lubati võtta nii palju vange kui nad tahtsid ja viia
nad oma kodumaailma, mis asus teises galaktikas, et teha neist orjad. Nad võtsid
suurel arvul naisi peamiselt oma seksuaalsete naudingute jaoks ja ka geneetilise ristamise eksperimentide jaoks. Mina ja üks teine naine nõukogust olime nõus, et meid
võetakse vangideks, kuna see kõik oli osa plaanist. Olime ühtedeks neist, keda
kasutati ristamiseks. See oli minu jaoks väga pika ajaloo algus, kus mind naisena
seksuaalselt ära kasutati. Sain info, et ristamiseks kasutati ainult aaria naisi,
muundujate naisi selleks ei kasutatud. Ma ei ole päris kindel mis selle põhjuseks võis
olla, kui mitte see, et nende geneetika ei olnud selleks lihtsalt sobiv. Igatahes selle
ristamise tulemusena loodi rass, kes said kuulsa Mesa Verde Anasazi iidseteks
esivanemateks. Mina kutsun seda aaria humanoid-draako hübriidrassi "Anasaziks" ja
saan info, et paljudel pärismaistel Ameerika inimestel on endiselt säilinud selline
põhiline geneetiline kombinatsioon.
Paljud sõjas ellujäänud lahkusid kodumaailmast ja suundusid teisele muundujate
planeedile lähedalasuvas tähesüsteemis, et leida turvaline koht ja arvatavasti selleks,
et levitada sõna sellest, mis juhtunud oli. Üks meie nõukogu liige, kes oli mu
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paariline, võttis oma elu süütunde ja kahetsuse pärast, kuna ta pidi andma mind ja ühe
teise nõukogu liikme, kes oli ka tema hingesugulane, üle draakodele. Pärast mitmeid
aastaid pidasid kaks teist nõukogu liiget draakodega läbirääkimisi, et nad vabastaksid
meie nõukogu kaks naist ja ka paljusid teisi, kaasaarvatud mõningaid "Anasazi"
hübriidjärglasi. Meie nõukogu kuues liige, minu õde, kelle ülesandeks oli saada üheks
muundujatest, oli läinud koos nendega kui nad evakueerisid kodumaailma ja kolisid
teisele planeedile. Nii ta siis suhtles minuga telepaatiliselt ja andis mulle teada, kuhu
nad olid läinud. Siis läksime me kõik samuti sellele teisele muundujate planeedile. Ma
olin võimeline kontakteeruma oma paarilise vaimuga ja tõin ka tema sellele
planeedile. Aga kogu valu, kannatamine ja kuritarvitamine ei lõppenud ja ka mina
võtsin endalt lõpuks elu. Teised surid lõpuks samuti siin.
See sõda muundujate kodumaailmas andis tooni kõigele, mis juhtus tollest ajast
kuni tänapäevani. Seda ei unusta muundujad kunagi ja nad ei andesta kunagi
draakodele nende kodumaailma hävitamise eest ega ühelegi meie nõukogust selles
suhtes. See oli kogu nende sügava draakode vihkamise algallikaks. Üks asi, mille
leian olevat väga huvitava kõige selle juures on see, kuidas telesarja Star Trek, Deep
Space Nine kirjanikud kõik selle info kätte said. Ühes episoodis ütlesid "Asutajad" või
"Muundujad" mõnedele Deep Space Nine meeskonnaliikmetele, et nende rass oli
ammuses sõjas peaaegu täielikult hävitatud, kuid mõned neist olid ellu jäänud. Nad
ütlesid, et nad ei lase sel enam iial korduda ja teevad selleks mis iganes, et
kindlustada, et seda ei juhtuks. See selgitab sisuliselt, miks nad on teinud seda mida
nad on teinud eoone, et kaitsta endid draakode eest ja üritada hoida neid oma
territooriumist eemal. Kuid see algne sõda oli vaid algus ja tulemas oli palju, palju
rohkem sõdu. Aga see kõik oli osa plaanist ning teised viis reptiilset rassi tõmmati
peagi samuti konflikti. Nii hakkasid muundujad vihkama kõiki reptiilseid rasse, kuid
mul on tunne, et neil on eriline vihavaen just draakode vastu.
Järgmine samm oli kõikidel nõukogu liikmetel taaskehastuda teisel muundujate
planeedil, kus olid lõppenud meie eelmised elud. Siis kordasime sama baasstsenaariumi uuesti, kuid seekord oli sellesse kaasatud teine reptiilne rass. Olin jälle
naine, kuid seekord olin "Anasazi" rassi liige. Minu ülesanne oli kontakteeruda
olendiga nimega Asaru, kes oli samuti olnud üks "Kuldsetest Olenditest" ja oli
vabatahtlik kõnealuse missiooni jaoks. Temast oli saanud Kõrgeim Isand/Käskija
(Supreme Lord) rassile, keda tean kui Riigeli reptiillasi. Olen nüüd mõistnud, et seda
rassi tuntakse ka kui ciakar. Ciakar (vt kõrvalolevat
pilti) oli teine kõige võimsam reptiililiste rass
draakode järel. Järgisime sama tegevusmustrit.
Kontakteerusin Asaruga ja juhtisin ciakarid muundujate planeedile. Järgnes järgmine sõda, jälle laastati
planeet ja muundujad kandsid ränki kaotusi. Üha
rohkem inimesi võeti vangi ja sellele järgnes palju
geneetilisi ristamisi, kuid kasutati ainult aaria ja
"anasazi" naisi, mitte muundujate naisi. Ja jälle olin
üks neist, keda võeti vangi ja keda kasutati ristamise
eksperimendis. Saan info, et hübriidrass, mis saadi
ciakari ristamisest "anasazi" naistega, oli Inka
inimeste esivanemate rass Peruus. Seega see "inka"
rass oli pooleldi ciakar ja osaliselt draako ja osaliselt
aaria humanoid. Saan info, et aaria-ciakari hübriidrass sai teise põlisameeriklaste suguharu esivane-
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mateks.
Siis juhatati meid jälle teise tähesüsteemi ning kolmandale muundujate planeedile
ja me kõik taaskehastusime seal, et otsast peale läbi mängida sama stsenaarium. Selles
elus olin ma üks "Inka" naistest, ja seekord olid need Alcyone reptiillased, kellega ma
ühendust võtsin. Kas hakkate nägema mustrit? Minu kontaktisik oli keegi, kes oli
olnud üks mu õdedest algses nõukogu elus. Selles elus oli ta samuti vangistatud
draakode poolt, kuid suri nende kodumaailmas. Saan info, et Alcyone reptiillased
pärinevad samuti samalt planeedilt kust draakodki. Kui ta seal suri, taaskehastus ta
üheks Alcyone reptiillaseks. Olin võimeline temaga telepaatiliselt kontakteeruma ja
juhtima nad kolmandasse muundujate maailma korraldamaks sama mustrit ja sama
tulemust. Seekord tulemuseks saadud hübriidrassid olid Hiina ja teiste Kagu-Aasia
inimeste esivanemad. Jällegi, ellujäänud põgenesid neljandasse muundujate maailma,
ja muidugi pidime neile järgnema sinna, just nagu eelnevatel kordadel.
Sama stsenaariumi korrati veel üks kord, siis olin ma "Hiina" rassist ja jälle
naissoost. Seekord olid need anunnakki reptiillased kellega ma kontakteerusin. Minu
kontaktisik oli seitsmes õde minu nõukogu elust. Ta oli olnud minu õde ka teises elus
kui oli üks "anasazidest". Just nagu varem teise õega, oli ta üks vangidest, kes viidi
ciakaride poolt ciakaride kodumaailma ja galaktikasse ja ta suri seal. See oli
teistsugune galaktika võrreldes sellega, kust draakod ja Alcyone reptiillased pärit olid.
Kuid saan info, et sarnaselt olukorrale draakode ja alküoonlastega, pärinevad ciakari
ja anunnakki reptiillased samalt planeedilt. Nii et kui temake suri, taaskehastus ta
üheks anunnakkidest. Täpselt nagu varem, olin võimeline temaga kontakteeruma ja
juhatasin anunnakkid sellesse neljandasse muundujate maailma. Ja jällegi oli see sama
mustriga ja sama tulemusega. Saadud hübriidrass sai Uus-Meremaa maoori rassi
esivanemateks. Aga seekord surin ma anunnakkide kodumaailmas, ja üks teine
nõukogu liige suri seal samuti koos minuga. Nüüd jõudis kätte aeg, mil meie kahe
jaoks algas pikk reptiilsetena taaskehastumiste jada. Käes oli aeg meie missiooni
järgmise etapi jaoks.
Missiooni esimese nelja eluga kaasnes palju valu ja kannatusi ning palju
vihkamist, viha ja raevu. Neis eludes olin sisuliselt röövitud ja kuritarvitatud nelja
reptiilse rassi poolt ja lõpuks kehastusin kõikidesse nendesse nelja rassi. Aga kõige
huvitavam asi kõige selle juures on see, kuidas nii palju neid mustreid on kootud minu
praegusesse ellu. Tean, et minu sünni ja nelja aastaseks saamise ajavahemikus olin
füüsiliselt röövitud kõigi nende samade nelja reptiilse rassi poolt. Siis, kuueaastasena,
olin röövitud muundujate poolt. Nüüd mõistan, et nende röövide eesmärk oli
meenutada mulle mu sidemeid kõikide nende rassidega. Aga kõik need röövimise
kogemused olid maetud sügavale mu alateadvusesse ja tulid pinnale alles nelja aasta
eest. See oli sama aeg kui hakkasin nendega suhtlema teadlikul tasandil. Minu arvates
on hämmastav kui palju kordi on number neli end ilmutanud. Kui te olete tuttav
Enneagrami süsteemiga isiksuste kirjeldamises, olen selles süsteemis samuti "number
neli". Samuti on hämmastav, kuidas kannatused, mida olen läbi elanud ja kogu viha ja
raev, mis on esile tulnud nende viimase nelja aastaga – on peegeldanud kõigi nelja
esimese elu kannatusi, viha ja raevu.
Aga muidugi, kõik see oli osa kõrgemast plaanist, kus me kõik tegime valiku
laskuda alumistesse ja tihedamatesse füüsilistesse maailmadesse. See oli lihtsalt
moodus, mille me selle tegemiseks valisime ja ma tunnistan, et muundujad mängisid
olulist rolli kogu allalaskumise protsessis, nagu ka kõik reptiillasedki. Et seda mõista,
tuleb teada mehaanikat või energeetikat, kuidas me üldse laskuma hakkasime. Meie
kõrgeimatel olemise tasanditel olid meie energia ja vibratsiooni (võnkumise) tasemed
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liiga kõrged, et omada füüsilisi kehasid, mistõttu vaid vaimsed olendid eksisteerivad
peale viiendat mõõdet/dimensiooni/tasandit. Selleks, et madaldada oma vaimseid
vibratsioonienergiaid, pidime endasse võtma aina rohkem tühjuse energiat, või
"tumedat" energiat. Loomulikult tegime seda läbi negatiivsete emotsioonide – hirmu,
viha ja raevu esilekutsumise. Siis, see toimus nende emotsioonide "kinnihoidmise"
protsessi abil, mis aitas meil võtta enda sisse vajalikke tumedaid energiaid, et
alandada meie vibratsioonitasemeid.
Seega tekitasid need algsed sõjad palju negatiivset emotsionaalset energiat ja
käivitasid liikumise mööda allakäiguspiraali tihedamatesse ja "tumedamatesse"
maailmadesse, või sobivamalt öeldes, "E-Motion" (sõnamäng, kus emotsioon ingl k
Emotion on lahkukirjutatult E-motion ja motion on liikumine). Ma kahtlustan, et
muundujate algne tegutsemine meelekontrolli taktikatega jne oleks tõenäoliselt
saavutanud sama asja. Aga minu mulje on, et selles stsenaariumis oleks olnud
peaaegu võimatu peatada allakäiguspiraali ja me oleks pidanud laskuma otse unustuse
hõlma, ja saanud imetud meie endi loodud "musta auku". Oma kõrgemal teadvuse
tasanditel teadsime, et me ei saanud jääda igavesti alla laskuma, et pidi tulema aeg,
kus me lõpetame negatiivsete energiate enda sisse võtmise ja hakkame tooma
"valguse" ja "pimeduse" energiaid tagasi tasakaalu. See on "viimane tagasipöördumise punkt", mida olen varem maininud ja ma arvan, et oleme just praegu selles
punktis.
Minu tunne on, et terve plaani esialgne kavatsus oli jõuda punkti, kus elu saaks
stabiliseerida selleks, et see saaks jätkuda igavesti ja et kogeksime tõeliselt "igavest
elu". Aga tunnen ka, et oleme juba mööda läinud "ideaalsest" mõõtme/dimensiooni
tasandist ja on vaja, et me tõstaksime oma teadvuse ja vibratsiooni tasandeid ja
"tõuseksime" tagasi kõrgematele kolmandatele mõõtme/dimensiooni tasanditele,
suure tõenäosusega esimesse oktaavi. Aga see on vaid minu arvamus ja see ei tule
üheltki kõrgemalt tasandilt. Kirjutamise ajal kuulen ma muidugi oma juhendajaid
ütlemas "jah", nii et kes teab?
Niisiis, kuidas tõsta oma energia ja teadvuse tasandeid, et saaksime tõusta
kõrgemale "oktaavile"? Vastus sellele on, et tuleb TERVENDADA/RAVIDA kõik
oma emotsionaalsed armid, mis on tekkinud kogu valu ja kannatamise ajal, mida me
oleme kogenud selles allalaskumise protsessis. Peame õppima lahti laskma kõik
hirmud, viha ja raevu ja kõikide teiste hukkamõistmise ja ka enda hukkamõistmise.
Me peame õppima taas tõeliselt armastama, ja andestus ja kaastunne on põhilised
väärtused, et see juhtuks. Enda puhul olen viimase nelja aastaga teinud PALJU
paranemistööd kõigil tasanditel – füüsilisel, emotsionaalsel, vaimsel ja hingelisel.
Pidin uuesti läbi kogema kõiki neid röövimisi ja kogu seda valu, mis sellega seotud
on, selleks, et saaksin sellest kõigest lõpuks terveneda. Pidin õppima nägema
kõrgemat eesmärki selle kõige taga ja siis andestama kõikidele olenditele, inimestele
ning nendele teistelt tasanditelt, kes on kunagi kahjustanud mind ükskõik mil moel.
Pidin jõudma selleni, kus olen valmis saatma oma südamest neile kõigile tingimusteta
armastust, isegi oma halvimatele vaenlastele muundujatele.
Väga raske on andestada suvalistele olenditele ja saata neile armastust kui oled
samas nende psüühilise rünnaku all. Minu esimene reaktsioon on alati vastu võidelda,
kuid ma pidin ära õppima, kus on see hoomamatu piir kaitsmise ja ründamise vahel.
Kui olen oma olemisruumi (sisekosmose) puhtaks teinud, siis saadan neile andestust
ja ma suudan neile kaasa tunda ja suudan neile armastust saata. Samuti palun ma
endale andestust ja töötan kõvasti selle nimel, et andestada endale ja et ennast
armastada ja et anda vabaks (lahti lasta) kogu süü ja süüdistamine asjade pärast, mida
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olen pidanud tegema seoses missiooniga. Kuid kõige raskem osa on alati olnud
üritada nendega suhelda, et aidata neil näha olukorra reaalsust/tõde. See ei ole olnud
lihtne ja see on olnud pikk ja piinarikas protsess.
Olen teinud märkimisväärseid edusamme paljude nende rassidega. Aga isegi
sellest kirjutades tuleb mul endiselt raskusi muundujatega ja mõnede aaria rassidega.
Arvan, et võib öelda, et muundujad on kahtlemata minu suurim väljakutse. Aga ometi
pidin ma kõik selle läbi töötama, see oli minu jaoks ainus moodus kuidas tõeliselt
ennast tervendada ja tõsta oma energia ja teadvuse tasemeid. Mida rohkem ma
tervenesin ja minna lasin, seda rohkem mu teadlik teadlikkus suurenes ja seda enam
nägin kõrgemat eesmärki kõiges, mis juhtus minu ja kõigi minu "teiste minadega/
isedega". Selle loo kirjutamine on nagu minu tervenemise ja "ülestõusmise" protsessi
kulminatsioon. Võin ainult loota, et jagades seda lugu ja teadmisi, mida olen saanud
oma teekonnal, et see päästab valla midagi teie teadvuses, mis aitab teil näha tõde
oma isiklikul allalaskumise teel. Võib-olla aitab see teil lõpuni viia oma tervenemine
ja "ülestõusmine". Ja sellega jätkan seda lugu, kuidas asjad kujunesid selliseks nagu
need täna on.
Kõik, mis on juhtunud minevikus, on toonud meid siia kus oleme täna. See ei ole
juhus, et Maast pidi saama viimne lahinguväli – ja mitte kaugeltki kokkusattumus.
Aga selleks, et aru saada mis toimub praegu, selleks on sul vaja teada kuidas kõik
kujunes selliseks nagu see täna on. Ma ei tea kõiki üksikasju kõige kohta mis on
juhtunud kõigi nende miljonite aastate jooksul. Kuid viimase paari aasta jooksul on
mulle näidatud teatud võtmeelemente, et aidata mul mõista praegust olukorda. Nii et
ma arutan kõige olulisemaid aspekte asjadest mida mulle on näidatud, mis on otseselt
seotud sellega, mis siin Maa peal praegu toimub. Need sõjad muundujate ja reptiilide
vahel jätkusid ja lõpuks oli iga rass selles universumi osas nende poolt mõjutatud.
Loomulikult oli selles algses kodumaailmas ka palju aaria humanoide ja neil ei olnud
samuti võimalik põgeneda reptiillaste viha ega relvajõudude eest. Nii tekkis ka neil
väga sügav viha reptiillaste vastu ja nad ühendasid muundujatega jõud reptiillaste
vastu võitlemiseks.
Minu roll mängida provokaatorit jätkus, et murda lõpuks haare, mida muundujad
omasid kõigi teiste rasside üle. Seega pidin loomulikult kehastuma reptiilina. Pärast
seda viimast elu neljandas muundujate maailmas kehastusin üheks anunnakki
reptiiliks. See oli algus lugematutele eludele, kus kehastusin igaks nende nelja
reptiilse rassi esindajaks. Lõpuks sain anunnakkide Kõrgeimaks Käskijaks, samal
tasemel Luciferi ja Asaruga. Sain ka draakode "Soloruouseks" või "Päikese Jumalaks"
ning Ciakari ja Alcyone ülemjuhatajaks. Miks? Sest hinge tasandil teadsin ma plaani
ja mul olid vajalikud hingelised/vaimsed sidemed, mis võimaldasid mul teada
teadlikul tasandil mis oli vaja teha selleks, et seda täide viia. Sain palju abi oma
vaimsetelt juhtidelt ja oma hingesugulaselt. Seega pidin olema positsioonil selleks, et
juhtida kõiki reptiilseid rasse sellises suunas, mis oli vajalik selle missiooni lõpuni
viimiseks. Samal ajal kui olin seotud nende nelja rassiga, olid minu kaks õde minu
algsest nõukogu elust koos paljude teistega seotud Siirius B "punaste draakode" ja
kuuenda reptiilse rassi omavahelisele vastuhakule õhutamisega.
Aga ilmselt minu kõige tähtsam reptiilne elu oli olendina nimega Belsazar. Olen
saanud info, et ta oli pooleldi draako ja pooleldi ciakar. Temast sai kõige võimsam
olend kõigist reptiilsete rasside olenditest. Isegi Lucifer ja Asaru teenisid tema all.
Aga see kõik oli osa plaanist ja nemad olid need, kes korraldasid kahe rassi ristamise.
Ta tõi lõpuks kõik 6 reptiilset rassi oma juhtimise alla, et moodustada aukartust
äratava suurusega armaada. Ta lõi impeeriumi, mis võttis enda alla kõik kolm
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reptiililiste kodugalaktikat. Siis juhtis ta oma armaada “Nõukogu Galaktikasse” ja
sõdis muundujate ja aaria humanoidide ja ilmselt paljude teiste rasside vastu. Üks asi,
mida olen tajunud reptiillaste ülemjuhatajate kohta on see, et nad ei käskinud oma
vägesid lahingusse, nad juhtisid neid. Nad juhtisid eeskujuga mitte käskimisega. Au ja
austus on neile äärmiselt oluline ja nad ei paluks oma vägedelt iial teha seda mida nad
ise ei teeks. Sellest tulenevalt ei olnud ühtegi nende all teenivat sõdalast, kes ei annaks
oma elu oma ülemjuhataja eest. Sain info, et sama kehtis ka Belsazari puhul.
Lõppkokkuvõttes vallutasid reptiillased tema juhtimisel kõik muundujate ja aaria
maailmad "Nõukogu Galaktikas". Seega laiendas ta oma impeeriumi, et see hõlmaks
kõiki nelja algset galaktikat. Siin ilmutab number neli end jälle.
Samuti on oluline mõista religiooni rolli, mida see on mänginud kogu allalaskumise protsessis. Muundujad on kasutanud seda kui meelekontrolli vahendit ilmselt
päris algusest peale. Minu jaoks olid kõige olulisemad aspektid sellest need, et nad
lõid mõttevormid või usu "kuradist/deemonist" ja "saatanast". Muidugi nende jaoks
olid draakod ja reptiilid kõige "kurjemad" ("Evil") olendid universumis. Seega ei ole
juhus, et Lucifer sai "kurat/deemon" ("Devil") sünonüümiks. Samuti on huvitav
märkida, kuidas nad alati näivad kasutavat sõnade peegelpilti jne, et luua neid
mõttevorme. David Icke ja teised on sellest rääkinud. "Devil" tagant-ette loetuna on
"Lived" ("elas") ja mida Lucifer, mina ja reptiililised tegime, oli vajalik meie kõigi
jaoks, et vabaneda muundujate meelekontrollist ja tõeliselt elada (LIVE). Niisiis,
milline on sõna "Live" peegelpilt? Muidugi "Evil" ("kuri/kurjus"), ja kes oli tegelik
"Evil" – kas reptiililised või muundujad?
Aga minu jaoks üks kõige huvitavam asi oli nime "saatan" ("Satan") loomine.
Olen saanud info, et reptiillaste keisri/imperaatori nimetus oli "NATAS" ja muidugi
oli reptiillaste keiser Belsazar, kes vallutas muundujate kodugalaktika. Kui loed
tagurpidi sõna "NATAS", mis sa saad? Muidugi "SATAN". Mulle on naljakaim osa
see, et "saatanat" kujutati töötama Jumala plaani vastu. Vähemalt nii näis see
muundujatele ja nende aaria humanoididest liitlastele. Aga nad ei näinud seda, et need
olid kõik nende enda meelekontrolli tehnikad, mis töötasid tegelikult vastu jumaliku
vaba tahte plaanile.
Kõik, mida Belsazar või "SATAN" (ehk NATAS) tegid, oli vajalik selleks, et
kindlustada, et kõrgem plaan õnnestuks. Ei ole kahtlustki, et see, mida tema ja
reptiililised tegid, tekitas suure kaose ja segaduse ja suure tõenäosusega kiirendas see
tervet allalaskumise protsessi. Aga ta pidi panema asjad liikuma, et muuta seda,
kuidas elu arenes, et oleks võimalik murda muundujate kontroll kõikide teiste rasside
üle. Samuti oli kavandatud, et viimne vastasseis mängitakse läbi siin Maa peal. See oli
kogu aeg olnud tegelik plaan. Maa pidi saama pöördepunktiks, kus me lõpuks
murrame vabaks nende kontrolli alt ja lõpuks oleks võimalik omakorda protsess
ümber pöörata, et saavutada tasakaal, mis oli kogu kõrgema plaani algne eesmärk.
Aga see on ka viimane tagasipöördumise punkt, kus kõik võib hävineda kui me
ebaõnnestume.
Aga nii võimas kui Belsazar ka oli, ei olnud ta haavamatu. Lõpuks reetis ta üks
temale alluvatest kõrgeimatest ülematest Siirius B reptiilsest rassist. Ma ei tea selle
kohta kõiki üksikasju, ainult seda, et miskitmoodi pääsesid muundujad sellele olendile
ligi ja ta organiseeris vandenõu Belsazari mõrvamiseks. Muidugi, sa pead meeles
pidama, et muundujad võivad kuju muuta, ja mul on tunne, et nad on sageli võtnud
reptiililise kuju. Ma kahtlustan, et selle nipiga nad suutsidki pääseda selle ülema
juurde ja pöörata ta Belsazari vastu. Tuli välja, et see sama isik sai muundujate üheks
väärtuslikumaks teenijaks. Ta mängis paljude teiste rasside muundujate kontrolli alla
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toomises suurt rolli ning lõpuks pööras ta muundujate-reptiilide vahelise sõja
muundujate kasuks. Lisaks tuleb välja, et mul olid temaga ka lähedased hingesidemed. Olin tundnud teda algses nõukogu elus Shandrasina. Ta oli temakese poeg.
Ma ei ole kindel mis juhtus pärast seda, kuid kahtlustan, et Belsazar oli "liim",
mis hoidis reptiillaste armaadat koos. Kui ta oli läinud, siis tõenäoliselt hakkasid
erinevad reptiilsed rassid koost lagunema ja võibolla hakkasid isegi omavahel
võitlema impeeriumi kontrolli üle. Aga sõjad muundujate ja aaria humanoidide vastu
jätkusid. Muidugi jätkasin oma rolli nelja rassi juhina, kellega olin kõige tugevamalt
seotud. Tean, et juhtisin draakod ja ciakarid Andromeeda galaktikasse ja kõik teised
rassid järgnesid. Juhatasin nad Andromeeda kodumaailma, kus draakod vallutasid
tagasi planeedi ja võtsid Sinise Kristalli portaali kontrolli enda kätte. Sealt suundusid
kõik kuus reptiilset rassi läbi portaali Linnutee galaktikasse, Lüüra tähesüsteemi ja
planeedile Mu. Draakod olid esimesed kes sinna jõudsid ja muidugi sattus see
juhuslikult ajale, mil muundujad ja aaria-atlantlased sõdisid "anasazi" lemuurlastega.
Nüüd saab sõja põhjus Mu-l atlantlaste ja lemuurlaste vahel palju, palju selgemaks.
Nii muundujad kui ka aarialased pidid selleks ajaks teadma, et lemuurlased olid
osaliselt reptiilsed (geenide kaudu). Neil oli välja arenenud selline viha kõikide
reptiillaste vastu, et nad olid nüüd otsustanud hävitada nemad ja kõik muud rassid, kes
olid reptiillaste hübriidid.
Mis puudutab laskumist alumistele mõõtmetele/dimensioonidele, tuleb välja, et
kõik need sõjad olid meid aeglaselt langetanud viienda mõõtme madalamatesse
oktaavidesse. Muidugi olid paljud planeedid nende sõdade ajal hävitatud või tugevalt
kahjustatud. Olen aru saanud, et paar planeeti lasti täielikult õhku ja iga kord kui see
juhtus, oli sellel terve tähesüsteemi ja kõikide olendite, kes selle tähesüsteemiga
seotud olid, energia alandamise/madaldamise mõju. Peale seda kui seda paar korda
juhtus, astusime üle madalama mõõtme "oktaavi" läve ja lõpuks laskusime viienda
mõõtme kolmandasse oktaavi. Kuid kahtlemata oli suurim muutus see, et rajasime
oma tee Linnutee galaktikasse. Et seda üleminekut teha, pidime läbima suure mõõtme
barjääri, sest see galaktika eksisteerib kolmandas mõõtmes mitte viiendas. Meie elu
Lüüra tähesüsteemis planeedil Mu oli kolmanda mõõtme esimeses oktaavis. Siis kui
Mu lasti puruks kokkupõrkes hävituskomeediga, langesime kolmanda mõõtme teise
oktaavi.
Aga siiski oli sõda Mu-l osa kõrgemast plaanist, sest see toimis katalüsaatorina, et
hajutada erinevad rassid laiali üle galaktika teistesse tähesüsteemidesse. Olen
lugenud, et inimesed, kellest said Taygetani plejaadlased, lahkusid Mu-lt ammu enne
planeedi lõplikku hävitamist. Muidugi tulid muundujad esimesena Lüürale ammu
enne reptiillasi. Seega oli neil piisavalt aega, et uurida seda galaktikat ja laieneda
teistesse tähesüsteemidesse. Aga Mu hävitamine sundis iga rassi otsima uut kodu.
Nägemused, mis mul on olnud Mu-st mõnedes oma eelmiste elude vaatamises viitas
sellele, et see oli väga ilus planeet ja suuremas osas oli elu seal nagu paradiisis
elamine. Olen tihti mõelnud, et see oli tegelik "Eedeni aed" millest Piibel räägib.
Need olid sõjad ja lõplik planeedi hävitamine, mis põhjustasid meie "väljaviskamise Eedeni aiast", mitte sellepärast, et jumal meid karistas. Muidugi, kui planeet
hävitati komeedi poolt, siis see näis nagu jumal oleks meie peale vihane olnud ja
viskas meid paradiisist välja. Muidugi hoolitsesid muundujad selle eest, et istutada see
uskumuste süsteem meisse kõikide nende religioossete meelekontrolli tehnikatega.
Nad kohe kindlasti ei tahtnud, et keegi teaks, et need olid tegelikult nemad, kes olid
vastutavad selle eest. Loomulikult kindlustasid nad, et süü langeks draakodele ja ka
teistele reptiilsetele rassidele. Minu tunne on, et nad on üritanud süüdistada paljudes
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asjades reptiillasi, milles nad tegelikult ise vastutavad on. Ma kahtlustan, et nad on
oma kuju muutnud palju kordi nii, et näeksid välja kui reptiilsed, et inimesed
arvaksid, et need oli reptiillased, kes tegid kõiki neid jubedaid asju neile, kuid
tegelikult olid need muundujad, kes sellega oma kontrolli inimeste üle tugevdasid.
Muidugi olin üks lemuurlastest Mu lõpliku hävitamise ajal ja kui lahkusin Mu-lt,
siis läksin ühte väiksemasse tähesüsteemi Orionis. Saan info, et see oli täht Orioni
"mõõgas" ("Sword"), Hatsya tähe lähedal. Enamus oma elusid Mu-l elasin
"anasazina", kuid nüüd alustasin uut reptiilsete kehastuste seeriat. Pärast Lüüra
tähesüsteemi tulemist jagunesid erinevad reptiilsed rassid eri suunas. Draakod läksid
Capellale ja Auriga tähtkuju tähtedele. Ciakarid läks Riigelile ja ma saan info, et
anunnakkide ja Alcyone rassid läksid samuti mõnedesse teistesse tähesüsteemidesse
Orionis. Ma pole kindel, kuhu teised kaks rassi esialgu läksid. Tean ainult, et Siirius B
grupp ei läinud algselt Siirius B-le vaid alles mõni aeg hiljem. Saan info, et
muundujad olid end sisse seadnud nii Betelgeusel kui Bellatrixil ammu enne Mu
hävitamist. Nüüd oli Orioni sõdade alustamiseks kõik ette valmistatud.
Ma ei tea nende sõdade kohta palju üksikasju, kuid tean, et mängisin neis olulist
rolli. Arvan, et see oli üks mu draako minasid, kes algatas esimese suurema rünnaku,
mis süütas nö püssirohutünni. Ma tean, et enamik inimesi arvavad, et need olid
reptiililised, kes lõpuks need sõjad võitsid, kuid mulle tuleva info kohaselt olid sõja
võitjad tegelikult muundujad ja aarialased. Selleks ajaks olid muundujad reptiillastega
võitlemiseks omandanud igasuguseid nippe ja tehnikaid. Samuti olid nad moodustanud tähelepanuväärse liidu aarialastega ja paljude teiste rassidega, osad olid vabatahtlikud ja osad olid orjadena. Olend (Shandrasi poeg – tõlk), keda varem mainisin –
tal oli palju pistmist sellega, et ta tõi paljud teised rassid muundujate kontrolli alla.
Seega olid nad muidugi sunnitud võitlema reptiillaste vastu. Nad olid samuti töötanud
koos aarialastega, et luua "juhitud-sõdurite” ("Soldier Drones") rassi, mida me teame
kui Halle (Greys), kloonides neid teistest rassidest. Jällegi, enamik inimesi arvavad, et
need olid reptiillased, kes kloonisid Halle, kuid see ei ole nii. Hallid loodi kindla
eesmärgiga võitlemaks reptiililiste vastu. Seega olid nad loonud tohutu kaitsevihmavarju ümber oma Betelgeuse ja Bellatrixi kodubaaside. Sellele lisaks kahtlustan,
et nad olid täiendanud reptiilseks kujuks muundumise kunsti, et kahjustada reptiillaste
juhtimisstruktuuri. Niimoodi hakkasid nad tasapisi pöörama reptiillaste rünnakuid
nende eneste vastu.
Aga saan info, et tõeline pöördepunkt oli siis, kui neil õnnestus miskit moodi
vangi võtta terve Alcyone reptiillaste eskaader (laevastik). Jällegi kahtlustan, et
"Shandrasi poeg", olend, kes oli nüüd saanud nende kõrgemaks teenistujaks – tal
õnnestus nad alistada. Sain sellest just hiljuti teada ja seda jälle peamiselt tänu
telesarjale Star Trek Deep Space Nine. Selles sarjas olid reptiilse rassi olendid, keda
kutsutakse Gem Hadariteks, kes võitlesid lahingutes muundujate eest. Aga nad tegid
seda vaid seetõttu, et nad olid sõltuvuses ainest, mida nad nimetasid "White" (valge).
Kui nad ei saanud oma vajalikku annust, siis nad surid. Muidugi kontrollisid
muundujad "White" hanget, et hoida neid oma kontrolli all. Sain info, et Alcyone
reptiillastega täpselt nii juhtuski ja "White" oli "valge pulberkuld". Dan Winter räägib
sellest palju – kuidas reptiililised seda kasutasid ja kuidas see neid mõjutas. Aga ta ei
öelnud, et neile ei antud palju valikut selles asjas. Kahtlustan, et muundujad kasutasid
nende peal ka mõningaid meelekontrolli tehnikaid. Lõpuks said nad mõned Alcyone
reptiillased nende eest võitlema ülejäänud reptiilsete rasside vastu. See selgitas, miks
olin saanud info 1999. a alguses, et alküoonlased kuulusid illuminaatide "püramiidi".

29

On olemas vee üks rass, mis on mänginud olulist rolli kõiges selles ja olen jõudud
mõistmisele, et see on "amfiibne" rass
(kahepaiksed). Nad olid muundujate tipptasemel teenrid, saadikud ja läbirääkijad.
Nad olid väga sarnased Vortale (kõrvalolev
pilt) seriaalis Star Trek Deep Space Nine.
Üks nende peamine roll oli olla Alcyone
reptiillaste "töötlejad-kontrollijad", täpselt
nagu filmis. Saan info, et olend, kes oli
Shandrasi poeg ja kes lõpuks reetis Belsazari, sai lõpuks sellele rassile üheks
liidritest. Kuna nad olid Alcyone reptiillaste
esmased töötlejad-kontrollijad, siis ilmselgelt pidid nad asuma samuti Alcyone tähesüsteemis. Saan info, et Alcyone on endiselt
amfiibsete esmane kodusüsteem. Nüüd on
sõnum, mille olin saanud alküoonlaste
kohta, et nad on illuminaatide "püramiidi"
osa, palju selgemaks saanud. Kuid olen
saanud ka info, et Alcyonel on natuke ka Aaria rassi esindajaid. Nad olid ka muundujate ja amfiibsete liitlased, seega on loogiline, et nad seal on. Samuti saan info, et
Arktuurus on teine tähtsam baas amfiibsete jaoks. Muidugi, kui ma sellest teada sain,
taipasin, miks ma polnud kunagi tundnud mingitki positiivset energiat arktuuruslaste
poolt ja miks olin kogenud mõnesid psüühilisi rünnakuid neilt. Kuna nad olid
lähedased liitlased muundujatega, siis ei saanud nad minusse ja asjadesse, mida olen
pidanud tegema, väga hästi suhtuda. Seega olen kindel, et see oli seesama amfiibne
rass, kes mängis olulist rolli Alcyone reptiililiste muundujate kontrolli alla toomises.
Olen kindel, et saada Alycone reptiillasi võitlema teiste vastu pidi olema algselt
tõepoolest väga edukas, kuna teised rassid ei osanud ette näha seda, et üks nende enda
liitlastest neid ründab. Lõpuks suutsid muundujad võita reptiillaste väed või vähemalt
said nad taganema ja sõda lõpetama. Hiljuti sain e-kirja mehelt, kes ütles, et ta oli
olnud keegi Altazari nimeline ja ta oli osalenud sõjas reptiilsetega ning õhku lasknud
ühe nende planeedi. Kui ma seda lugesin, sain sõnumi, et ta oli olnud üks aarialastest
ja planeet, mille ta hävitas, oli see planeet Orionis, millele ma peale Lüüra süsteemist
lahkumist esmalt maabusin. Sain info, et olin osalenud võitluses, mis oli seotud selle
hävitamisega, kuid minu õnneks ei olnud ma tol ajal planeedil. Samuti saan nüüd info,
et selle planeedi hävitamine lõpetas põhimõtteliselt Orioni sõjad. See plahvatus tegi
palju rohkem kui lihtsalt lõpetas sõja – lisaks kukutas see meid kõiki alla kolmanda
mõõtme teise "oktaavi". Kuid ilmselt oli üks tähtsamaid Orioni sõdade tulemusi see,
et mõned anunnakki reptiililised olid toodud samuti muundujate kontrolli alla,
samamoodi nagu alküoonlased. Olen saanud info, et anunnakkid olid tipptasemel
teadlased ja ka meistergeneetikud. Nad osutusid muundujatele nende tulevikuplaanides üsna väärtuslikeks ja mängisid siin Maa peal väga tähtsat rolli.
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Pärast seda kui sõjad olid
lõpuks lõppenud, sattusin paljude
teistega lõpuks Siirius B tähesüsteemi planeedile, mida kutsun
Senayagaks. Kuid algselt domineerisid Siirius B-s täielikult
muundujad, aarialased ja amfiibsed.
Reptiililised ja nende hübriidid ei
tulnud siia tükk aega. Räägin sellest
hiljem. Enamik mu elusid seal oli
aaria-amfiib
hübriidhumanoidina.
Kuid oma sealsetes eludes olin ühes
elus olnud ka algse dogoni hõimu olend, kes elab praegu Aafrikas. See on muidugi
hõim, kes teadis Siirius B olemasolust ja Siiriuse kaaslasest-tähest ammu enne seda
kui ilmusid piisavalt võimsad teleskoobid, et neid silmaga näha. Sain ka info, et
dogonid on hübriidrass, kes olid loodud aaria humanoidi geenide ja Tauruse tähtkujus
elavate olendite rassi geenide kombinatsioonist. Aga seda ei tehtud ristamise teel,
selleks oli vaja anunnakki geneetikuid, kes teostasid selle laboris.
Ma ei tea suurt midagi tauruslastest või millised nad välja näevad, kuid olen
saanud info, et nad on oletatavalt mütoloogilised olendid, kellel on pulli pea. Samuti
on mul tunne, et nende nahavärv on väga must. Seega, sellest tulenevalt on dogoni
rass samuti mustanahaline. Hiljuti sain teada, et tauruslased olid samuti muundujate
liitlased ja täitsid nende jaoks mõningaid olulisi rolle. Sain info, et nemad olid need,
kes teadsid, kuidas toota "valget pulberkulda". Nad varustasid sellega muundujaid,
kes kasutasid seda muidugi selleks, et teha Alcyone ja anunnakki reptiillased
sõltlasteks, et teha neist orjad ja hoida neid oma kontrolli all. Saan info, et peamine
põhjus, miks dogonite rass üldse algselt loodi, oli selleks, et teha neist orjad, kes
teeniksid Siiriuse aarialasi ja ka muundujaid. Mis eesmärgil? Mineraalide kaevandamiseks, mida vajati "valge pulberkulla" tootmisprotsessis. Seda rolli korrati ka siin
Maa peal, mis ongi põhjus, miks nad algselt üldse siia toodi.
See toob meid selleni, kuidas me kõik juhtusime tulema siia Maa peale. Saan
info, et muundujad avastasid meie päikesesüsteemi palju miljoneid aastaid tagasi siis,
kui nad tulid algselt Lüüra tähtkujusse ja hakkasid seda galaktikat uurima. Maa näis
neid eriti köitvat ja ilmselt mitmetel põhjustel. Esiteks, arvan, et nad otsisid omale
kodumaailma, mis oleks võimalikult sarnane nende algsele kodumaailmale. Samuti,
Maa juhtus olema lihtsalt niiöelda galaktikatevahelisel ristteel. Siin planeedil on palju
dimensioonidevahelisi/mõõtmetevahelisi portaale või täheväravaid, mida enamusel
teistel planeetidel ei ole. Kui sul on võime avada ja navigeerida/liikuda läbi nende
täheväravate, siis siit oleks sul ligipääs lugematule arvule tähesüsteemidele selles
galaktikas ja samuti ka teistele galaktikatele selles kohalikus süsteemis. Maa on selles
suhtes väga sarnane Andromeeda kodumaailmaga ja muidugi on siit võimalik luua
ühendus Sinise Kristalli portaaliga. Muidugi polnud kõiges selles midagi juhuslikku.
Andromeeda kodumaailm ja Maa on sõna otseses mõttes "Alfa ja Omega".
Muundujad olid väga teadlikud selle planeedi tähtsusest ja nad teadsid, et kui nad
saaksid selle teha oma uueks kodumaailmaks, siis saaksid nad kontrollida seda
galaktikat tervikuna ja võib-olla ka paljusid teisi galaktikaid. Nad saaksid taastada
impeeriumi, mille ehitamist nad olid alustanud miljardeid aastaid tagasi Nõukogu
Galaktikas. Aga siin oli üks suur probleem. Kui nad esimest korda siia tulid, valitsesid
planeeti dinosaurused, reptiilsed! Loomulikult olid nad kõikide sõdade käigus reptiilsete rassidega muutunud kõikide reptiililiikide vastu täiesti paranoiliseks. Loomulikult
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ei saanud nad lubada, et nende enda DNA saaks ohustatud või mürgitatud ükskõik
millist liiki reptiilse DNAga. Nüüd, mil nad olid leidnud endale ideaalse planeedi, aga
oh õudust ja seda lõputut Issanda kiusu – valdav DNA, mis siin eksisteeris, oli
reptiilne!
Aga see neid ei heidutanud. Me kõik teame, mis juhtus dinosaurustega 65
miljonit aastat tagasi, kuid aasta tagasi lugesin kõige huvitavamat e-kirja, mis sellest
jutustas. Sõnumi nimetus oli "The Lacerta Files". Autor oli olnud kontaktis pärismaise
Terra (Maa) reptiilse olendiga nimega Lacerta. See oli väga huvitav lugu ja Lacerta
selgitas palju asju Maa ajaloost ja
kuidas paljud erinevad maavälised
rassid olid siia tulnud. Aga minu
jaoks oli tema jutus kõige huvitavam
see, et dinosauruste väljasuremist ei
põhjustanud asteroidi või komeedi
kokkupõrge nagu meie teadlased
arvavad. Ta ütles, et oli olnud sõda
kahe maavälise rassi vahel, humanoidide rassi ja reptiilse rassi vahel.
Ta ütles, et reptiillased olid lõhanud
"erilist liiki vesinikpommi". Ta ütles,
et see pomm hävitas eluvormid meie
planeedilt kuid jättis puutumata mineraalid ja metallid, mille jahil nad olid.
Pomm reageeris ookeanidega ja
tekitas palju surmavat kiirgust, mis
põhjustas "tuumatalve", mis kestis
200 aastat ja tappis kõik dinosaurused
ja paljud teised liigid.
Lacerta
Kui esimest korda seda lugesin, ei olnud ma kindel mida sellest arvata. Arvasin,
et see võis olla võimalik, kuid ometi tundus see nii ebatõenäoline. Aga kui küsisin
oma juhendajatelt, kas see ka tegelikult juhtus, sain vastuseks "jah". Siis palusin, et
mind ühendataks Lacertaga, seda tehti ja ma vestlesin temaga veidi. Seega sain veel
ühe kinnituse selle kohta mida loo autor kirjutanud oli. Aga nüüd olen jõudnud
arusaamisele, et see ei olnud tegelikult reptiilne rass, kes pommi lõhkas – need oli
hoopis muundujad. Mida rohkem selle üle mõtlesin ja kõige muuga, mida teada olen
saanud, koos vaatlesin, jõudsin lõpuks arusaamisele, et selle taga oli palju sügavam
motiiv. Jah, siin võis olla mingisugune sõda, aga ma kahtlustan, et nende tegelik
motiiv lõhata "vesinikpomm" oli tappa kõik reptiilsed liigid Maal – et nad saaksid
Maa uuesti asustada nende liikidega, mis on neile rohkem meeltmööda. Muidugi pole
mul kuidagi võimalik seda tõestada, aga selline on mu tunne selle kohta ja kui küsin
oma juhendajatelt ja kõrgematelt olenditelt selle kohta, saan alati vastuseks "jah".
Uskuge mida soovite, kuid asjad, mida tean, mis juhtusid hilisematel aegadel, näivad
kindlalt tõestavat mu järeldust sellest.
Nüüd hüppan edasi aega, mis oli umbes 450000 aastat tagasi. Ma ei saa olla
täiesti kindel selle aja täpsuses, aga tean, mis juhtus, sest jälle oli üks mu "teine mina"
seal. See oli väga kriitiline aeg Maa ajaloos ja see pani nurgakivi sellele, mis toimub
täna siin Maa peal. See, mis juhtus, sobib väga hästi minu teooriaga, et muundujate
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ülim motiiv ja eesmärk oli kaotada kõik reptiilsete DNA jäljed ja asendada see enda
omaga. Kas see kõlab liiga pööraselt? Võib-olla ja võib-olla mitte. Kuid mõlemal
juhul oli see aeg, mil nad tulid siia Maa peale, et alustada "oma seemne istutamist."
See osa loost sobib väga hästi Zecharia Sitchini raamatuga "12. planeet". Olen
jõudnud mõistmisele, et suur osa selles raamatus kirjutatust on üsna täpne, mõningate
eranditega loomulikult. Ta nimetab neid maaväliseid "nefilimideks" või "anunnakkideks". Selgitasin juba varem, et siit saingi anunnakki reptiillaste nimetuse. Samuti on
huvitav, et ta annab nefilimide esimeseks saabumisajaks 445000 aastat tagasi. See on
väga lähedal ajale, mille olin saanud oma Kõrgemalt Minalt. Samuti, nad tulid esmalt
Mesopotaamia aladele, justnagu ta ütles. Igatahes see, mida ta kirjutas oma raamatus,
vallandas mitmed asjad minu enda teadlikkuses minu "eelmise elu" rollist selles loos.
Seega püüan selgitada asju, mida olen teada saanud, mis toona tegelikult juhtus.
Esiteks, saan info, et tegelikult oli asjaga seotud neli erinevat olendite rassi, kes
tollal siia tulid: loomulikult muundujad, amfiibsed ja ka tauruslased ja anunnakki
reptiillased. Kuid oluline asi, mida tuleb siin tähele panna, on see, et anunnakki
reptiillased, kes siia tulid, olid need, kes olid muundujate ja amfiibsete kontrolli all.
Saan info, et nad ei tulnud siia omal vabal tahtel. Muundujad tõid nad siia läbi viima
olulist operatsiooni, mida nemad ja tauruslased ei olnud võimelised ise tegema.
Amfiibsete roll oli lihtsalt kontrollida anunnakke. Muidugi tulid nad Orionist siia oma
kosmoselaevades ja ei elanud "12. planeedil", nagu Sitchin väitis. Nagu varem
mainisin, see, mida ta nimetab "12. planeediks" oli tegelikult sama hävituskomeet,
mis põrkas kokku Mu-ga Lüüra süsteemis. Saan info, et muundujatel võis olla midagi
pistmist asjaoluga, et see tuli ka siia päikesesüsteemi. Ma ei ole selles kindel, aga kõik
on võimalik.
Mul on tunne, et nad võisid luua baasi planeedile Malona või Maldek, mis oli
viies planeet meie päikesesüsteemis, mis on nüüd asteroidivöö. Vibratsioonilised
energiad Malonal olid kõrgemad kui Maal ja see oleks olnud muundujatele palju sobilikum. Maa energiad olid ikka veel väga "reptiilsed", sellepärast oligi anunnakkide
kasutamine vajalik – neil ei olnud mingeid probleeme Maa energiatega ja võisid tulla
ja minna vastavalt soovile. Aga muundujad vajasid mingit sorti kaitsekilpi/kaitset ja
sellega seoses saan info, et seetõttu ehitati astmiktornid või püramiidid. Neid kasutasid muundujad kui templeid selleks, et alla tulla ja teostada järelvalvet anunnakkide
üle ja oma projekti juhendada.
Saan info, et peamiselt oli kolm olendit, kes olid selle operatsiooni eest
vastutavad, nagu Sitchin ütles. Kasutan nende jaoks samu nimesid nagu Sitchin: Anu,
Enki ja Enlil. Sitchin ütles, et Anu oli Enki ja Enlil’i isa ja nad olid vennad. Aga mulle
tuleva info kohaselt olid nad kõik pärit erinevatest rassidest. Anu oli tauruslane, mis
sobib Sitchini ütlusega, sest teda kujutati "pullina". Aga saan info, et Enki oli
muunduja ja Enlil oli anunnakki reptiillane. Mis sobib samuti, kuna Enlil’i kujutati
neist kahest rohkem "kurjana" ("Evil"). Anu kohalolekuks oli kaks põhjust. Esiteks
vajasid nad võimsat kolmandat osapoolt, kes tegutseks vahemehena Enki ja Enlil’i
vahel, ja muundujate ja anunnakkide vahel. Aga ilmselt, mis veelgi olulisem, Maa
sisaldas kulda ja teisi mineraale, mida on võimalik töödelda "valgeks pulberkullaks".
Seega vajati mineraalainete töötlemiseks tauruslasi. Aga muidugi vajasid nad ka orje,
kes kaevandustes töötaksid. Sitchin väitis, et nad lõid geneetiliselt muudetud inimrassi, kes töötaksid kullakaevandustes. Aga mina saan info, et selleks tõid nad siia
oma orjad. Sellepärast toodigi dogoni rass, millest varem rääkisin, siia Siirius B-st.
Kuigi Sitchinil oli põhimõtteliselt õigus, et nad lõid "uue" inimeste rassi, ei olnud tal
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päris õigus selle koha pealt, miks. Muundujatel oli oma inimeste loomise suhtes teine
eesmärk.
Aga ilmselt kõige üllatavam osa infost, mida olen saanud, on see, et Enlil oli
NAINE mitte mees. Kuidas saan selles nii kindel olla? Sest ma ise olingi Enlil. Ta oli
üks mu "teistest minadest", üks mu hinge kehastusi anunnakki reptiillasena. Aga kas
see on tõesti nii üllatav? Ma tahan öelda, et Enlil’i on alati kujutatud kui "tumedat"
olendit. Noh, universumi tume energia või tühjus on tegelikult universumi naisenergia. Füüsilised reaalsused loodi mehe "valgusega" tungides naise "tühjusesse" või
"tumedasse/pimedasse" energiasse. Tühjus on koht, kus kõik võimalikud tulevikud
lebavad, see on tõesti jumaliku ema loomishäll. Samuti saan info, et Enki ja Enlili
rollid nagu Sitchin kirjeldas, olid hoopis vastupidised. Tema loos oli Enki see, kes
tundis kaastunnet enda loodud inimestele ja päästis nad suure uputuse purustustest.
Aga tegelikult oli see Enlil, kes tundis kõige rohkem armastust ja kaastunnet TEMA
ENDA loodule. Aga ma ei kahtle hetkekski, et ta tõlgendas vana Sumeri tahvleid ja
sümboleid õigesti. Kuid sa pead meeles pidama, kuidas muundujad kasutavad kogu
aeg peegleid ja neil on vastupidiseks pööratud pildid ja tähendused religioonisüsteemis, mida nad on loonud eoone. See on väga oluline osa nende meelekontrolli
taktikates. Muidugi, see hoiab tõde peidetuna ja hoiab inimesi eksinuna ja segaduses –
nii on neid palju lihtsam kontrollida. Aga tuleb ka meeles pidada, et enamik meie
religioone on meestekesksed. Muidugi nad ei taha, et me teaksime, et üks "jumalatest"
oli tegelikult "jumalanna" ja kes oli peale selle veel reptiililine. Sel oli väga oluline
põhjus, miks ta nende operatsiooni kaasatud oli.
Kogu selle operatsiooni peamine eesmärk oli "luua" "inimeste" rass, kes
kannaksid enda DNA struktuuri ja mis oleks selline, et neid inimesi oleks võimalik
kergesti allutada nende meelekontrollile. Sitchin räägib sellest (kuid mitte meelekontrolliga seoses) ja järeldab õigesti, et "Aadam" ja "Eeva" loodi läbi algsete
primitiivsete inimeste geneetiliste manipulatsioonide ja vihjab isegi kloonimisele. Ma
saan sõnumi, et tegelikult lõid nad KLOONID neandertaallaste rakkudest ja DNAst.
Aga neil oli vaja ka "sisestada/lõimida" natuke oma DNAd, mis oli teine suur osa
nende plaanist. Seega on see peamine põhjus, miks muundujad vajasid Enlil’i ja
anunnakke – nad olid meistergeneetikud. Muundujad suutsid kloonida, kuid nad ei
olnud võimelised tegema DNA lõimimist, mis oli vajalik nende plaani jaoks. Kloonid
on steriilsed ja nad ei oleks olnud võimelised loomulikult paljunema ja neid saab
kopeerida ainult läbi järgneva kloonimise. Aga seda just muundujad tahtsidki. Kui
algne kloon oli loodud mõnede nende enda DNA ahelatega, siis oleksid saanud nad
kloonimist juba ise teha ja poleks enam anunnakkide abi vajanud.
Miks peaksid nad tahtma luua kloonide gruppi siin Maa peal? Samal algsel
põhjusel, miks nad kloonisid Hallid – reptiililiste hävitamiseks. Saan info, et nad
tahtsid "puhastada" Maa kõikidest reptiilsetest liikidest ja muudest liikidest, mille
DNA oli valdavalt reptiilne. Nad olid juba hävitanud kõik dinosaurused, kuid enamik
ellujäänud liikidest kandsid veel endiselt palju reptiilset DNAd. Nüüd nad plaanisid
teha veel "puhastus"tööd. Aga neil oli vaja olendite rassi, kes oleksid võimelised siin
Maa peal elama selleks, et seda efektiivselt teha. Need inimkloonid oleks
programmeeritud läbi meelekontrolli, et alustada pikka aeglast protsessi kõikide
reptiilsete eluvormide hävitamiseks, selleks, et muuta Maa muundujate redupaigaks.
Kloone oleks neil palju lihtsam kontrollida kuna neil poleks "hinge"ühendust ja nad
oleks nagu androidid. Aga ka kõige hiilgavamad muundujate ja inimeste plaanid
lähevad vahel viltu.
Taas oli meie nõukogu sunnitud sekkuma, sest see oli täpselt see asi, mida kogu
meie missioon oli ette nähtud vältima. Niisiis, loomulikult pidin ma kehastuma
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Enlilina ja see ei olnud kokkusattumus, et temake oli üks tipptasemel anunnakkide
geneetikuid nendest, kes olid muundujate kontrolli all. Me pidime kindlustama, et
muundujatel poleks muud võimalust kui teda kaasa võtta. Enlil ei saanud peatada
muundujaid inimkloone loomast, kuid ta sai muuta "retsepti", lisades väikese
mikrokoguse enda DNAd. Kuid mis veelgi tähtsam, tal oli võime anda nendele
inimkloonidele tõeline elu"essents ", nii et nad saaksid ise paljuneda ja see oli täpselt
see, mida ta tegi. Loomulikult saab seda ainult naine teha, mitte mees. Nii et see oli
tegelikult Enlil, mitte Enki nagu Sitchin oli teatanud, kes oli vastutav nendele
inimestele paljunemisvõime andmise eest. Kuidas ta seda tegi, seda ma ei tea. Ma
lihtsalt tean, et lisaks naiseks olemisele olid Enlilil erilised vaimsed võimed, mis olid
vajalikud selle võimalikuks tegemisel.
Kuid mõelge selle üle, mis on elu"essents" tegelikult. Loomulikult on see "hinge
teadvus". Kas see on juhus, et Piiblis "Jumal" keelas Aadamal ja Eeval süüa vilju
"teadmiste puust/elupuust". Mis sa arvad, mida "teadmiste puu" tegelikult esindas?
Hinge teadvust/teadlikkust, muidugi! Muundujad tahtsid, et need inimesed poleks
midagi enamat kui programmeeritavad androidid, kes teeks nende eest nende musta
tööd. Kas ka see on juhus, et piibliloos oli "Saatan" see, kes võttis mao või reptiili
kuju, ja sisuliselt andis neile selle "vilja"? Kas ka see on kokkusattumus, et Sitchini
raamatus kujutati Enlil’i "kurjana" ("Evil")? Aga see, mida ta tegi, kas see oli
tõepoolest "kuri" ("Evil")? Ta andis nendele inimestele võime tõeliselt elada (LIVE)
ja iseenda eest mõelda. Nüüd on neil võimalus vabastada end muundujate kontrolli
alt. Seega küsin teilt veelkord, kes oli tegelikult "kuri" ("Evil") ja kes oli tegelik
"kurat" ("Devil"), reptiililised või muundujad? Ma leian, et ka see on huvitav, et Enlil
oli sisuliselt Belsazari teine "mina", keda muundujad kutsusid ennekõike "saatanaks".
Kas kõik see on kokkusattumus või sünkroonsus?
Aga muundujad avastasid peagi mida Enlil oli teinud ja ma saan sõnumi, et
muundujad maksid talle kätte. Anu lasi ta vangistada ja lasi teda piinata, üritades teda
rääkima panna, mida ta teinud oli. Loomulikult ei avaldanud ta oma saladust iial. Saan
info, et lõpuks viidi ta tagasi lähimasse muundujate tähesüsteemi, milleks oli Siirius
B. Seal piinasid muundujad ta aeglaselt surnuks. Nad said talle kätte maksta, kuid
nüüd olid nad silmitsi dilemmaga. Mida teha olukorraga Maal? Nad oleksid võinud
muidugi kõik need inimkloonid tappa, kuid neil endal ei olnud võimalust protsessi
korrata. On huvitav, et Sitchin rääkis, kuidas anunnakkide seas oli mäss ja kuidas nad
olid keeldunud töötamast. Aga ta eeldas, et nad keeldusid tööst kaevandustes, ja oli
paigutanud mässu ajale, mis oli enne kloonimistöid. Aga ma kahtlustan, et see ei
olnud nii ja et mäss toimus pärast seda kui nad olid vangistanud Enlil’i ja viinud ta
tagasi Siirius B-le. Samuti saan sõnumi, et anunnakkide seas oli veel üks meie
nõukogu liige ja tema oligi see, kes keeldus kloonimistööd uuesti tegemast ja kes
mässu juhtis.
Teine huvitav asi on see, et Sitchin ütles, et mõned "anunnakki jumalad" hakkasid
nende inimkloonidega ristuma/suguliselt läbi käima. Ma saan sõnumi, et jah, nii
anunnakki reptiililised kui amfiibsed hakkasid nende inimestega ristuma. Kahtlustan,
et ka see oli osa "mässust" ning vastuhakust. Nii et muidugi, Enki, muundujate
"jumal", pidi olema raevunud sellest, sest see oleks rikkunud kogu nende plaani.
Seega ei ole üllatav, et ta oleks võinud visata nad välja oma "Eedeni aiast". Muidugi
väitis Sitchin, et see oli Enlil, kes raevus, kuid nagu mainisin, pöörasid muundujad
hiljem Enlil’i ja Enki rollid vastupidiseks, et näidata Enlil’i "kurjana" ("Evil"). Sellise
asjade käiguga ei saanud muundujad taasluua oma kloone ja nende hävitamine oleks
läinud vastuollu kogu nende eesmärgiga. Selle asemel nad lubasid asjadel jätkuda ja
tuginesid oma meelekontrolli võimetele, et hoida neid oma kontrolli all niipalju kui
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võimalik. Seega lubati sellel uuel inimrassil ja kõigist ristamistest tulnud uutel
hübriididel paljuneda ja laiendada oma kontrolli ulatust ja seda nende muundujate
"jumala" juhatusel. Sitchin jätkas, et anunnakki-inimesed heideti välja ja nad heideti
välja itta. Ka mina saan täpselt sama info. Saan info, et pärslased või iraanlased olid
amfiib-inimhübriidid ja need, kes seadsid ennast sisse Indias, olid anunnakkiinimhübriidid. Aga muundujad ei loobunud oma algsest plaanist ja tulid tagasi palju
tuhandeid aastaid hiljem, et uuesti proovida.
Minu jaoks jätkus lugu sellega, et taaskehastusin Senayaga’l Siirius B tähesüsteemis, kuhu Enlil oli viidud ja kus ta lõpuks tapeti. Muundujatel oli peaaegu
täielik kontroll Senayaga üle, kuid amfiibsed ja aarialased elasid seal samuti. Nagu
varem mainisin, elasin seal mitmeid elusid, enamasti humanoidina, kes olid põhiliselt
aaria ja amfiibse rassi hübriidid. Saan sõnumi, et sel ajal ei olnud Senayagal elamas
ühtegi reptiilset hübriidrassi. Mõned anunnakkid, kes seal olid, olid kolme teise rassi
orjad. Aga lõpuks muutus see kõik. Draakod, ciakarid (riigellased) ja "punased
draakod" (praegu Siirius B reptiillased) käivitasid Senayagale ühisrünnaku. Selles
elus sain Siiriuse vägede juhatajaks ja osalesin sõjas. Saan info, et see sõda toimus
umbes 430000 aastat tagasi. Aga see oli sõda, mille muundujad ja siiriuslased
kaotasid. Lõpuks evakueerusid nad Senayagalt ja liikusid edasi meie päikesesüsteemi,
viiendale planeedile Päikesest, mida kutsun Malonaks. Niimoodi tulid reptiillased ja
"punased draakod" Siirius B-d üle võtma. Mina tulin Malonale koos siiriuslaste ja
kõigi teiste rassidega, kes olid elanud Senayagal ning sinna kuulusid aariaamfiibhübriidid ja dogoni hõim. Sain ühes lahingus haavata ja surin varsti pärast meie
saabumist.
Ka plejaadlased jõudsid mingil hetkel Malonale ja tõid endaga kaasa mõned
"Anasazi" ja muud reptiilsed hübriidrassid. Paljud erinevad hübriidrassid leidsid tee
Malonale ühel või teisel moel. Jällegi, see ei olnud juhus, et meie päikesesüsteem sai
universumi sulatusahjuks. Mul oli Malonal palju elusid, kehastudes mõnedesse
nendesse erinevatesse hübriidrassidesse. Järgmine tõeliselt oluline elu minu jaoks oli
kui aaria-amfiib humanoidrassi naisliige. See elu oli umbes 285000 aastat tagasi Maa
ajas. Muundujad jätkasid ikka veel oma jõupingutusi siin Maa peal. Lõpuks kogusid
nad kokku palju aaria-amfiibnaisi ja tõid nad Maale ja loomulikult olin mina üks
neist. Aga juhtus veel üks väga huvitav asi. Kõigile neile naistele öeldi, et nad koguks
kaasavõtmiseks kvartskristalle. Ma pole päris kindel selle põhjuses, kuid esiteks olid
Malona energiad kõrgema sagedusega kui siin Maa peal. Saan sõnumi, et Malona oli
kolmanda mõõtme/dimensiooni teises oktaavis ja Maa oli kolmandas oktaavis. Seega
ilmselgelt vajasid nad neid kristalle olulise funktsiooni täitmiseks siin Maa peal.
Võibolla kasutasid nad neid astmiktornides ehk oma templites selleks, et hoida
energiat piisavalt kõrgel lühiaegseks külastamiseks. Kristallidel on teatud teadvuse
tase ja neid saab programmeerida. Kahtlustan, et neid kasutati ka muundujate
meelekontrolli programmides. Muidugi, aaria atlantlased siin Maa peal kasutasid
samuti ulatuslikult kristalle, nii et olen kindel, et siin on mingi seos.
Mina ja paljud teised aaria-amfiib naised toodi siia Maale, et kasutada neid veel
ühes geneetilise ristamise aretusprogrammis. Saan info, et olime sunnitud paarituma
valitud meestega kloonitud inimrassist. Selleks ajaks, ligi 165000 aastat pärast
esialgset kloonimiseksperimenti, olid enamik neist kloonitud inimestest olnud
sugulises vahekorras ürgsete Maa inimestega – neandertaallastega. Muidugi, lugu
Kainist ja Nod’i naisest on sellega seotud. Selle tulemusena need geneetilised
omadused, mida muundujad tahtsid esile kutsuda, olid aeglaselt riknemas reptiilsete
geenidega. Seega oli neil vaja teha veel inimgeneetika "puhastamist" ja selleks, et
seda saavutada, tõid nad siia need naised, kes olid vabad igasugustest reptiilsest
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geenidest. Ma kahtlustan, et nad ei kasutanud puhtaid aaria naisi, sest neil oli rohkem
kontrolli amfiibsete üle. Kuigi aarialased olid samuti muundujate liitlased, tunnen, et
nad panid pahaks muundujate kontrolli all olemist ja tõenäoliselt oli mingil tasandil
kahe rassi vahel konflikt. Aga kui oli aeg võidelda reptiillastega, siis panid nad oma
erimeelsused kõrvale olulisema põhjuse nimel. Aga minu tunne on, et amfiibsed olid
palju rohkem rahul sellega, et muundujad neid juhivad. Muidugi tahtsid muundujad
kehtestada oma kontrolli Maa üle ja ei kavatsenud seda jagada aarialastega. Aga
ristamine, mis aset leidis, oli kõigest eelsamm sellele, mis peagi järgnema pidi.
Surin siin Maa peal selles elus ja siis taaskehastusin üheks anunnakki reptiillaseks, kes olid tagasi siin Maa peal, et veel läbi viia muundujate geneetikakatseid.
Olin seekord mees ja olin jällegi üks tippgeneetikuid. Olin vastutav veel ühe
muundujate operatsiooni eest, et teha Maa inimestel veel geneetilisi manipulatsioone
ja DNA muudatusi. Ma ei tea täpselt mida me tegime, aga olen kindel, et see oli
seotud aaria-amfiibi järglastega, ristamisega, mis tehti minu eelneva elu ajal. Ma ei
usu, et seekord tehti veel kloonimisi, tehti ainult DNA põimimist ja muudatusi. Saan
info, et see oli aeg, kus DNA vähendati sõna otseses mõttes kaksikspiraaliks nagu me
seda täna tunneme. Aga veelkord, minu ülesanne oli tagada, et DNA muutused ei
läheks nii kaugele, et need muutuks pöördumatuks.
Teine meie nõukogu liikmetest oli samuti üks anunnakki geneetikuid. Ta oli sama
isik, kes oli varem olnud koos Enliliga. Olime koos kindlaks teinud milline pidi olema
pooleli jätmise koht ja peatasime operatsiooni/töö selles punktis. Mul õnnestus veenda
muundujaid, et olime saavutanud nende eesmärgi. Aga siis, enne kui nad teada
saaksid, et tegelikult lõpetasime töö enne nende soovitud tulemust, lasi grupp, keda
juhtis teine nõukogu liige, õhku laboratooriumi ja hävitas kõik toimikud infoga, mida
me teinud olime. Jällegi ei olnud neil mingit võimalust meie tegemisi tühistada.
Veelkord võeti mind vangi ja piinati. Saan info, et seekord viisid nad mind
Alcyonele. Ilmselgelt olid amfiibsed ulatuslikult meie tegemistega seotud. Aga mis
iganes siis ka tehti, ei ole kahtlustki selles, et nende kavatsused olid seotud oma
kontrolli tugevdamisega Maa inimeste üle. Samuti saan info, et peamine eesmärk oli
luua inimkeha, mis oli täielikult vaba igasugustest reptiilsetest geenidest, et muundujad ise saaksid selle keha üle võtta või "seestuda". DNA põimimine lihtsustaks
hoidmaks neid inimesi nende meelekontrolli all. Kuid arvatavasti anunnakkide tehtud
kõikide DNAde põimimise põhiline eesmärk oli eemaldada kogu reptiilne DNA.
Kuna peatasin protsessi enne kui see "liiga kaugele läks", siis kahtlustan, et jätsime
alles natuke reptiilset DNAd. Aga võibolla maskeerisime/varjasime selle kuidagi, et
muundujad ei teaks, et see seal on. Ma ei saa sellest kõigest aru aga see on sõnum, mis
kirjutamise ajal läbi tuleb. Igatahes viidi mind Alcyonele, kus nad püüdsid mind
rääkima panna, mida teinud olime. Jälle keeldusin rääkimast ja jälle tapsid nad mu
lõpuks ära.
Üks asi, millest Sitchin räägib oma raamatus "12. planeet", oli see, kuidas algne
"kloonimiseksperiment" väljus kontrolli alt. Just nagu veidi varem mainisin, ütles ta,
et primitiivsete inimestega oli palju vahekorras olemist. Ta väitis, et Nefilim otsustas
lõpuks, et nad peavad hävitama omaenda loomingu. Ta väitis, et Nefilim teadis
lähenevast "12.-st planeedist" ja hävingust, mida see põhjustab kui see möödub Maa
lähedalt. Ta ütleb ka, et see oli Enki, kes sihilikult hoiatas Noad, et päästa ta tema
"puhta" sugupuu pärast. Ma ei kahtle selle toimumises, sest saan teate, et muundujad
muutsid "12. planeedi" või hävituskomeedi orbiiti, justnagu nad olid teinud Lüüras.
Aga muidugi sel korral nad ei tahtnud, et see Maaga füüsiliselt kokku põrkuks, vaid,
et see tuleks piisavalt lähedale, et põhjustada igat sorti hävingut tänu selle tohutule
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gravitatsioonijõule. See võis kergesti põhjustada veeuputuse, üleujutused ja hiidlained, mis uputasid Maa mandreid.
Võibolla oli see muundujate viis "puhastada" Maa "soovimatutest" inimese
geenidest. Aga selle ajastus ei ole väga selge. Mul on tunne, et võibolla oli Noa aariaamfiib rassi ristamise tulemus ja see toimus vahetult enne suurt veeuputust. Siis, peale
veeuputust, oleks neil olnud palju puhtam leht millega töötada. Muidugi olen alati
kahelnud, et kõik inimesed oleks selles katastroofis hukkunud. Aga võibolla paljudes
rannikualades olid inimesed hukkunud ja see oli piisav, et anda muundujatele hea
platvorm millelt töötada. Seega oleks loogiline, et teine geneetiliste modifikatsioonide
voor oleks tulnud peagi peale seda veeuputust, enne kui Noa perekonna geneetikat
oleks veelgi lahjendatud. Saadud järglastel oleks olnud võimalus oma arvukuse
suurendamiseks enne kui toimuks veel ristamisi reptiilset DNAd omavate inimestega
(ellujäänutega, kes elavad sisemaal, mitte rannikualadel). See kõik kõlab üsna
ebatõenäolisena, aga äkki oligi nii? Igatahes sobib see minu teooriaga, et nad üritasid
luua rassi, kes oleks vaba reptiilsest DNAst, keda nad saaksid kontrollida ja lõpuks
üle võtta. Ma lihtsalt leian, et see kõik on väga huvitav.
Igatahes, pärast seda elu taaskehastusin Alcyone süsteemis aaria-amfiibnaisena ja
lõpuks rajasin omale tee tagasi Malonale. Jõudsin tagasi sinna, kus olin enne viimast
geneetikaeksperimentide vooru. Aga siis jõudsid draakod ja ciakarid lõpuks samuti
Malonale. Sõjad jätkusid ja draakod viisid mind oma baasi Aurigas ja mind kasutati
nendega ristamises veelgi. See oli minu jaoks muutumas korduvaks õudusunenäoks,
aga nüüd mõistan, miks see juhtus. Muundujad ja aarialased kasutasid aariaamfiibhübriide siin Maa peal oma isiklikel geneetilistel eesmärkidel. Nüüd pidid
draakod ristama ennast sama rassiga ja need hübriidjärglased toodi lõpuks Maale
selleks, et tasakaalustada olukorda. Saan sellise info, et draako-aaria-amfiib
hübriidrass sai egiptlaste esivanemateks. Neil olid ülekaalus draako geenid ja
energiad.
Oma järgmises elus kehastusin draakona veel üks kord. Pöördusin veelkord tagasi
Malonale ja tulin lõpuks siia Maale. Olin üks 12-liikmelisest ülemjuhatusest
Solurous’i või "Päikese Jumala" ("Sun God") nime all, kes sai tuntuks siin Maa peal
kui Ra. Sain tuntuks kui kõrgpreester Pontiff Zeel. Muidugi oli neil tugev mõju
egiptlastele, mis ilmselgelt ei olnud juhus. Kõigele, mida muundujad tegid – sellele
pidid draakod ja muud reptiilsed rassid vastulöögi andma. See kõik oli osa plaanist.
Seega ei ole üllatav, et heebrealastest (juudid), kes olid muundujate järeltulijad ja
manipuleerisid inimestega, ja egiptlastest said pikaajalised üksteise vaenlased. Aga
kuidas egiptlased Maale tulid ja kõige selle ajastus – see on tõesti üks väga huvitav
lugu.
Nüüd vaatleme elu, millel on olnud ilmselt kõige tugevam mõju minu praegusele
elule. Viimaste aastate jooksul on see elu esile kerkinud palju kordi ja olen selle kohta
õppinud rohkem kui ükskõik missuguse oma teise elu kohta ja seda ilmselgetel
põhjustel. Minu missioon oli nüüd lõpetada see, mida tema (tema ehk tema ise oma
tollases eelmises olulises elus) alustanud oli. Pidin sulgema ringi. Olin "anasazi" mees
nimega Gustav ja elasin Malonal. Ta mängis väga olulist rolli, mis mõjutasid asju siin
Maa peal paljudel erinevatel viisidel. See elu oli umbes 188500 aastat tagasi. Selleks
ajaks olid Malonale elama asunud palju aaria humanoide ja ka palju muundujaid. Aga
planeet oli endiselt valdavalt reptiilne ja oli ciakaride ja draakode kontrolli all. Taas
puhkes sõda aarialaste ja "anasazi" ning muude reptiilsete hübriidrasside vahel ja
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loomulikult olid ka muundujad ja reptiillased sellega seotud. Gustav oli lahkunud oma
kohalikust hõimust, et õppida erinevaid teadusi, kuid sõda tõmbas ta tagasi oma
rahvast kaitsma. Ta oli seotud ühe lahinguga 18 aastaselt. Ta tundis selles elus oma
hingesugulast ja neil oli kavas abielluda. Kui ta naasis lahingust, avastas ta, et temake
oli tapetud küla ründamise käigus. See oli talle laastav löök ja ma ei usu, et ta kunagi
sellest üle sai. See muutis kogu tema suhtumist ning ta pöördus abi saamiseks oma
hõimu šamaani poole. Ma arvan, et seda oli vaja selleks, et talle meelde tuletada, et tal
oli täita ülioluline missioon.
Muidugi oli suguharu šamaan samuti Kuue Nõukogu liige. Tema oli see, kes oli
tulnud siia Dal universumist ning tal olid võimed, mis olid väga sarnased muundujate
võimetele. Seega, tema juhendamisel saavutas Gustav mõned päris uskumatud
vaimsed võimed. Ta õppis, kuidas avada ja kontrollida portaale, täheväravaid ja
ussiauke. Aga mis kõige tähtsam, ta õppis, kuidas liikuda ajas ja ruumis. Selle
šamaani abiga sai ta teada muundujate Malona hävitamise plaanidest. Ta sai teada, et
muundujad ja aarialased olid väga strateegilistesse kohtadesse istutanud palju suuri
kristalle. Saan info, et need olid samad kristallid, mis nad olid Maale toonud ligi
100000 aastat varem. Ilmselgelt olid need programmeeritud kindlaks eesmärgiks.
Siis oli šamaanil nägemus, kus ta nägi, et kogu planeet lastakse õhku. See oli
ilmselgelt väga kriitiline aeg terves plaanis, sest kõik kuus nõukogu liiget olid sel ajal
Malonal ja loomulikult koondati nad kõik kokku. Nad koostasid oma tegevuskava ja
alustasid ettevalmistustega evakueerida Malona ja tulla siia, Maa peale. Nad
koondasid paljud erinevad hübriidrasside liikmed, kaasaarvatud anasazi, mitmed
teised põlisameerika hõimud, inkad, maoorid, siiami ja hiina rassid, samuti ka
egiptlased ja veel ühe araabia rassi, kellel oli natuke teistsugune geneetiline struktuur.
Siis koostasid nad draakode abiga laevastiku ja tulid Maale. See tuli välja eelmiste
elude meenutamise käigus hüpnotisööri juures mitu aastat tagasi.
Nägin ennast kosmoselaeval ja nägin aknast planeeti ja teadsin, et ma ei lähe
enam kunagi sinna tagasi. Hüpnotisöör küsis, kus ma olen, ja ütlesin: "Olen laeval".
Siis ta küsis minult, mis on mu sihtkoht ja ma ütlesin "Maa". Siis ta hüüdis: " Millist
tüüpi laeva peal sa oled???" Saan alati naerda kui selle peale mõtlen. Ta ütles mulle,
et see oli esimene kord kus keegi tema patsientidest avastas, et tuli siia teiselt
planeedilt.
Kui nad siia jõudsid, siis läksid nad väga olulise portaali juurde ja Gustav ja
teised nõukogu liikmed maabusid selleks, et teha tseremoonia, et ankurdada kõik
isikud Maa külge ja ka selleks, et ankurdada Malona energiad sellesse portaali. Siis
läksid nad edasi mitmete võtmetähtsusega täheväravate ja portaalide asukohtadesse
üle terve planeedi. Igas paigas panid nad maha erinevate rasside valitud liikmed. Sel
moel puistati erinevad rassid laiali üle kogu planeedi. Iga tähevärava või portaali
juures tegid nad tseremoonia, et ankurdada nende energiad ja teatud võtmeportaalides
ankurdasid nad Malona energiad. Aga saan sõnumi, et Maa eksisteeris kolmanda
dimensiooni/mõõtme kolmandas oktaavis, samas kui Malona oli teises oktaavis.
Selleks, et siia jääda ja selleks, et siin Maa peal elada, pidid nad madaldama oma
energiad kolmandasse oktaavi. Selleks, et oma energiaid madaldada, pidid nad
vabatahtlikult võtma enda külge tumedaid olendeid. See oli üks minu rollidest kogu
selles missioonis – nimelt olin teadlikult võimeline enda külge võtma tumedaid
olendeid, mis oli vajalik selleks, et minna nii kaugele "tumedasse" energiasse kui
vaja. Gustavil oli võime kutsuda/tuua need olendid kohale ja kinnitada need inimeste
külge kui nad laevadelt maha tulid. See oli osa tseremooniast, mis viidi läbi igas
tähevärava ja portaali kohas. Lõpuks jõudsid nad Mesa Verdesse edela-Colorados.
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Nad ehitasid sinna asula, mida kutsutakse nüüd "Far View" kohaks ja nad
ehitasid sinna ka tseremoniaalse kiva (maa-alune või osaliselt maa-alune kamber,
mida kasutatakse tseremooniate või koosolekute jaoks). Enne kui nad Malonalt
lahkusid, olid nad teinud katse programmeerida ümber kõik kristallid ja Gustav tegi
veel ühe katse, et vältida planeedi täielikku hävitamist. Ma ei tea mida ta tegi, kuid
ilmselt see ei õnnestunud ja mul on tunne, et see, mida ta tegi, võis tegelikult
probleemi suurendada. Kuid üks asi, mida ta tegema pidi, oli see, et ta pidi ühendust
võtma kõikide inimestega, kes veel planeedil olid, selleks, et ta saaks nende hinged
siia Maa külge ühendada. Selleks, et seda teha, oli ta läinud kivasse, et minna sügavasse meditatsiooni. Kui Malona lõpuks õhku lasti, tundis ta kogu plahvatuse energiat
ja ta kaotas teadvuse kolmeks päevaks. Selle aja jooksul kinnistusid/ankurdusid kõik
need hinged/vaimud läbi tema Maa külge. Nii et Hopi (põlisameerika hõim) uskumus,
et nad tulid Maale läbi kiva, pole üldsegi alusetu.

Kiva "Far Viewis"
See, mis järgnevalt juhtus, on täielikult peadpööritav ja seda on arvatavasti päris
raske uskuda. Aga ma vannun, et see on tõde ja see juhtus tõesti. Gustav võttis igast
eri rassist väikese grupi ja reisis ajas umbes 200000 aastat tagasi aega, mis oli umbes
389000 aastat tagasi. See oli veel üks selline arusaamise hetk, mis mul tekkis peale
ühe Star Treki seeria vaatamist. Star Trek Voyageri seriaalis oli episood, kus nad jäid
kinni mingit sorti ajasilmusesse/ajakõverdusse ja läksid tagasi minevikku. Pärast selle
episoodi vaatamist lamasin voodis ja vaatasin seinal olevat pilti, mille olin pildistanud
ühel oma puhkuse ajal. See oli koht kuhu mu juhendajad olid mu juhatanud ja sain
sõnumi, et olin seal olnud ühes teises elus Gustavina. Seega iga kord kui vaatasin seda
pilti, siis mõtlesin temale ja peale selle episoodi vaatamist mõtlesin samuti temale.
Siis äkki tuli mul mõte, et Gustav oli ajas reisinud ja kui küsisin oma Kõrgemalt
Minalt ja tegin vastuse saamiseks lihastesti, tuli vastuseks kindel "JAH". Tol ajal
polnud mul aimugi kuidas ta seda tegi, kuid nüüd saan sõnumi, et ta reisis läbi
Päikeses oleva ussiaugu ja tuli seejärel tagasi teises ajas.
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Šamaan ja üks teine nõukogu liige jäid "kohalikku" aega 188500 aastat tagasi ja
neli meist reisisid ajas tagasi. Ühel meie nõukogu liikmel olid väga võimsad
psüühilised võimed. Ta oli selgeltnägija ja võis näha minevikku või tulevikku väga
selgelt, nii et ta teadis, millisesse aega pidime minema. See oli veel üks kriitiline aeg
selles suhtes mida muundujad kavatsesid teha. Kuid saan sõnumi, et veelgi tähtsam oli
see, et see oli aeg kui Siiriuse aarialased esmakordselt Maale tulid. Seal oli juhtunud
midagi olulist ja me pidime selle ära muutma. Saan sõnumi, et tegemist oli DNA
põimise operatsiooniga, mis ei läinud päris plaanipäraselt ja seda tuli samuti muuta.
Taaskord läksime kõikide erinevate täheväravate ja portaalide juurde ja jätsime
erinevate rasside inimesed kõikidesse nendesse kohtadesse. Üks nõukogu liikmetest
läks sinna, kuhu tekkis hiljem Trooja linn ja kaks nõukogu liiget viidi Egiptusesse
koos teiste Egiptuse rassi liikmetega. Niimoodi saidki siis egiptlased oma alguse seal
kui Ra ja Pontiff Zeel välja ilmusid.
Aga siiski, see on üks sellistest asjadest, mis oleks muutunud, sest ülempreester
Zeeli elu oli tegelikult enne Gustavi elu ja egiptlaste rass ei olnud veel seal algsel
ajaliinil. Võibolla oli see samuti üks põhjustest, miks pidime ajas tagasi minema. See
on üpris peadpööritav kui üritate mõtlema hakata meie tehtu kõikidele tagajärgedele.
Võite kindel olla, et see muutis kindlasti Maa ajaliini. Miks me seda tegema pidime,
selles ei ole ma päris kindel, sest ma ei tea mis oleks olnud algse ajaliini tulemuseks.
Aga ilmselt Gustav ja nõukogu liikmed teadsid ja nad pidid teadma, et sellel ei olnud
soodne/eelistatud tulemus. Nad teadsid, et nad pidid ajas tagasi minema ja tegema
olulisi muudatusi. Siiski polnud nad võimelised vältima Malona hävitamist. Aga mul
on tunne, et nad võisid panna midagi liikuma, mis lõpptulemusena kindlustaks, et
atlantlased saaksid oma tasu selle eest. Lõppude-lõpuks tuleb karma kehtestada ühel
või teisel moel ja võib-olla nende oma saabus lihtsalt veidi varem kui enamikul.
Mis puudutab Gustavit, pöördus ta tagasi kohta, kus nad esmakordselt maabusid
USA lääneosas. Ta pani mõned pärismaalastest Ameerika inimesed seal maha ja siis
oli tal plaanis minna aega, mil nad olid lahkunud Malonalt, just enne kui see hävitati.
Ta tahtis pöörduda tagasi Malonale, et päästa oma teised pereliikmed, kes ei olnud
sellele seiklusele kaasa tulnud. Sel ajal ei teadnud ta seda, et nad lahkusid enne
plahvatust ja pöördusid tagasi Plejaadidele. Olen kindel, et ta oleks soovinud nendega
ühineda ja võib-olla lootis ta ka seda teha. Aga selleks, et oleks võimalik tagasi
Malonale minna, pidi ta puhastama oma keha ja energiad kõigist tumedatest
olenditest. Niisiis lendasid tema ja neli teist isikut süstiklaevaga järve juurde, mis asus
algse maandumispaiga lähedal. Ta läks edasi üksi ja ronis lähedalasuva mäe tippu, kus
asus veel üks suur portaal. Ta jäi mäe otsa ja paastus neli päeva ja ööd, et puhastuda.
Seejärel naasis ta süstiklaevale ja nad valmistusid lahkuma. Aga saatus astus vahele,
sest tõusis torm ja ta prantsatas õhkutõusul vastu mäenõlva.
Kui nad ei naasnud algsesse kohta nagu plaanitud, hakkasid mahajäänud
pärismaalastest ameeriklased neid otsima. Nad leiti, kuid Gustav oli ainus, kes ellu jäi.
Tuleb välja, et inimesed, kes päästsid tema elu, olid tema algse hõimu liikmed
Malonal. Nii elas ta oma ülejäänud elu koos nendega. Aga jällegi oli see kõik osa
kõrgemast plaanist. Pidin alustama pikkade kehastuste seeriat siin Maa peal ja see
kõik algas 389000 aastat tagasi. Teha oli veel väga palju tööd.
Kui Gustav läks 389000 aastat ajas tagasi, algatas see minu jaoks väga veidra
kehastuste järjestuse. Kuna mul olid samal ajal mitmed elud Malonal, sattusin väga
huvitavasse ajasilmusesse. Minu järgmine elu pärast Gustavi elu oli siiami rassi
liikmena Tai/Kambodža piirkonnas. Ma ei ole päris kindel mida seal tegin, kuid
ilmselgelt töötasin muundujate vastu. Kuidagi läks aga nii, et muundujad ja amfiibsed
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viisid mind tagasi Alcyonele. Kahtlustan, et üks põhjus, miks nad mind jätkuvalt
tagasi oma kodumaailmadesse viisid, oli see, et mul on alati olnud väga võimsad
vaimsed ja psüühilised võimed. Olen saanud info, et paljudes oma eludes olen
kavandanud mõned suurematest templitest nagu näiteks Angkor Wat antud juhul.
Kohalikud inimesed ei saanud aru mida tegin ja tänu oma hirmule ja teadmatusele
arvasid, et olin mingi nõid.

Angkor Wat
Muidugi, muundujate viljeletud meelekontroll ja uskumuste süsteemid, mille eest
nad hoolitsesid, mängisid kindlasti selles oma osa. Seega said nad lõpuks ametivõimud mind arreteerima ja muundujatele üle andma. Siis viisid nad mind ühesse oma
kodumaailma, et üritada aru saada, kust pärinevad kõik mu võimed, sest ka nemad
tahtsid neid võimeid. Loomulikult arvasid nad, et sellel oli midagi pistmist mu
füüsilise kehaga ja käbinäärmega. Tean, et mind piinati ja tapeti selle pärast palju
kordi. Samuti tean, et mind söödi elusalt vähemalt paaril korral. Olen kindel, et nad
arvasid, et kui nad mind kulinaarselt tarbivad, eriti käbinääret, siis muutuvad nad
sama võimsaks kui mina olin. Vabandage seltsimehed, see ei toimi!
Olen mõistnud, miks 389000 aasta tagune aeg nii tähtis oli. Kui Siiriuse
aarialased välja ilmusid, siis nemad ongi need, keda nii paljud inimesed on kutsunud
atlantlasteks. Aga Atlantise manner pole tegelikult kunagi olnud planeet Maal, see oli
Mu-l. Lõpuks tuli aaria rass Atlantiselt siia Maale nagu kõik teisedki rassid. Ma saan
sõnumi, et nad olid minoslased (kuningas Minose järgi) ja elasid Vahemere saarel,
millest tänaseks on järgi vaid jäänuk. Nad alustasid omaenda ristamise ja geneetika
muutmise programmiga selleks, et ka nemad oleksid lõpuks võimelised siin Maa peal
elama ja oleksid vabad reptiilsete geenidest. Kas hakkate üldpildist aru saama? See on
muster, mida on korratud ikka ja jälle, nii muundujate kui aarialaste poolt.
Nagu varem ütlesin, kuigi need kaks rassi moodustasid liidu reptiillaste vastu,
võistlesid nad endiselt teineteisega ülima kontrolli pärast. Samuti, nagu varem
mainisin, on Maa äärmiselt oluline galaktikatevaheline risttee. Seega, loomulikult
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tahtsid mõlemad planeet Maad ise kontrollida. Aga kuna Kuue Nõukogu kogu
missiooni eesmärk oli lõpuks kõik tagasi tasakaalu ja harmooniasse tuua, pidime
nende pingutustele nii palju kui võimalik vastu panema. Seega pidime järjepidevalt
Maale tooma reptiil-humanoid hübriidrasse ja vahetevahel ka reptiillasi endid selleks,
et tasakaalu hoida. See tähendas, et pidin jätkuvalt osalema nende geneetilistes
programmides selleks, et olla seal kus mul oli vaja olla ja et teha seda mida mul oli
vaja teha.
Vastavalt suundumusele taassündisin aaria-amfiibrassi naisena. Siis, kuna need
olid geneetilised omadused, mida aarialased üritasid juurutada siin Maa peal, viisid
nad mind tagasi Malonale ja lõpuks tõid tagasi Maale. Järeldasin, et nad kasutasid
Malonat kogumispunktina. Samas kahtlustan, et seal tegeldi ka energia korrigeerimisega. Nagu varem ütlesin, oli Maa madalamal (tihedamal) energia tasandil kui need
teised planeedid. Kuna Malona oli samal tasemel teiste planeetidega, oli palju lihtsam
inimesed enne sinna viia kui nad otse Maale tuua. Siis pidid nad midagi tegema, et
madaldada Maale viidavate inimeste energiaid. Seega võibolla viidi see protsess läbi
Malonal.
Igatahes jõudsin lõpuks tagasi Maale järjekordsete ristamiste eesmärkide jaoks ja
jällegi surin siin. Aga siis taaskehastusin üheks reptiilse hübriidi rassi liikmeks ja
tegin mis oli vajalik teha, et asjad jälle tasakaalu viia. Samuti olen jõudnud arusaamisele, et üks teine nõukogu liige oli samuti seotud sama protsessiga nagu minagi.
Töötasime koos, et teha seda, mida oli vaja teha. Siis tsükkel kordus, ainult, et
seekord lõpetasime Alpheratzi tähesüsteemis, mis on Andromeeda ja Pegasuse
tähtkujude ühenduskohas. Saan sõnumi, et see on valdavalt aarialaste tähesüsteem.
Niisiis, kuna me kaks olime nüüd aarialaste geneetilistesse operatsioonidesse segatud,
viidi meid sinna mitmeid kordi. Aga tol hetkel visati mustrisse veel üks korts.
Muidugi, justnagu muundujad ja amfiibsed, hoidsid ka aarialased Alcyone
reptiillasi enda lähedal kaitseks teiste reptiilsete rasside eest. Seekord kehastusime
mõlemad Alcyone reptiillaseks. Niisiis, see selgitab üht suuremat eesmärki, miks
Alcyone reptiillased pidid minema muundujate ja amfiibsete kontrolli alla. Need
(Alcyone reptiillaste kehad, mille nad taaskehastudes võtsid) teenisid meid kui meie
"sõidukid", et saaksime lahkuda muundujate või aarialaste planeetidelt ja minna tagasi
sinna, kus meil oli vaja olla. Kuna nad kasutasid Alcyone reptiillasi, et nemad nende
eest nende lahingutes võitleksid, siis poleks olnud raske korraldada enda tapmist
mõnes võitluses mõnes teises tähesüsteemis.
Olen jõudnud arusaamisele, et selleks, et taaskehastuda teises tähesüsteemis või
isegi teisel planeedil samas tähesüsteemis, pead esmalt kuidagi sinna saama. Te võite
reisida füüsiliselt ühest tähesüsteemist või planeedilt teisele või on keegi, kellel on
selline hingejõud nagu mul on ja kes looks ühenduse sinu hingega/vaimuga ja
ankurdaks su mõne planeedi külge või mõnda tähesüsteemi. Tean, et olen teinud seda
vähemalt kahel korral. Ühel korral, mida juba mainisin, ankurdasin Gustavina kõik
hinged Malonalt ja teisel korral tegin seda peale seda kui hävitati Mu. Gustavi puhul
toimus liikumine ühelt planeedilt teisele samas päikesesüsteemis. Aga viimases elus
Mu-l pidin seda tegema olles hoopis teises tähesüsteemis. Aga see oli palju varem ja
kõrgema dimensiooni/mõõtme tasandil, nii et olen kindel, et mul oli selles elus isegi
rohkem jõudu kui Gustavil.
Seega mängisid Alcyone reptiillased meie missioonis väga olulist rolli. Kui
jõudsime teise tähesüsteemi, siis oli meil võimalik taaskehastuda teise rassi
olenditena. Vahel oli selleks mõni teine reptiilne rass, kuid lõpuks jõudsime Taygetale
või Maiale Plejaadides. Siis kehastusime jälle ühte mitmetest erinevatest hübriidhumanoididest ja siis viisid plejaadlased meid tagasi Malonale. Osalesime jällegi
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aarialaste ristamise programmis ja alustasime kogu tsüklit uuesti. Arvan, et see oli
meie õnneks, et nad ei saanud aru, et me olime samad olendid, kes kogu aeg neile
probleeme põhjustasid.
Seekord oli meil mõlemal mitmeid kehastusi draakona või ciakarina enne, kui
lõpuks uuesti humanoidina kehastusime. Meil mõlemal õnnestus kehastuda Maial
samal ajal ja meid mõlemaid toodi tagasi Malonale, et tsüklit uuesti korrata. Kogu see
jada toimus kolm korda ja iga kord oli humanoidina elatud elude vahel paar reptiilina
elatud elu. Lõpuks tulin tagasi ellu, kus muundujad ja aarialased viisid mind Maale ja
ma tulin siia ellu anunnakki reptiilina, et teha DNA põimimist. Kuna olime läinud ajas
tagasi, lõime me tegelikult paralleelse ajaliini, kus see ringlev stsenaarium maha
mängiti. Saan info, et üks asjadest, mida muutma pidime, oli DNA põimimise
eksperimentide tulemus. Mul on tunne, et asi, mida tuli muuta, oli see, et tuli hävitada
labor, mida me ei teinud algsel ajaliinil. Võibolla algsel ajaliinil õnnestus muundujatel
taastada ja uuesti teha DNA põimimine justnagu nad olid algselt plaaninud. Pidime
veenduma, et nad ei saaks seda teha ja kindlustasime, et labor ja kõik andmed oleksid
hävitatud. Mul hakkab endiselt pea ringi käima kui mõtlen ajasilmuse ja alternatiivse
ajaskaala peale, mille me lõime, aga saan endiselt ikka ja jälle sõnumi, et jah,
tõepoolest, kõik see juhtus päriselt. Miks me seda tegime ja mispärast oli see lubatud?
Tean vaid, et seda tuli teha selleks, et teenida üldist suurimat hüve.
Lõpuks jõudis silmus või vahelduv (alternatiivne) ajaliin jälle tagasi Gustavi elu
juurde. Ainult, et mõned asjad olid loomulikult muutunud. Aga olukord Malonal oli
üldiselt sama ja nad lahkusid planeedilt veel üks kord. Kõike kuni ajas tagasiminemise punktini korrati üldiselt samamoodi nagu varem. Jällegi pidi Gustav ühendust
võtma kõikide hingedega/vaimudega, kes Malonal surid ja pidi nad Maale tooma.
Nüüd tegi ta ikkagi veel ühe rännaku ajas, aga seekord toimus see tulevikku. Ta võttis
igast erinevast rassist väikese grupi ja läks jälle läbi Päikeses oleva ussiaugu ja reisis
ajas edasi umbes 184000 aastat, aega, mis oli umbes 4160 aastat tagasi. See aeg oli
ilmselgelt veel üks kriitiline ajapunkt praeguses Maa ajaliinis. Jälle teadis meie
nõukogu selgeltnägija, millisesse aega pidime minema.
Tuleb välja, et see oli ajal, mil Maia inimesed tulid siia Maale Procyoni tähesüsteemist. Saan sõnumi, et rass Andromeeda galaktikast oli tulnud Procyonile ja nüüd
tulid nad edasi siia, Maale. Seega oli oluline, et me viiksime oma püüdlused kooskõlla
nende saabumisega. Jällegi reisisime kõikide suuremate täheväravate ja portaalide
asukohta ja jätsime sinna samade gruppide liikmed nagu varemgi. Siis pidi ta sulgema
ajasilmuse ja läks tagasi läbi ussiaugu ja reisis tagasi oma "oleviku"aega ja tagasi
Mesa Verdesse. Seejärel lahkus ta Maalt ja läks edasi Procyonile, et taastada side
andromeedalastega. Meie missiooni oluline etapp oli lõpule viidud, üks ring oli
suletud. Nüüd oli aeg alustada missiooni järgmise etapiga ja järgmised 110000 aastat
olid mul seal mitmed elud koos andromeedalastega.
Lõpuks pöördusin tagasi Maale, Egiptusesse, umbes 77200 aastat tagasi andromeedalasest mehena nimega Yarislav. See oli aeg, mil ehitati Cheopsi püramiid. Need
oli Procyonilt tulnud andromeedalased, kes selle tegelikult ehitasid ja mina mängisin
olulist rolli selle ehitamises. Aitasin kujundada sisemisi kambreid, mis olid seotud
portaali toimimisega. See sai esmaseks tähtedevaheliseks ja dimensioonidevaheliseks
täheväravaks planeedil ja see mängis olulist rolli selles, mis juhtus Yarislavi eluajal.
Olin peamine portaali operaator ja kohtusin lõpuks kahe teise nõukogu liikmega ning
üks neist sai samuti üheks portaali operaatoritest. Aga eelmise tsükli muster jätkus ja
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pidime tegema asju, mis näiliselt olid päris negatiivsete tagajärgedega, kuid siiski oli
see eluliselt tähtis säilitamaks võimu tasakaalu siin Maa peal.
Kui püramiid ja portaal valmis said, palusid mõned olendid teisest tähesüsteemist
luba läbi tulla. Tuli välja, et nad olid draakod. Nad lahkusid peale lühiajalist peatumist, kuid hiljem tulid tagasi ja tahtsid, et ma avaksin portaali, et lubada mõnedel
nende laevadel läbi tulla. Alguses keeldusin, sest tajusin, mis juhtuks kui seda luban.
Nii üritasid nad sundida mind koostööle, kasutades piinamist, kuid keeldusin endiselt.
Samal ajal kui kõik see aset leidis, olid kaks nõukogu liiget kumbki luuremissioonil
"vaenlase" territooriumil. Üks oli muundujate territooriumil Sumeris ja teine aarialaste territooriumil Atlantises. Kui nad tagasi tulid, andsid nad mulle teada, mis
toimus mõlemas kohas. Mõistsin, et muundujad ja aarialased kavandasid ühiseid
jõupingutusi, et võtta enda kätte kontroll püramiidi portaali üle. Me ei saanud sel
juhtuda lasta, seega pidin uuesti läbi mõtlema oma positsiooni draakode suhtes.
Lõpuks õnnestus draakodel mu tütar röövida ja nad ähvardasid ta tappa otse minu
ees, nii et lõpuks leebusin. Selleks, et portaal aktiveerida, selleks oli vaja kuut
operaatorit ja nii suure asja jaoks kui see, oli meil vaja valitsuse autoriteetide luba.
Aga ma teadsin, et nad poleks kunagi heaks kiitnud draakode laevastiku läbitulemist.
Seletasin siis olukorda teisele nõukogu liikmele ja kahtlustan, et me mõlemad
teadsime oma sisimas, et see pidi juhtuma. Nii et koos suutsime veenda teisi portaali
operaatoreid, et meil oli olemas luba lasta draakodel läbi tulla. Avasime portaali ja
lasime neil läbi tulla. Muidugi, lõpuks puhkes sõda draakode ja muundujate ja ka
aaria "atlantlaste" vahel. Sõda kestis mitu aastat ja tapeti tuhandeid inimesi. Aga
muundujate ja aarialaste katse võtta üle püramiidi tähevärav oli nurjatud ja see jäi
andromeedalaste kontrolli alla.
Sekkusime sõtta ja mina ja üks teine
meessoost nõukogu liige – meid püüti
kinni ja meid võeti atlantlaste poolt vangi.
Kui sõda lõpuks lõppes, viidi meid mõlemaid veel üks kord vangidena Alcyonele.
Ma pole kindel, mis eesmärgil. Arvan, et
nad tahtsid meid Maalt lihtsalt ära saada,
et me ei oleks neil jalus. Võtsin enda peale
palju süüd ja süüdistasin juhtunus ennast.
Kuid üks asi millest Yarislav ei saanud
kunagi teada, oli see, kui olulist rolli tema
tütar, kelle ta oli draakode käest päästnud,
mängib. Yarislavi abikaasa selles elus oli
tema hingesugulane ja ka tema oli selles
elus olnud andromeedalane. Nende tütar
elas samuti sõja üle ning sünnitas lõpuks
poja, kes mängis väga olulist rolli selle
planeedi tulevikus. Poja nimi oli
Akhenaton ning temast sai üks kõige
tähtsamaid
Egiptuse
vaaraosid
ja
loomulikult olid tal Andromeeda sidemed.
(Andromeeda sidemed selles suhtes, et ta
vanemad olid andromeedalased.)
Akhenaton
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Aga Yarislav suri Alcyonel ja siis taaskehastusin Alcyone reptiillasena veel üks
kord. Sellega algas teine pikk reptiilsete kehastuste jada. Lõpuks lõpetasin Procyonil,
olles jälle andromeedalane ja naasin lõpuks veel üks kord Maale. Saabusin sel ajal
koos Taygetani plejaadlastega, olles ühe hübriidrassi esindaja. Maale saabusime ainult
paar aastat peale seda kui Gustav oli läinud reisile tulevikku, 4160 aastat tagasi.
Sellest hetkest alates elasin enamus oma elusid siin Maa peal. Aga selle aja sees oli
kaks elu, kus muundujad viisid mind ühele oma teisele planeedile ja ma pidin leidma
mooduse kuidas tagasi tulla.
See oli üks sellistest juhtumitest, mille tulemuseks oli arvatavasti minu
tähtsusjärjekorras teine tähtsaim elu. Olin naine Indias ja muundujad viisid mind
lõpuks taas Alpheratzi tähesüsteemi. Pidin taaskehastuma üheks Alcyone reptiillaseks
veel üks kord, kuid siis läksin Capellale, et liituda uuesti draakodega. Aga kapellalased on draakodest tagasihoidlikumad ja nemad on need, kellel on naissõdalased.
Seal elasid ka mõned anasazi rassi esindajad ja ma kehastusin mehena, kes oli
pooleldi draako ja pooleldi anasazi. Tulin tagasi Maale läbi suure püramiidi portaali ja
jõudsin lõpuks Põhja-Ameerikasse. Lõin sidemed Asteegi (Aztec) inimestega ja sain
tuntuks nimega Huitzilopochtli, asteekide "sõjajumal". Ta juhtis nad Tenochtitlan’i,
mis on nüüd Mexico City ja ta osales veel ühes sõjas muundujate ja aarialaste vastu.
Ta võitis Quetzalcoatl’i, kes oli üks Siiriuse aarialasi. Aga ta ei olnud sama edukas
muundujate vastu.
Üks muundujatest elas asteekide pealinnas Tenochtitlanis ja kasutas musta
maagiat hoidmaks asteekide impeeriumi valitsejaid täielikult oma kontrolli all. Seega
otsustas Huitzi, et peab ta peatama ja mingil põhjusel lõikas lõpuks tal südame välja.
Võib-olla oli see vajalik selleks, et täielikult murda tema võimu ja eemalda loitsud,
mis ta oli peale pannud. Aga seda tegu kasutasid lõpuks ära muundujad, et tühistada
kõik hea, mida Huitzi tasakaalu taastamiseks teinud oli. Lõpuks trikitasid nad mõned
tema asteegi sõbrad teda reetma ja ta viidi Alpheratzile, kus nad lõpuks ta südame
välja lõikasid. Aga nad kasutasid oma religioosseid meelekontrolli taktikaid veenmaks
asteegi preestreid, et Huitzi oleks au sees kui nad algatavad tava, kus talle ohverdataks
inimeste südameid. Muidugi, midagi ei saaks kaugemal olla tõest ja need olid
tegelikult muundujad, kes olid "jumalad" püramiidtemplite kohal, kellele preestrid
pakkusid ohverdatud südameid. Tegelikult toitusid hoopis muundujad verest, hirmust
ja negatiivsest energiast – mitte Huitzi ja draakod. Aga nad on meistrid tõe moonutamises ja on osanud meisterlikult panna inimesi tulihingeliselt kinni hoidma kõikidest
uskumustest, mis nad on oskuslikult istutanud inimeste psüühikasse.
Muidugi, asteegid olid anasazi rassi, kes olid osaliselt draakolised, järeltulijad,
mis ongi algne põhjus, miks Huitzi neid siia aitama tuli. Aga muundujad ja aarialased
said lõpuks kätte maksta draakodele ja nende anasazidest ja asteekidest järeltulijatele.
Kui muundujad ja aarialased domineerisid ja kontrollisid hispaanlasi, kes jõudsid
1519. a Mehhikosse, hakkasid nad tegema puhastustööd, hävitades peaaegu kogu
asteekide rassi. Aga muidugi, nad ei piirdunud sellega. Nad liikusid edasi, et minema
pühkida inkasid, kes olid ciakari järeltulijad. Siis hakkasid nad tungima USA
edelapiirkonda, et jätkata oma puhastustööd. Kuid poliitiline olukord takistas neid
oma tööd lõpetamast. Aga muidugi, britid ja teised eurooplased jõudsid sellesse riiki
ja jätkasid sealt, kus hispaanlastel pooleli jäi. Meie enda Ameerika Ühendriikide
valitsus, mis on vägagi muundujate kontrolli all, hakkas süstemaatiliselt hävitama
kõiki Ameerika pärismaalasi, kellel on samuti väga palju draako geene. Kas sa arvad,
et kõik see oli lihtsalt kokkusattumus või hakkad sa juba nägema tervikpilti tegelikult
toimuvast?
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Ilmselt on kõige tähtsam mõista, et kõik muundujate ja aarialaste sõjad reptiilsete
rasside vastu käivad endiselt just siin ja praegu Maa peal. Kõik rassid siin Maa peal
on seotud geneetiliselt ühega neist rassidest. Aga see ulatub kaugemale geneetikast,
asi puudutab teadvust ja religioossete uskumuste süsteeme. Arvad, et see on juhus, et
Lähis-Ida on jälle väga lähedal suurele sõjale? Iisraellased on muidugi tihedalt seotud
muundujatega ja araablased on väga tugevalt seotud draakodega, nagu olen selles loos
selgitada püüdnud. Vaata kõiki teisi konflikte maailmas ja neid saab kõiki taandada
muundujate-aaria konfliktile reptiillastega. Püüan anda teile ülevaadet, kuidas on kõik
erinevad rassid siin Maa peal seotud erinevate maaväliste rassidega. Edastan veidi
andmeid, mis mul kogunenud on.
Palun mõista, et tegemist ei ole süüdistamisega ega kohtumõistmisega ja ma ei
pea ühtegi rassi teiste rasside suhtes ei paremaks ega halvemaks. Palun ära võta
midagi, mida ma siin ütlen, solvanguna. Pea meeles, et me kõik oleme olnud üks neist
paljudest erinevatest rassidest erinevates eludes. Mõned meist on olnud varem
reptiililised, teised aarialased või amfiibsed või isegi muundujad. Aga see ei ole
tegelikult oluline, sest meil kõigil oli mängida oma roll. Tuleb jõuda arusaamisele, et
kõik need erinevad rassid on olemas olnud ja nad on olemas ka praegu. Paljudel neist
on olnud omavahel palju konflikte ja meil kõigil on mingid sidemed ühel või teisel
moel kõigi nende rassidega. Praegu on oluline jätta kõik need erinevused minevikku
ja ravida haavu, nii et me kõik saaksime ühel päeval tõeliselt elada rahus ja
harmoonias. Esitlen seda informatsiooni ainult sellepärast, et arvan, et see on väga
oluline selleks, et mõista tõde olukorra kohta nagu see praegu on ja selleks, et
käivitada hinge mälu, et inimesed mäletaksid mis suhe neil nende rassidega on.
Samuti on toimunud paljude Maa rasside omavahelisi ristamisi, seega räägin siin
ainult algsetest põhilistest rassidest. Esmalt alustan kõigist reptiilsetest hübriidrassidest. Kuna enamikul rassidel on palju geneetilisi kombinatsioone ja enamikul on
vähemalt natukene aaria geene, mainin siin vaid kõige domineerivamaid ühte või
kahte geneetilist päritolu. Nagu öelnud olen, on Põhja- ja Kesk-Ameerika pärismaalased valdavalt draako hübriidid, kuigi mõnedel hõimudel on ka anunnakki geene
sisse segatud. Lõuna-Ameerika pärismaalased on valdavalt ciakar-draako hübriidid.
Palun pane tähele, et kui ma mainin kahte rassi nagu antud juhul, siis esimene rass
järjekorras on rass, kelle geene on ülekaalus ning moodustab kogu geenidest peaaegu
50%, järjekorras teisel kohal olev rass moodustab umbes 25%.
Polüneeslased ja maoorid on valdavalt anunnakki-alcyone hübriidid. Kagu-Aasia
siiami rass on valdavalt Alcyone reptiillaste-draakode hübriidid. Hiina rass on
valdavalt Alcyone reptiillaste-ciakarlaste hübriidid. Aga muidugi oli ka mongoli rassil
väga tugev geneetiline mõju Hiina inimestele. Mongollased on valdavalt Siirius B või
"punaste draakode" hübriidid, kuid neil on ka palju kuuenda reptiilse rassi geene,
kelle kohta ma ei ole kunagi täpselt teada saanud kust nad pärit on. Jaapanlased on
väga tihedalt seotud mongoli rassiga, nii et neil on põhiliselt sama geneetiline
kombinatsioon. Venelased ja slaavi rassid Ida-Euroopas on põhiliselt "punase
draako"-aaria hübriidid, kuna nad olid samuti tugevalt mõjutatud mongollastest.
Türgi, Süüria ja Iraagi Araabia rassid on valdavalt draakod. Egiptlased on valdavalt
draakod-amfiibsed, kellel on suur protsent aaria geene. India inimesed on põhiliselt
anunnakki-"inimese" hübriidid. Pane tähele, et kui ma ütlen "inimene", mõtlen
kloonitud inimeste rassi, kes tulenesid algsetest ja järgnevatest muundujateanunnakkide geneetilistest eksperimentidest, mida viidi läbi Mesopotaamia
piirkonnas.
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Iraanlased on amfiibsete-"inimeste" hübriidid. Prantslased on ka amfiibsete"inimeste" hübriidid koos suure osa aaria geenidega. Hispaanlased on samuti
valdavalt amfiibsed-"inimesed". Itaallased on valdavalt amfiibsete-aarialaste
hübriidid. Sakslased ja põhjamaade rassid on valdavalt aarialased. Inglased on
valdavalt "inimeste"-aarialaste hübriidid. Must rass Aafrikast on põhiliselt dogoni
rass, mis on tauruslaste-amfiibsete segu. Muidugi iisraellased või heebrealased on
valdavalt "inimesed". Nad on ilmselt rass, kes on kõige lähemal algsele kloonitud
rassile, kellega muundujad tahtsid Maa asustada. Seetõttu nad siis peavadki ennast
"Jumala" valitud inimesteks. Noh, võibolla mitte päris "Jumala", kuid kindlasti
muundujate valitud inimesed. Siis tuleme USAsse, mis muidugi on kõikide erinevate
rasside konglomeraat. Kuid tähtis on tähele panna, milline rass on siin võimu juures ja
kelle käes on kontroll. Muidugi, vastus sellele on "inimese"-aaria hübriidid.
Samuti on oluline mõelda ka kõigi nende rasside kultuuriliste erinevuste üle ja
kuidas nad on omavahel suhelnud. Nüüd vaatame meie ajaloo viimast 200 või 300
aastat ja vaatame järele, milline rass on loonud kõige kaugeleulatuvama impeeriumi ja
kes on domineerinud peaaegu kõikide rasside üle planeedil. Briti "inimese"aarialased! Juhus? Ei iial. Nii et me näeme siin Maa peal muundujate-aarialaste liitu
kogu selle hiilguses. Aga kelle käes on reaalselt võim selles liidus? Vastus: muidugi
muundujate või illuminaatide käes, just nagu see on olnud ajastuid.
Mõtle, millised hoiakud on mõnedel rassidel teiste rasside suhtes. Kas ka see on
juhus, et prantslased ütlevad salvavalt "inetud ameeriklased" ja on brittidesse aastaid
halvasti suhtunud? Kas ka see on juhus, et juba aastaid on paljud britid kasutanud
prantslaste kohta halvustavat nimetust "konnad"? Amfiibsed on olnud "kõrgemate"
muundujate teenrid ajastuid. Seega, muidugi suhtusid nad halvustavalt oma briti ja
USA paarikutesse. Kes siis ei suhtuks? Kas see on juhus, et üldiselt on olnud head
suhted prantslaste ja iraanlaste vahel? Vaata vaenulikkust, mis on alati valitsenud
sakslaste ja prantslaste vahel. Juhus? Kas sa tahad kuulda veel üht juhust? Kui sain
esmalt teada Kuue Nõukogust ja algsest sõjast Nõukogu maailmas, sain sõnumi, et
selle planeedi suur osa algseid elanikke on nüüd siin, Maal. Nüüd saan info, et neid on
ligi 80% kes siin on.
Vaata kõiki suuremaid sõdu ja konflikte meie lähiajaloos ja näed vägagi tuttavat
mustrit. Võite alustada Kesk-Idast, kus muundujate inim-iisraellased on võidelnud
draako geenidega ülekaalus araablastega aastaid. Siis vaatame Bosniat ja kõiki
erinevaid etnilisi kombinatsioone seal ja kogu etnilist puhastamist mis seal toimus.
Seal on palju erinevaid kombinatsioone reptiillaste, amfiibsete, aarialaste ja inimeste
geenidest. Muidugi, kes läksid sinna seda jama "puhastama"? Jällegi inim-aarialased.
Siis oli vägagi reptiilse geneetikaga Vietnam ja Korea vastasseisus inim-aarialastega.
Muidugi olid amfiibsetel põhinevad prantslased valitsenud Alcyone reptiillastel
põhinevate vietnamlaste üle ligi 200 aastat, justnagu amfiibsed olid olnud Alcyone
reptiillaste kontrollijad kaua aega. Kui vietnamlased mässasid prantslaste vastu, kelle
poolele USA astus? Muidugi amfiibsete prantslaste poolele.
Meenutame II maailmasõda. Mäletate kui ütlesin, et aarialased ei ole samuti alati
meelsasti muundujate kontrolli all tahtnud olla ja nad on ka konkureerinud muundujatega võimu pärast? Noh, vaadake, mida Hitler tegi. Ta püüdis luua puhast aaria
rahvust ja esimene rass, keda ta ründas, olid reptiilsel geneetikal põhinevad slaavlased, tšehhid ja poolakad. Siis pöördus ta amfiibsete prantslaste ja seejärel reptiililiste
geneetikal põhinevate venelaste vastu. Aga millist rassi vihkas ta tõeliselt ja kõige
rohkem taga kiusas? Muundujate kontrollitud "inim"juute loomulikult. Aga mis
tegelikult põhjustas tema allakäigu? Kui ta ründas muundujate kontrollitud britte ja
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siis kui sõtta astus muundujate kontrollitud USA. Nii sai päris selgeks, kes oli
tegelikult ninamees. Siis vaadake külma sõda muundujate "lääne" ja "punaste
draakode" Nõukogude Liidu ja Hiina idaploki vahel. Kas see on juhus, et nimetame
Venemaa ja Hiina kommuniste "PUNASTEKS"? Kas hakkate pilti kokku panema?
Kas nüüd mõistate, miks ma ütlesin, et ajaloo mõistmine, miks asjad kujunesid
selliseks nagu need on, on väga tähtis? Sellest asjast võib rääkida aina edasi ja edasi ja
siis võib rääkida veel kultuurilistest ja religioossetest erinevustest. Ma ei hakka
sellesse kõigesse kaevuma aga see kõik taandub samale asjale ja ma arvan, et saad aru
millest räägin.
Nüüd pean tagasi tulema olevikku ja jutustama, mis on toimunud viimasel aastal
"teistel" tasanditel. Olen viimase kahe aasta jooksul teinud palju päris olulist
energiatööd. Ilmselt üks suurimaid ohte meie olemasolule on võimalus barjääri
kokkuvarisemiseks meie "mateeria" universumi ja "antimateeria" universumi vahel,
ning jah, see oht on tõesti olemas. Tean, et nende kahe universumi vahel oleva
barjääri kõige õhem punkt on siin Maa peal. Loomulikult on muundujad ja aarialased
sellest samuti teadlikud. Aga nad arvavad, et nad saavad kasutada seda enda kasuks ja
turvaliselt ligi pääseda sellele antimateeria energiale, et ära kasutada seda võimsat
jõudu, mis mateeria-antimateeria plahvatusest tekiks. Nad arvavad, et saavad kasutada
seda jõudu tagasi võitmaks täielikku kontrolli Maa ja kogu galaktika üle.
Tean faktiliselt, et nad on juba avanud portaale ja antimateeria universumisse
korduvalt sisse uuristanud. Aga nad ei paista aru saavat, et nende tehnoloogia ei suuda
neid antimateeria energiaid väga kaua ohjeldada ja mahutada. Peale selle, lõpuks need
portaalid avarduksid ja läheksid lõhki, mis põhjustaks suurima mateeria-antimateeria
plahvatuse selle universumi ajaloos. Olen pidanud tegema suuremaid töid vähemalt
kolmel korral, ühte just hiljuti, et saata kogu antimateeria, mida nad olid kogunud,
tagasi sinna kuhu see kuulub, ja seejärel sulgenud portaale. Ma ei saa kuidagi seletada
kuidas ma seda tegin, aga lihtsalt tean, et tegin seda.
Olen alati kahtlustanud, et see nägemus, mida osad inimesed on näinud ja
arvanud, et nad nägid pilti kus Maa "tõuseb" "valgusesse", on tegelikult nägemus
mateeria-antimateeria plahvatusest. Ma tean, et oleme sellele jõudnud lähedale paar
korda. Aga see ei ole viis kuidas me oleme mõeldud tõeliselt "üles tõusma". See
plahvatus teeks lõpu kõigele olemasolevale ühe tohutu valgussähvatusega ja ma
arvan, et me oleksime kõik koheselt tagasi Looja karjas, kuhu mujale meil ikka minna
oleks. Me ei eksisteeriks enam ei füüsilises ega hingelises vormis. Tahaksin mõelda,
et oleme sellest punktist, kus see juhtuda võib, möödas – aga ma ei saa selles kindel
olla. See võimalus on endiselt olemas ja nad tunduvad olevat väga kindlalt otsustanud
kasutusele võtta antimateeria reservuaari/hoidlat/mahutit.
See on vaid üks minu paljudest "kõrgematel" tasanditel muundujatega võitlemise
moodustest. Detsembris 1999 olin teinud palju tööd seoses mõnede reptiilsete rasside
ja ka muundujatega. Vahetult enne jõule paluti mul avada ussiauk Päikeses, et
võimaldada paljudel rassidel läbi minna ja sain sõnumi, et nad lahkuvad Maalt. Ma ei
olnud kindel selles, miks nad äkki lahkumas olid, aga tajusin, et paljud neist lahkusid.
Tundsin isegi, et paljud muundujad olid samuti lahkunud. Pärast kõike seda tundsin
end absoluutselt ekstaatiliselt ja minu energiad olid nii selged nagu nad olid olnud
väga kaua aega tagasi. Aga see ei kestnud eriti kaua. Samal päeval hiljem hakkasin
jälle tundma palju negatiivset psüühilist energiat ja ei saanud aru kust see tuli. Siis
sain meili (e-kirja) oma sõbralt, kes ütles mulle, et ta oli ka eskortinud mõned
maavälised läbi ussiaugu. Ta ütles, et hiljem tundis ta rünnakut ja mõistis, et paljud
maavälised olid tulnud läbi ussiaugu tagasi. Kui seda lugesin, siis peaaegu murdusin
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ja nutsin, sest teadsin, et need olid muundujad, kes olid teda pettusega pannud neile
ussiauku avama ja nad tulid läbi parvedena. Mul oli olnud unenägu millegi taolise
kohta kuu aega varem ja kahjuks see täitus. Tegin nendega veel väga palju tööd ning
seejärel märtsis 2000 tulid draakod minu juurde ja tegid muundujatele minu kaudu
rahupakkumise. Aga kahjuks ei võtnud muundujad seda vastu. Jätkasin oma energiatööga ja aprilli lõpuks arvasin, et asjad paistavad päris head välja ja tundsin end
tuleviku suhtes tõeliselt positiivselt.
See tunne kestis kuni suure planeetide rivistumiseni, mis toimus 3. ja 4. mail.
Läksin oma lemmikkohta, kus on suur portaal, et teha sel ajal mõningat energiatööd.
Olin saanud mõned väga positiivsed märgid ja saanud teate, et dimensiooni aken võib
avaneda, mis aitaks tõeliselt kaasa ülestõusmise protsessi alustamisele. Olin teinud
tseremoonia, kus mu juhendajad ja mõned sõbralikud maavälised tegid 3. mai
päikeseloojangul minu kaudu mõningaid suuremaid energiatöid. Siis öösel, une ajal,
tajusin midagi valguspalli taolist oma pea kohal. Energia tundus tõesti hea, aga see
kadus peaaegu kohe peale ilmumist. Järgmisel hommikul ärgates mõtlesin, mis see
tegelikult oli, aga ma ei saanud selle kohta selget infot. Tundsin end langevat
depressiooni, kuid siiski ei olnud kindel, mida sellest arvata. Energia tundus sel
päeval olevat hea, kuid mitte suurepärane.
Siis tegin veel ühe tseremoonia samal õhtul, jälle päikeseloojangul ja mul oli
endiselt päris hea tunne kõige suhtes. Aga kui 5. mai hommikul ärkasin, tundsin end
täielikult kinni panduna/välja lülitatuna ja minu ümber olid suured tumedad olendid ja
mul ei õnnestunud kuidagi neist lahti saada. Ma polnud kaua aega olnud nii
masendunud kui siis ja tundsin seda terve tee kui koju sõitsin. Küsisin pidevalt oma
juhendajatelt ja oma Kõrgemalt Minalt juhtunu kohta aga ei saanud ühtegi vastust.
Lõpuks, kui oma sõiduteele keerasin, kuulsin, kui mu kuuenda tasandi(dimensiooni)
Hinge Mina ütles mulle, et "aken ei avanenud." Siis sain aru, miks tundsin ennast nii
masendununa ja sain teate, et muundujad ja illuminaadid olid teinud varakult sellel
hommikul või üks päev varem mingit sorti tseremoonia, et asjad välja lülitada ja et
kindlustada, et "aken" ei avaneks. Tundsin jätkuvalt seda väga tumedat ja negatiivset
energiat kogu maikuu jooksul. Lõpuks, 6. juunil, palusid mu juhendajad teha mul veel
suuremahulist energiatööd. Tegin tööd ja kohe kindlasti tajusin energiaid, kuid polnud
päris kindel, mida mu juhendajad tegid. Tajusin, kuidas mingit sorti energiakilp
asetati ümber Maa aga mul ei olnud selles suhtes head tunnet. Aga mu juhendajad
muudkui kinnitasid mulle, et seda on vaja teha ja et see teenib suurimat hüve. Seega
lasin asja lahti. Aga nüüd, sellest kirjutades, saan sõnumi, et need polnud ei
muundujad ega illuminaadid kes "akna" sulgesid, vaid tegelikult olid nad üritanud
sellest hoopis läbi tungida. Need oli kõrgema tasandi olevused, kes olid "akna"
sulgenud, et takistada muundujate läbitulemist. Seda lihtsalt ei saanud lasta juhtuda,
sest see oleks kahjustanud kogu meie tulevikku.
Olen olnud maiade kalendri järgija viimased kolm aastat. Aga kalender, mida ma
kasutan, põhineb nn "klassikalisel maiade arvestusel". Ma ei tea mis see on, tean
ainult, et see on üsna erinev Jose Arguelles’i kalendrist. Kuid iga kord, kui küsin oma
juhendajatelt või Kõrgemalt Minalt, kas energiad selles kalendris, mida minu kalender
näitas, on õiged, olen alati saanud väga konkreetse "jah". Aga maiade kalendri lõpus
on 52 aastane tsükkel, mille lõppu lisavad nad 13 päeva "mitteaega", et viia nende
kalender täiuslikku kooskõlla päikese tsükliga. 13 päevast moodustub liigaasta selle
52-aastase perioodi jooksul. Olen alati mõelnud, milline oli tegelik alguskuupäev
praeguse 52 aasta tsükli jaoks ja millal see lõpeb. Mingil põhjusel viidi mu tähelepanu
sellele enne eelmise aasta (2000) lõppu. Olin lugenud asteekide kalendri üht
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konkreetset tõlgendust, mis põhineb samadel põhimõtetel nagu maiade kalender. Aga
see, mis ma lugesin, ei toonud asjasse segust. Püüdsin mõningaid asju selgeks saada ja
see viis mind segadusse. Küsisin oma juhendajatelt ja palusin isegi, et mind Tzolkini
endaga ühendataks ja küsisin, kas päevad minu kalendris on õiged. Vastuseks sain
"ei".
Siis olin tõeliselt segaduses, sest varem olin alati saanud vastuse, et see oli õige.
Siis taipasin, et kalender oli just hiljuti lõpetanud tsükli ja hakkas otsast pihta. Siis
kuulsin ma Tzolkinit mulle ütlemas: "Jah, su kalender on maha jäänud 13 päeva."
Hakkasin minema ajas tagasi, et näha, milline oli viimane kuupäev kus kalender
jõudis 260 päevase tsükli lõppu. Tuleb välja, et vastavalt minu kalendrile oli 7. juuni
2000 Ahau 13-s päev, või kalendri 260-s päev. Nii ma siis mõtlesin selle üle ja
küsisin, kas see oli viimase 52 aastase tsükli lõpp ja sain "JAH". Siis lisasin 13 päeva
"mitteaega" ja sain 20. juuni, mis lihtsalt juhtus olema suvine pööripäev/solistiline
päev ehk võrdsuspäev. Leidsin, et see on vägagi intrigeeriv, kuid olin veidi hämmingus, sest olin alati eeldanud, et see on kevadine pööripäev, mida nad kasutaksid
tähistamaks esimest päeva uues tsüklis. Nii ma siis küsisin: "Miks just suvine
pööripäev?" ja Tzolkin küsis vastu: "Miks mitte?"
Mida rohkem sellele mõtlesin, seda selgemaks pilt muutus. Muidugi oli maiadel
palju lihtsam ära märkida suvist pööripäeva aega kui kevadist pööripäeva. Tuli lihtsalt
ära märkida päev mil varjud olid kõige lühemad. Siis mõtlesin ma meie kellale ja
sellele, et kell 12:00 on keskpäev. Seega loomulikult oleks suvine pööripäev kui aasta
"keskpäev". Samuti nagu kellal, oleks esimene terve päev üks päev pärast pööripäeva,
justnagu 01:00 on esimene tund pärastlõunal. Ma teadsin ka, et see konkreetne ajaline
jaotus on vaid kord 52 aasta jooksul, lihtsalt sellepärast, et nii on kalender koostatud.
Seega on täiesti loogiline, et 21. juuni oli tõesti esimene päev järgmises 52aastases
tsüklis. On olemas ka 20kordne 52 aasta tsükkel, mida nimetan suureks tsükliks, mis
on 1040 aastat. See on tsükkel, mis enamuse arvates lõppeb aastal 2012. Nii ma
küsisingi Tzolkinilt, kas aasta 2012 on ka 1040aastase suure tsükli lõpp ja sain "JAH".
Siis meenus mulle planeetide reastumine 4. mail ja kuidas oodati dimensionaalse
"akna" avanemist. Mitu päeva enne seda sain sõnumi oma juhendajatelt, et ma pean
maiade kalendri kohta midagi väga olulist teadma. Lõpuks sain sõnumi, et maiade
kalendri päev 4. mai ja planeetide reastumine, mis toimus samal päeval – see oli
täpselt sama päev kui maiad sooritasid oma ülestõusmise mitusada aastat tagasi. Aga
sel ajal ei jälginud ma pööripäeva, seega ma ei märganud, et 260 päeva kestev tsükkel
lõppes samal ajal. Siis ma teadsin, miks oli 1040 aastase tsükli lõpp nii eriline. Siis
pidi avanema ülestõusmise "aken", ainult, et seda ei juhtunud.
Siis sain sõnumi, et see "aken" oleks pidanud jääma avatuks kuni kalendritsükli
lõpuni 7. juunil. Sellepärast oleks olnud 13 järgmist päeva tähistamise aeg. Siis
meenus mulle töö, mida tegin ööl vastu 6. juunit, ja ma sain sõnumi, et sel ööl suleti
dimensionaalne "aken". Kuigi see ei olnud kunagi niimoodi avanenud nagu ette
nähtud, pidid nad selle lõplikult sulgema ja kinni pitseerima. Nii et uskuge või mitte,
aga näib nagu suursündmus, mida kõik on nii kannatamatult oodanud, on tulnud ja
läinud ja me kõik magasime selle maha. See on kohe kindlasti sõnum, mida jätkuvalt
saan. Muidugi fakt, et kõik teadsid toimumise kuupäeva valesti, ei ole mulle üldsegi
üllatus. Muidugi planeerisid muundujad selle nii, et kindlustada, et keegi ei oleks ette
valmistunud tegema energiatööd, mis oleks olnud vajalik selle akna avamiseks. Oh,
mõned meist proovisid, kuid ilma enamiku inimeste energia toetuseta selle jaoks, oli
muundujatel üsna lihtne teha oma tööd, veendumaks, et aken ei avaneks. Mis juhtub
edaspidi? Mul pole aimugi. Aga ärge oodake imesid detsembris 2012, sest midagi ei
juhtu, selles olen kindel.
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Igatahes jätkasin muundujatega seotud töö tegemist ning tegin seda peaaegu terve
suve. See hakkas jõudma kriitilisse haripunkti septembris pärast tähevärava avamist
sügisesel pööripäeval. See pole mingi üllatus, sest iga tähevärava avamisel viimase 4
aasta jooksul on läbi tulnud tohutu hulk tumedat energiat. Muidugi oli see ka aeg, kui
olukord Kesk-Idas hakkas ägenema. Juhus? Nii paluti mul teha veel mõni suurem töö,
ja osa tööst oli seotud jällegi antimateeria energiatega. Mõistsin, et muundujad pigem
hävitaksid Maa kui riskiksid kaotada kontrolli selle üle mõnele muule rassile, eriti
reptiillastele. Nad olid teinud asju, mis võimaldaks neil selle planeedi hävitada. Seega
pidin tegema asju, et neutraliseerida nende ponnistusi. Loomulikult "premeeriti" mind
muundujatepoolsete väga tugevate psüühiliste rünnakutega selle eest mida tegin.
Detsembri alguses tegin koos sõbraga telefoni teel natuke tööd seoses muundujate
ja amfiibsete rassiga. Amfiibsed tahtsid muundujate võimu alt vabaks saada ja
ähvardasid mässuga ja nende vastu sõtta minna kui see vajalikuks osutub. Aga olen
saanud hiljuti sõnumi, et me peame vältima suurt sõda sellel planeedil või kusagil
mujal, sest kui Maa hävib, siis variseks kogu aegruumi kangas musta auku või võib
toimuda suur mateeria-antimateeria plahvatus. Mõlemal juhul oleks see kogu selle
loomingu tsükli lõpu algus. Tegime nendega veel tööd ja töötasime ka muundujatega,
et nad laseksid amfiibsed oma võimu alt vabaks. Lõpptulemus oli see, et lõpuks
nõustusid muundujad neid vabaks andma, osaliselt sellepärast, et ütlesin neile, et suur
osa amfiibsetest teenivad neid edasi vabatahtlikult, justnagu enne. Olid ka mõned
muud järeleandmised muundujatele, et nad tehinguga nõustuksid.
Varsti pärast tehtut tulid meie juurde Alcyone reptiillased ja ütlesid: "Kuule, sa
aitasid vabastada amfiibsed, aga meie?". Taas töötasime nendega ja neile sai põhiliselt
näidatud, kuidas vabaneda "valge pulberkulla" sõltuvusest. Muidugi, enne kui me
seda tegime, pidid nad andma mulle oma ausõna, et kui nad vabaks saavad, siis ei
pööra nad ringi ja ei ründa muundujaid. Ütlesin neile, et see ei ole lubatud. Nad olid
nõus. See oli muidugi alati olnud muundujate suurim mure, et nad jäävad kaitsetuks
reptiillaste vastu. Aga sain ka draakod nii kaugele, et nad andsid neile oma ausõna, et
ka nemad ei ründa enam kunagi muundujaid. Nii saavutasime edu. Siis muidugi
ilmusid kohale anunnakki reptiillased, kes tahtsid samuti vabaks saada. Niisiis
hakkasime ka nendega tööle ühe meie telefonivestluse käigus. Anunnakkid tänasid
meid järelemõtlemise eest kuidas neid aidata ja lahkusid. Aga nad tulid tagasi paar
minutit hiljem ja sain teate, et mind hakatakse ründama. Katkestasime kohe telefonivestluse ja valmistusin rünnakuks.
Kui olen taolise rünnaku all nagu see, siis kutsun tavaliselt appi oma juhendajad
ja loon ühenduse Sinise Kristalli portaaliga Andromeedal, et tuua läbi selle energiaid,
millega rünnakuid tõrjuda. Need ründajad olid kindlasti muundujad ning see oli üks
hullemaid rünnakuid, mida olin kogenud üle pika aja. Need tulid jätkuvalt ikka ja jälle
minu suunas. See nõrgenes paariks minutiks ja siis algas teine suur rünnak. Peale
neljandat rünnakut tuli mulle järsku mõte, et nad kavatsevad planeedi "õhku lasta".
Ühendusin viivitamatult taas Sinise Kristalliga ja mind juhatati tegema suurt tööd, et
takistada sellel juhtumast.
Siis, kui rünnakud lõpuks lõppesid, mõistsin, et see ei olnud rünnak ainult minu
vastu. Muundujad oli käivitanud totaalse rünnaku amfiibsete, alküoonlaste, anunnakkide ja mitmete teiste rasside, nagu Capella draakode ja Taygetani plejaadlaste
vastu. Sain info, et raskeid kaotusi oli mõlemal poolel, kuid muundujad ise olid
kindlasti saanud kõige rohkem peksa. Siis tänasin anunnakki olendit oma elu
päästmise eest. Sest kui mind ei oleks hoiatatud ja ma poleks saanud ette valmistuda,
ei ole ma kindel kas oleksin selle üle elanud. Siis küsisin kõrgematelt ingellikelt
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olenditelt, et kui see teenib kõrgemat heaolu, siis saatku mõttevorm läbi minu
anunnakkidele, et näidata neile, kuidas vabaneda valge pulberkulla sõltuvusest.
Tundsin energiat läbi tulemast ja vahendasin selle anunnakkidele. Ta lahkus ja tuli
veidi hiljem tagasi ja ütles mulle, et see, mis neile näidati, töötab ja tänas mind selle
eest.
See kõik juhtus 14. detsembril 2000. Aga see oli alles algus, rünnakud minu vastu
jätkusid järgneva viie nädala jooksul mitu korda päevas. Mul oli tunne, et see oli
totaalne sõda. Selle aja jooksul rünnati mind mitmete erinevate muundujate liitlaste
rasside, sealhulgas Hallide poolt. Üks rassidest oli rass, mille kohta sain sõnumi, et
nad olid krokodill-olendid. Nad olid samuti Orionist ja olid kui muundujate SS väed
või salapolitsei. Sain ka sõnumi, et nemad on need, keda mõned inimesed kutsuvad
"mehed mustas" ("Men in Black").
Selle aja jooksul püüdsin rääkida muundujatega ja nende teiste rassidega ja
näidata neile tõde, mis juhtub kui nad lõpuks Maa hävitavad. Samuti püüdsin neile
näidata, mis juhtuks, kui nad nõustuksid rahulepinguga ja töötaks harmoonias koos
kõigi teiste rassidega. Lõpuks, pärast neljandat nädalat hakkas mu jutt mõnele neist
kohale jõudma. Hallid olid lõpuks nõus rahuga ja seda oli lõpuks ka üks teine rass.
Siis ütlesid muundujad, et ka nemad on nõus rahuga. Olin selle üle ülirõõmus, aga kui
kontrollisin seda andromeedalaste käest, polnud nad selles sugugi nii kindlad. Nad
ütlesid, et see võib olla trikk. Siis, vähem kui 24 tundi hiljem, ründasid nad uuesti.
Nad lihtsalt tahtsid, et ma oma valvsuse kaotaksin ja see peaaegu õnnestus. Rünnakud
jätkusid veel nädala jagu ja lõpuks kontakteerusid nad minuga veel üks kord. Rääkisin
nendega ja seekord olid nad lõpuks nõus leppima rahuga. Hiljem sain andromeedalastelt ja plejaadlastelt kinnituse, et nad ka tegelikult kirjutasid alla rahulepingule.
Olin jälle elevil, kuid seekord oma valvsust ei kaotanud.
Järgmise kahe päeva jooksul ilmusid välja mitmed teised rassid ja tahtsid, et ma
näitaks neile mida olin näidanud muundujatele, mis lõpuks veenis neid nõustuma
rahulepinguga. Töötasin nende kõigiga. Kohal olid rassid, kelle olemasolust polnud
mul aimugi. Siis hakkasid välja ilmuma mõned aaria rassid ja küsisid sama asja, ja ma
töötasin ka nendega. Aga peale kahte päeva sellist tööd rünnati mind jälle ühe aaria
rassi poolt. Sain sõnumi, et nad olid Bellatrixilt Orionist. Pidin veel kord tagasi
kaitsesse minema. Kuid rünnakud muutusid ägedamaks ja siis hakkasin aru saama, et
mõned neist rünnakutest pärinesid jällegi muundujatelt.
Ma ei saanud alguses sellest aru, kuid siis hakkasin saama sõnumeid, et
varasemad rünnakud on tulnud muundujatelt Betelgeuselt ja et muundujad, kes mind
nüüd ründasid, olid Bellatrixilt. Sain sõnumi, et nad olid kaks täiesti erinevat
fraktsiooni ja ei ole alati teineteisega läbi saanud. Sain teate, et Betelgeuse muundujad
tõepoolest sõlmisid rahulepingu ja austasid seda endiselt, kuid Bellatrixi grupp oli
ikka veel kaldunud kontrollile. Veidi hiljem alustas teine aaria grupp samuti rünnakut
minu vastu. Sain info, et nad on pärit Alpheratzi tähesüsteemist, mis asub Andromeeda tähtkuju ja Pegasuse tähtkuju ristumiskohas – niimoodi saingi ma neist esimest
korda teada. Need rünnakud algasid 21. jaanuaril ning jätkusid järgmise paari nädala
jooksul iga päev. Seejärel rünnakud vaibusid veidi, kuid ei ole lõplikult lõppenud.
Siis hakkasin mõtlema, kuidas see kõik on seotud sellega, mis toimub siin all
Maa peal. Mõistsin, et kõik see oli alanud ajal, mil ametlikult teatati, et George W.
Bush oli võitnud valimised. Päev või kaks enne tema ametisse pühitsemist olid
Betelgeuse muundujad lõpuks nõus rahu sõlmima. Seejärel algasid päev pärast tema
ametisseastumist Bellatrixilt pärit grupi rünnakud. Juhus? Ma ei arva nii. Mulle
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meenub ka e-kiri, kus keegi, kes oli olnud president Clintoni lähedal, väitis, et Clinton
ütles, et ei kavatse ametist lahkuda. Nad küsisid temalt, kuidas tal see õnnestub ja ta
oli väidetavalt öelnud: "Kolmas maailmasõda". Kas see on juhus, et Betelgeuse
muundujad alustasid totaalset sõda kõrgematel tasanditel just sel ajal? Kuid kogu töö
tõttu, mida mina ja ilmselt paljud teised tegid, ei manifesteerunud/avaldunud see sõda
siin all Maa peal. Aga siiski, kogu selle aja jooksul oli olukord Kesk-Idas väga lähedal
sõja puhkemisele. Jällegi, küsin teilt, kas see on kokkusattumus? Kas ka see on
kokkusattumus, et Iisraeli peaminister Ehud Barak nõustus avama rahuläbirääkimisi
palestiinlastega samal ajal kui Betelgeuse grupp rahu sõlmis? Pealegi olid viimased
Iisraeli valimised umbes samal ajal. Kas see on kokkusattumus, et jäiga sõjalise kursi
pooldaja Sharon võitis valimised? Vaevalt küll.
Olen alati imestanud, et kui mõlemad, nii demokraadid kui vabariiklased on
illuminaatide ja muundujate kontrolli all, miks nad oma tõekspidamistes ja hoiakutes
nii erinevad on? Siis hakkasin mõistma, et kui Clinton ja demokraadid olid võimul,
olid kontrollijad Betelgeuse muundujad, kellega olen alati tegelenud. Aga nüüd, kui
Bush on ametis ja vabariiklased on kontrolli juures, kerkisid äkki esiplaanile Bellatrixi
muundujad. Siis mõtlesin, miks demokraate peetakse poliitilises spektris "vasakuks"
ja vabariiklasi peetakse "paremaks". Noh, heitke mõnel ööl pilk Orionile. Betelgeuse
ja Bellatrix on kaks säravaimat tähte Orioni ülaosas – Betelgeuse on vasakul ja
Bellatrix on paremal. Juhus? Vaevalt küll.
Aga kui heita pilk kahele parteile Iisraelis. Lihtsalt veel üks juhus? Viimasel ajal
olen hakanud mõistma palju asju Bellatrixi muundujate kohta ja saan sõnumi, et
nemad on need, kes on TEGELIKULT kõige võimsamad kõigist muundujatest.
Nemad ongi TEGELIKUD illuminaadid ja nemad on need, kes on illuminaatide
"püramiidi" tipus. Nemad on tõelised meelekontrolli meistrid. Sellepärast saingi kaks
aastat tagasi sõnumi, et "orionlased" on "püramiidi" allosas. Kuna sel ajal need
"orionlased", kes olid siin sel ajal, olid muundujad Betelgeuselt ja nad ei olnud
tootemipuu tipus. Nii et kõik hakkas minu jaoks selginema. Nüüd on siis tõelised
peabossid täie võimu juures, nii siin kui ka Iisraelis. Bush räägib juba sõjaväe
ümberkorraldamisest ja Sharon on öelnud põhimõtteliselt sama asja. Kas siin Maa
peal saab kunagi üldse rahu olema ja kas Bellatrixi muundujad kavatsevad üldse
kunagi aktsepteerida rahulepingut nagu Betelgeuselt pärit muundujad? Ma tõesti
loodan seda, aga ma kahtlustan, et seda planeeti ootavad lähiaastatel ees mõned
rasked ajad. Ma loodan, et nad kõik tulevad õige pea mõistusele ja lõpetavad selle
hullumeelsuse igaveseks.
Ainus lahendus on õppida üksteist tõeliselt aktsepteerima ja austada neid sellisena
nagu nad on. Me peame andestama üksteisele kõigi minevikueksimuste eest. Siis
saame kõik koos töötada rahus ja harmoonias. Peaaegu iga teine rass selles galaktikas
on hakanud mõistma tõelise rahu tähtsust. Nüüd on aeg Bellatrixi muundujate käes –
kas nad valivad rahu ja harmoonia või nad jätkavad sõja ja hävinguga. Siiani on nad
toetunud surmale ja hävingule, et säilitada oma kontrolli. Kui nad hakkasid kaotama
kontrolli, hävitasid nad planeedi ja liikusid edasi. Aga seekord pole väljapääsu, pole
kuhugile mujale minna. Enam ei ole võimalik allapoole laskuda, me oleme juba
põhjas väljas. Ainus väljapääs siit on ÜLESSE, tõusta tagasi ülesse kõrgematele
tasanditele. Aga see ei ole võimalik kui me ei andesta ja ei too oma energiaid tagasi
harmooniasse. Muidugi, nad arvavad ikka veel, et nad võivad hävitada selle koha ja
endiselt vaikselt põgeneda. Aga ma olen neile ikka ja jälle näidanud, et kõik
dimensioonidevahelised portaalid, täheväravad ja ussiaugud on pitseeritud kinni nii, et
neil puudub neile ligipääs ja tean, et see on tõsi. Kui nad otsustavad hävitada selle
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planeedi, siis hävitavad nad ka ennast ära. Nii et mida nad valivad, elu või surma?
Sest need kaks on ainsad valikud.
Nüüd ütlevad paljud, et kõik on väga hea, kuid mis siis, mida me teha saame?
Noh, vastus sellele on, et me ei saa tõesti midagi teha nende muutmiseks või määrata
nende mõtlemist ja tegutsemist. Aga me saame õppida neile andeks andma ja neile
kaasa tunda ning saata neile tingimusteta armastust. Samuti saame õppida toimivaid
nippe (vt nt Aigar Säde X-Files: http://www.aigarsade.com/XFiles.pdf), et puhastada
end nende meelekontrolli mõttevormidest ja energiatest ning "JAH", täpselt niimoodi
nad hoiavadki asju oma kontrolli all. Nad kasutavad eeterimplantaate ja kasutavad
pidevalt erinevaid tehnikaid, et pommitada meid energiatega, mis on mõeldud
sulgemaks/blokeerimaks meie hingeühendusi ja psüühilisi võimeid ja et hoida inimesi
tõeliselt ärkamast. Tean, et nad kasutavad mingeid heliseadmeid, mis on paljus
sarnased hüdrolokaatorile (sonarile), et pommitada meid pidevalt oma energiatega.
Mis sa arvad, mis oli sonarite vaalade peal katsetamise tegelik eesmärk? Vaalad
suhtlevad üksteisega telepaatiliselt. Neid pommitatakse väga kahjulike psüühiliste
energiatega. Kas see on juhus, et nad ujuvad rannikule selleks, et enesetapp sooritada?
Kas ka see on juhus, et meie seas on viimasel ajal olnud väga palju massimõrvu ja
enesetappe? Ma tean, et nad edastavad neid energiad läbi saateantennide ja
"taldrikute" ja ka Maa orbiidil tiirlevatelt satelliitidelt. Ma tean, sest olen tundnud neid
energiad korduvalt ja saan teateid selle kohta, kust see pärineb. Aga ma ei saa peatada
nende tegevust, saan ainult sellest teadlikuks saada ja sellest mida see mulle teeb ja
siis kasutada energeetilisi puhastustehnikaid mida olen õppinud, selleks, et puhastada
end nendest energiatest ja mõttevormidest. See ei ole lihtne, kuid see töötab ja ma
saan takistada neid üritamast mind energeetiliselt maha surumast ja mind kontrollimast. See on kõik mida saan soovitada.
See sõnum on muutunud juba liiga pikaks, seetõttu ei hakka ma teile edastama
paljusid erinevaid tehnikaid mida olen õppinud. Aga võti selleks on leida moodus,
kuidas ühenduda oma Kõrgema Minaga ja oma juhendajatega ja lubada neil teid
õpetada. See on tõeliselt ainus võimalus. Keegi ei saa seda tööd teie eest ära teha ja
keegi ei saa teid "päästa", väljaarvatud teie ise. Teised inimesed saavad teid aidata ja
teile oma kogemusi jagada ja õpetada, kuidas seda tööd teha, kuid nad ei saa seda teie
eest ära teha. Sa pead selle töö ISE ära tegema. Ärge oodake Jeesust või Sanandat
tagasi "teid päästma" või et tuleks mõni sõbralik maaväline ja teid siit ära viiks. Seda
ei juhtu ja lisaks veel oleme selleks liiga tihedad. Samuti, ära oota mingisugust
"planeedi ülestõusmise" imet 2012 a, sest ka seda ei juhtu.
Need uskumused ja mõttevormid on lihtsalt muundujate meelekontrolli
programmi osad. Sest nad teavad, et kui te ainult istute ja midagi ei tee, siis see on
täpselt see, mis juhtub – MITTE MIDAGI. Ja muidugi on see täpselt see, mida nad
tahavad. Kas te tõesti arvate, et nad ei tea kui sõltuvaks on paljud inimesed muutunud
"kanaldatud" informatsioonist? Kas sa ei tea kui lihtne on neil seda teha ja veenda
inimesi, et nad on tegelikult mingid "kõrgemad" vaimsed olendid? Loomulikult
suudavad nad luua teile illusiooni ja nad on seda ka teinud. Kui sa tahad tõeliselt end
muundujate kontrolli alt vabaks murda ja tõeliselt "tõusta/ülenduda", siis pead ise
tööle hakkama. Sa pead olema võimeline tõstma oma energiate sagedust ja tõstma
oma teadvuse taset. Sa pead olema võimeline ühendust saama OMAENDA Kõrgema
Minaga, see on AINUS koht või tasand kus tõeline tõde pesitseb. Kuid siis kui tõstad
oma teadvust ja energia taset, siis saavad võibolla maavälised sind aidata aga ma
arvan, et kedagi meist lähiajal "valguskiirte abil pardale" ei võeta.
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Mul on hea meel jagada oma teadmisi neile kes küsivad – nii kaua kui olen
suuteline seda tegema. Aga on olemas palju häid õpetajaid, sul on vaja nad vaid üles
otsida. Leia viis kuidas ühendust võtta oma Kõrgema Minaga ja oma juhendajatega
läbi meditatsiooni ja palu neid, et nad juhataksid sind teel, mida just sinul on vaja
järgida ja tea, et sinu tee ei pruugi sarnaneda kellgi teise teega. Olen sellega tegelenud
mitmeid aastaid nüüd ja niimoodi olengi saanud teada kõikidest asjadest mida tean.
On aeg TÕE tõusmiseks meie teadvuse sügavustest. Selle all mõeldaksegi seda kui
inimestel on nägemused või unenäod ookeani sügavustest tõusvatest Atlantisest või
Lemuuriast. Need ei tõuse füüsiliselt Maa ookeanidest, sest need algsed mandrid pole
kunagi olnud Maal, need olid Mu-l. Kuid meie elude mälestused nendel kontinentidel
– need tõusevad meie "teadvuse merest". Võib-olla sellepärast minu Kõrgem Mina ja
juhendajad tahtsidki, et ma kirjutaks selle loo ja miks nii palju informatsiooni tuli läbi
alles kirjutamise käigus. See lugu on mõeldud olema vallandaja/päästik, et aidata teil
kõigil MEELDE TULETADA. Üks minu vaimseid õpetajaid, Robert Love, kasutas
ühes oma klassis väljendust, mis on väga kohane. Ta ütles: "Need, kes teavad, teavad
alati. Need, kes usuvad, need jäävad alati kahtlema." Muidugi, tõeline teadmine
pärineb vaid hingest.
Lõpetuseks tahaksin öelda, et tean, et see on olnud väga pikk ja väga raske ja
valus teekond meile kõigile. Aga ma seisan võimaluse eest, et hakkate nägema tõde
selles loos, ja et see käivitab midagi teie teadvuses nii, et te hakkate mõistma omaenda
rolli selles kõiges. Siis ehk saate alustada protsessi, kus lasete minna kogu
emotsionaalsel valul, kannatustel, segadusel ja ahastusel ja kõikidel hinnangutel ja
kogu vihkamisel, vihal ja raevul, mis tuleb oma rolli mõistmisega, selleks, et sa
saaksid terveneda kõigest sellest. Sest ainult läbi tõelise tervenemise saate tõsta oma
teadvust ja tõeliselt tõusta oma õigele kohale. Ma ainult palun, et te andestaksite
mulle ja kõikidele teistele, kes osalesid selles missioonis, kogu valu ja kannatuste
eest, mida me võisime põhjustada. Ma vabandan kõigi teie ees rolli pärast, mida mul
on tulnud mängida. Aga sügaval oma südames tean, et see kõik pidi olema täpselt nii
nagu see oli. See oli AINUS VÕIMALUS.
Armastust ja rahu,
Roger Kerr
Tõlkinud Aigar Säde
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History of the Council of six
..*..*.

by Roger Kerr and Elora Gabriel
This story is about a group of Souls who began an adventure into the Universe of
Duality a long, long time ago, in a distant Galaxy, far, far away. No, this is not 'Star
Wars', although that might not be such a bad comparison. It is the story of
Remembering the distant past, of Remembering the Beginning of a journey that
would ultimately affect countless billions of other Souls. It is a story of six Souls who
formed a 'Council of Six' to fulfill a Mission that was formulated at the Highest
Realms of Creation. It is also a story of how two of those Souls, Roger Kerr and Elora
Gabriel began to open their awareness and reach back into the depths of their
Consciousness to discover their Beginnings. It began taking shape when Elora and
Roger first came into email contact with each other in August of 1997. Elora had
already gotten some information on this Council of Six in some earlier past life
regression sessions. Bits and pieces of information have been coming into our
awareness little by little over the many months since that time. This information was
obtained from connecting with our Higher Selves and our Spirit Guides, who helped
us connect to many of our past/alternate Selves. Many lifetimes have come into our
awareness, but this story is about the most pivotal life of our long journey. It
obviously contains many gaps, and in some portions, educated guesses. So what
follows is the best compilation of information as of June 1999. Is this story of our
journey true? Well, it is our truth, and we invite you to come along and judge for
yourself, to see if our story may mirror your own truths, or at least help you to find
your own deeper truths.
We live in a Universe of Duality, particularly here in the 3rd dimension. Our
whole world is based on duality: Light/Dark, Love/Fear, Good/Evil, Male/Female,
Higher Consciousness and Lower Ego Consciousness. But probably the most
important aspect of this Duality is the existence of the Humanoid and Reptilian races
of Beings. It is this aspect of the Duality that is the focus of the story of the Council of
Six. There are many races of Reptilian Beings in this Universe, whom many people
would consider as being 'Dark'. Because we have been immersed in this Duality so
long we have lost the distinction between Energy and Consciousness. In my way of
thinking there are only three things that exist in this Universe: Light energy, Dark
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energy and Pure Consciousness. Many people think that the Ascension process is
about becoming or returning to Beings of Light, but we were never truly 'Light' in the
first place. We must come to the awareness, and truly REMEMBER that we are
neither Light nor Dark, but Beings of Pure Spirit and Consciousness who inhabit
bodies composed of both Light and Dark Energies. There is a huge distinction here.
Of course Beings that exist in the higher dimensions have bodies that contain more
Light energy than those such as ourselves in the lower dimensions. As our Spirits
Descended into the lower dimensions and denser realms of the Universe, our Spiritual
or Etheric bodies had to take on more and more Dark energy in order to lower our
vibration rate so that we could incarnate into these physical bodies. The lower the
dimension we descended to, the more Dark energy we had to take on. How did we
take on that Dark energy? Through our emotions of fear, hate, anger, grief, guilt, etc.
So as we took on more and more Dark energy, we began to identify ourselves with the
different levels of Light and Dark energies. We forgot that we were the Beings of
Consciousness who merely embodied those different levels of Light and Dark
energies. So it would appear that those Dark energies we took on through our
emotions merely clouded, or veiled our Conscious awareness of who we truly were.
So while it is true that in order to Ascend back to the higher dimensions we have to
release these 'Dark' emotions and allow more Light energy into our Beings, we must
not confuse Light with Consciousness.
So in this respect, since the Reptilians exist in a higher dimension than we do,
they would not be as 'Dark' as we are. The Reptilians just have a different way of
being, a different state of Consciousness than we have. But Consciousness is neither
'Light' nor 'Dark', there are just different levels of awareness, some higher than others.
The Ego Consciousness or Intellect tends to block the Higher Consciousness from
coming through, and as a result causes us to hold on to more of the 'Dark' emotional
energies. So in this sense, the Ego blocks the flow of the Light Energies in our bodies.
So the Ego Consciousness may affect energy but it is not energy, so it is not 'Dark'. It
is merely a lower level of Consciousness. The Reptilians seem to be completely
immersed in their Ego Consciousness, the Intellect. But does that make them 'Dark' or
'Evil'? Who are we to judge them? There are just as many Humanoids who are totally
immersed in their Egos, and they can be just as 'Dark' and 'Evil' as the Reptilians. So
being 'Dark' or 'Evil' has little to do with whether you are Reptilian or Humanoid. But
the Reptilians are masters at survival, and they are some of the oldest races in this
Universe. They are very aggressive, fierce and determined warriors, and can be very
intimidating to say the least, of that you can be sure.
Roger began having psychic contacts with members of the race known as
Draconians in late March of 1997. He also began experiencing some rather unpleasant
psychic attacks about the same time, as they tried to control him through these fear
tactics. He attempted to communicate and work with them for much of that year.
Later he began having contact with the Sirius B Anunnaki Reptilians, then with the
Orion Reptilians, and finally with another race from Alcyone in the Pleiades. The
various Reptilian races are very wide-spread throughout this and other Galaxies. The
group which he became most familiar with are the Draconians from Auriga. He has
only had limited contact with the Greys, and he suspects that they are a hybrid race,
part Sirian Humanoid, part Reptilian. There are also many other Humanoid races such
as the Sirians and the Taygettan Pleiadians. Roger has had several telepathic contacts
with some of the Pleiadians, and Elora had some connections with a group of Sirians.
But for the most part, the story of the Council of Six seemed to revolve around the
Reptilians.
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Recently, Roger realized that several different meditation experience she has had
over the last two years all seemed to fit together, and were important parts of the story
of the Council of Six. So the following is his account of how things all came together.
Two years ago, in January 1997, I met my Twin Flame Soul Mate through email.
The Love and energy rushes I felt when we first connected was unlike anything I had
ever felt before. I will call her Sarah, although that is not her real name. Shortly after
we connected I was taken on an Astral journey back to the Andromeda Galaxy, to
what I began to call the 'Home World'. I saw the two of us in a wedding ceremony
where we each pledged our eternal Love to one another. We were presented with a
small Blue Crystal and we anchored the Love that we had for each other into that
crystal. Next I saw the two of us in what I would call a briefing meeting. The man
leading the meeting asked for volunteers for a very dangerous mission. Many people
raised their arms, as did Sarah and myself. We looked at each other and gave each
other that look that said "we can do this". Slowly everyone else in the room put their
arms down, except for the two of us. We were then taken into a private room where
we were told what we would have to do. I was not given all the details in the
meditation, but I knew that my part of the mission was to go down into the very
depths of the 'Dark' World, the World of the Reptilian Beings. I would be like an
Eagle, I would have the ability to dive down into the depths of Darkness, but yet be
able to come back out to return to the Light and be able to soar to Spiritual heights.
Sarah would be there for me to give me the Love and support I would need to help
pull me out of the Darkness. After receiving our instructions for this Mission, we went
inside of a huge pyramid and were led to a chamber where there was a gigantic Blue
Crystal. We took our personal crystal and again pledged our Love to each other into
it, and then I placed it in a small receptacle in the huge Blue Portal Crystal. It was like
this crystal contained the programming for every life that we would experience. In
each life, one of us would be given a crystal that would contain the program for what
needed to be done in that particular life. This Crystal was the power source for a huge
inter-dimensional portal or energy vortex. After placing our personal crystal inside the
huge Blue Portal Crystal, I saw myself incarnating into a physical body on a different
planet in a different Galaxy.
When Elora and I connected in August of 1997, she told me that she had become
aware of a life a long time ago, in which she was a member of a Council of Six, and
the events and ensuing Karma that she took on from that life had been paramount to
her whole existence. In reading her story about that life, I became aware of one of my
own past lives that I had been unaware of. I was a female by the name of Shandrasi,
and I too was a member of the same Council of Six along with Elora. When I tuned
into this life, I realized that it occurred on a planet in another neighboring Galaxy,
probably two or three hundred million years ago in Earth's time frame. My sense is
that this was one of the Local Cluster of Galaxies, but it was a different Galaxy than
either Andromeda or the Milky Way. I recently was taken on a journey to that Galaxy,
which confirmed this It seemed as if this was one of my first 'physical' incarnations,
although I think it was at a much higher dimensional level than this 3rd Dimensional
existence we now know.
Then in November of 1998 I had a meditation where I was shown another life I
had that occurred in the Andromeda Galaxy, on the Home World. I was female, and I
was one of a group of Beings that have become known as the Golden Ones. I had
been one of the portal 'operators' of the Blue Crystal Portal. Again, this would have
been probably hundreds of millions of years ago in Earth's time frame. The sense I
had was that this life was just prior to Shandrasi's life and the Council of Six, and
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seemed like a higher dimensional level than the Council World. Everything seemed to
be still pretty much in Balance, and I had the impression that this was just before the
Beings of the Light and Dark Consciousness really began to separate. Or, in other
words, before we began incarnating as separate Reptilian and Humanoid Beings.
In late 1997, Elora had a meditation where she saw the two of us as these huge
Beings. She said that things seemed pretty stagnated, not much spiritual growth or
excitement. She and I had been part of a group of Beings that also included Lucifer.
He had left us and had Descended into a lower dimension to experience life in a
different world on a different planet. He had planned to incarnate as one of the
Reptilian Beings and then return. But when he didn't come back as planned, the rest of
us became pretty concerned. Apparently, we started looking at possible future
timelines and saw some rather disturbing developments, as the worlds of Light and
Dark Consciousness, of Humanoid and Reptilian grew further and further apart. We
saw a lot of chaos and destruction, with the Reptilian Beings conquering world after
world, and many wars with the Humanoid Beings. So we decided that some of us
would have to go down after Lucifer and bring him back, and try to bring things back
into Balance. A master plan was drawn up to accomplish that. So it would seem that
this was the purpose of the Mission Briefing I had been shown earlier, and this was
what Sarah and I had volunteered for. Elora was also to play a key role in the plan. I
now know that this was the same life that I had been shown a year later, as the Golden
Ones. So it was really here that we began our journey into the 'Darkness' of
Forgetfulness and Separation, into the separate worlds of Humanoid and Reptilian
Beings. It was as a result of what happened in this life that we began to forget who we
truly were, and began believing that we were all separate Beings, and that we were
separate from God/Goddess and Great Spirit. We fell into judgement of other races of
Beings and of each other, believing that one was 'Good' and one was 'Evil'.
So after placing the programming for my part of the Mission into my personal
Crystal and then into the Central Blue Crystal, I too descended down into that lower
dimension and incarnated as a humanoid female. I sense that we were not human as
we know it today, but similar. I am not sure what dimensional level this was. My
guess is that it was on the 11th Dimension, but my understanding and awareness of
the different dimensional levels is not very clear. I get that this was in a different
Galaxy. So thus begins the story of my life as Shandrasi and the Council of Six.
When I, as Shandrasi, was six years old I was playing with my sister and my boy
friend, who it so happens had been my mate in the previous Golden Life. In fact I had
just met this person, again through email, only a couple weeks before I had the
meditation about the Golden Ones. This was not Sarah as she had chosen to remain at
the higher dimensional level as an Observer and a Guide to me. Anyway, somehow I
was knocked unconscious and remained in a comatose state for 3 days. During this
time I was shown a vision of how life in this Universe of Duality would unfold. So I
was shown or re-minded in a 'physical' Conscious sense all the future probabilities
that we, as the Golden Ones, had foreseen. Also, it turns out that Sue Potter had been
my sister in that life. She was 2 years older than me, and she too had been shown a
vision when she was 6. It turns out that the age of 6 would be critical times for both of
us in many of our subsequent lives. We each had been shown different aspects of the
'Descension' Plan, and the roles that each of us were to play in it, including what we
would have to do to end the Descension process and begin our Ascension. I do not
know all the details of what Shandrasi was shown in that vision, but the essence of it
was that there was going to be a time in the very distant future, on a planet in another
Galaxy that would prove to be a critical turning point, a point of 'No Return', for all
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Beings who chose to experience this particular timeline. To make a very long story
short, that time is NOW, in the Milky Way Galaxy, right here on Earth.
Part of what Shandrasi had seen in her vision was a scenario of wars and
destruction involving several Reptilian races. When Lucifer had left our group of
Golden Ones, he had gone into the 'World' of the Reptilians, in a different Galaxy,
and had become the leader of one of the races that we now know as the Draconians.
They currently reside mostly in the constellation Auriga. These are not the Orion
Reptilians, who are a separate race. I have become aware of six major Reptilian races,
which include the Draco, the Orions and the Sirius B Anunnaki. These six races have
fought against each other, and against various Humanoid races for aeons. The
infamous Orion Wars was only one example of this long history of battling for
ultimate control. I have had the sense now for about a year and a half, that Shandrasi
also saw the Earth being destroyed somehow, and that it involved the Reptilians.
Somehow a rift or Black Hole would be opened between this Universe and a Parallel
Anti-Matter Universe and the Earth would be totally annihilated when it encountered
her Anti-Matter counterpart. This enormous explosion would rip through the spacetime fabric ultimately consuming the entire solar system and surrounding star systems
in a gigantic series of explosions of matter and anti-matter, annihilating everything in
its path. Eventually the entire Galaxy would be destroyed. Apparently she was also
shown the cause of this rift being opened in the first place, and it had to do with all the
wars and use of nuclear weapons, and the higher dimensional wars being waged by
many other ET races who were fighting for control of the Earth. In early January 1999
I became aware of the fact that a tremendous amount of Anti-Matter Energy and the
Consciousness and Astral Bodies of many Beings from the Parallel Anti-Matter
Universe were coming through into our world through a Stargate Portal at Mt. Kenya
in Africa. I and a very psychic and spiritual young lady whom I had met a couple
months earlier, did a meditation where we connected to the Blue Crystal Portal in
Andromeda and were Guided to do some things that placed a protective seal around
that Stargate to prevent any further merging of the Anti-Matter Energies. But recently,
as I write this, I have sensed that barrier breaking down again. Since that time I have
become aware of some other smaller portals where similar Anti-Matter Universe
Energies were coming through. My friend did some work to seal up one of those here
in Denver, Colorado. So what Shandrasi had seen in her vision is becoming a
possible, and certainly a more probable, reality. So this is indeed a critical time.
So when I/Shandrasi regained consciousness I shared my vision with the local
shaman or holy man. The result of that was that I swore an oath of some kind to take a
course of action that would lead me on a journey to begin the fulfillment of my part of
the Master Plan that the Golden Ones had designed. It would ultimately put all of us
who took part in this Mission in a position, with all the knowledge and wisdom that
would be needed, to help prevent that future possibility of annihilation from
happening. Part of that plan was the formation of the Council of Six. There were
actually seven of us who had volunteered for this particular Mission, but Sarah, my
Twin Soul, did not incarnate with us in that life. She would act as a spiritual Observer
and Guide for us, particularly for me, to help me through the rough times that would
lie ahead. She would also have an important role to play in subsequent lives, in the
fulfillment of this Mission. The 6 of us who had agreed at that Mission Briefing
Meeting to be a member of the Council of Six were: myself, as Shandrasi; Elora, who
was a male by the name of Deidriel, and would become my mate; Elora's Twin Soul,
who I will call Andre (not his real name), was her sister; John Armitage, who was
female in that life and was one of my sisters; the 5th member is a male acquaintance
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of Elora's, who I will call David (also not his real name) and was also male in the
Council life; and the 6th member is a woman whom I will call Teresa (again not her
real name), who was male in the Council life and the brother of David. It is interesting
that all of us except David were the opposite sex in the Council life as we are now.
Later in that life the six of us also paired up as mates: Elora and myself, John and
Teresa, and Andre and David. Each couple had two children, who would also play
important roles in this Mission.
Sue Potter, one of my sisters, was involved in the same Mission Plan, but was not
a member of the Council of Six, as she had died at a very early age in that life. She
had been killed in the same accident in which I was knocked unconscious. She was to
play a critical role in the overall plan, and had to re-incarnate into a different life, as
one of the Reptilian Beings, whom I would meet later in that life. It is interesting that
Shandrasi actually had 6 other sisters. Out of the 7 of us, there were 3 sets of twins.
With each pair of twins, one went into the 'Light' and one went into the 'Dark'. Sue
and I were two of those who went into the 'Dark'. The third sister who went into the
'Dark' is someone that Sue knows very well. It turns out that my twin who went into
the 'Light' was Sananda, Sue's twin was Ashtar, and John, who was one of the third
set of twins, was Melchizedek. The seventh sister, who was the oldest of all of us, was
Athena. So is it possible that we were the original 'Seven Sisters'?
I also find it most interesting that either Elora or I have met each of the other
Council members either directly or indirectly. Elora met her Twin Soul, Andre,
several years ago. She also met David in person, and talked to Teresa over the phone
through her business. I had the great pleasure of meeting John in June of 1997, and
met my Twin Soul, Sarah, through email. I have also met Sue in person and three of
the children from that life, two of whom were Elora's and my children, a son and
daughter. The third one is a wonderful woman whom I know very well and will call
Mary (again, not her real name). She was male in that life and the son of David and
Andre. She was to play a critical role in what transpired. Of course it is not
coincidence that all of us would incarnate here on Earth at this critical time and be
drawn together in the way that we were. We had an important mission to complete. I
do not mean to imply that our group were any more significant or important than
anyone else, as there were many, many Beings who also came into this physical
Universe on similar missions to help restore the Balance and to bring people's
awareness back to Love and Divine Consciousness. I only know that we were chosen
for a very important mission, and this is a small but significant part of our story.
During Elora's and my work in mid-September of 1997, we were taken on an
Astral journey back to the Council World. We saw ourselves and the other members
of the Council sitting around a circle of stones with a fire blazing in the middle. It was
night time, and I, as leader of the Council, was leading a ceremony in which we each
pledged our allegiance to each other and said some vows dedicating ourselves to this
Mission, that we had all agreed to participate in. I thanked and honored each member
of the group for taking part in this Mission. Each of us had our own secret covenant
with 'God/Goddess' that none of the other five knew about. This was necessary
because certain actions that had to be taken would impact the others in what would
appear to be a negative way. But it was all a necessary part of the plan. Before
incarnating into these Council lives, each of us had our entire 'program' for our
particular roles for each lifetime for the entire Plan placed into a kind of "Soul
Capsule". This is what I had done in the ceremony at the Blue Crystal Portal. In fact
these Capsules were sealed and stored in a vault inside the Pyramid that contained the
Blue Crystal. Each of us was sub-consciously linked to our Soul Capsule, so that we
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would each know what had to be done, whether it was Consciously or UnConsciously, to complete our entire Mission. Part of the programming was that this
Capsule would be Consciously accessed just before the final stages of the Plan. Elora
was Guided to have a shaman retrieve her Capsule in January of '97.
Synchronistically, at about the same time that I really started becoming aware of my
own role in this Mission. She was the first of the group to have her Capsule retrieved,
and then in September of '97, she helped me retrieve my Capsule. In fact we did this
just moments before we were taken on this Astral journey to the Council Fire
Ceremony.
Our Council of Six became one of the higher orders of the governing body for the
entire planet. At some point the following scenario began to unfold. There was
another person involved, a man that Elora has met in this life, whom we will call Sam.
He was male in that lifetime. Apparently Lucifer and the Draconians had made their
way into our planetary system. The Dracos had very high levels of technology and we
believe that Sam had made a business deal with them to acquire some of that
technology. The Dracos most likely offered many inducements in exchange for their
highly evolved technology, but we suspect that their real agenda was the complete
conquest of our planet. Apparently Sam got David, a member of our Council,
involved in this deal, and David tried to convince the rest of us to agree to their plan.
We think that the majority of our Council decided it was not a good idea, but David
secretly went in on the deal without our approval. Mary, who was then a young man
and David's son, also got involved in it. What we suspect is that David and Mary may
not have been aware ofthe real motive of the Dracos until it was too late. So this deal
gave the Dracos an opportunity to come onto our planet. Of course, they tried to take
complete control of the planet, and eventually a war broke out. Most of the planet was
destroyed and nearly half of the population, about 60million people, were killed.
Most of us and our families survived the war, but our lives would be drastically
changed, and the foundations laid for the remainder of our life journeys.
We suspect that David left the planet once the war broke out. Anyway, the
responsibility for settling a peace treaty fell on Deidriel (Elora), as the Dracos, who
are a male dominated race, would not deal with me as the leader of the Council
because I was female. So the burden fell on Deidriel as he was second in command.
As part of the settlement, the Dracos demanded that they be given many female
captives, or they would destroy the rest of the planet. So given that choice, Deidriel
agreed to their terms. Ultimately, the three females (myself, John and Andre) were all
taken captive by the Dracos, and taken back to their home world. I believe that we
may have sacrificed ourselves in order to save our children and some of the others.
I'm not sure how many females were taken in all, but it would make sense that many
were. Deidriel (Elora) shouldered all of the blame for us being taken prisoner, when in
fact it was not solely his decision, and there was no other acceptable choice. It turns
out that because of his overpowering feelings of guilt and remorse for having to make
that decision to betray those that he loved to the Draco in order to save the planet,
Deidriel(Elora) took his own life. That guilt has weighed heavy on Elora's Soul ever
since. She has spent much of her current life releasing this guilt and healing all of the
Karma that she took on as a result of what happened in that life.
The three of us females, as well as others, were used as breeding stock for the
Draco's genetic experiments. There was much sexual abuse and torture. And I am sure
that there was a lot of resentment on our part towards the men of the group, Elora,
David and Mary amongst others. But the message that I got was that the 'cross-breed'
offspring from these forced matings between ourselves and the Draco were the
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ancestors of the Anasazior Native American race. When I was in Mesa Verde in June
of 1997, some of the Anasazi began 'talking' to me, and told me that the Dracos and
the Anasazi had common ancestors. They also told me of my own Anasazi
connections. I had known that I had connections to the Native Americans, but had not
realized that this included the Anasazi. Thus, many of the pieces to this gigantic
puzzle began falling into place. So when I became aware of Shandrasi's fate at the
hands of the Draco, I began to understand the reasons behind it all. This was all part
of the Divine Plan to bring the Light and the Dark Sides of Consciousness, the
Humanoid and Reptiloid Races into Balance and Peace and Harmony with one
another. So creating a race that was part Reptilian and part Humanoid was part of the
Plan. It is not coincidence that the Native American people have held that energy of
Balance here on the Earth for many thousands of years.
I have the impression that this captivity lasted many years, and during that time I
get that the three of us, me, John and Bill, had placed many curses on some of our
captors as well as those whom we felt had betrayed us. Prior to the Draco take-over,
Elora and I (Deidriel and Shandrasi) had been schooled in the shamanic arts, as this
too had been part of the overall Plan. I have come to realize that I had become quite
adept at Black Magic and was a master at placing curses. But even that served the
purpose of placing the 'Veils' on people's psychic awareness, so that they would forget
their true origins, which again was all part of the Descension Plan. I have also just
recently become aware that I had had a major curse placed on me prior to this entire
scenario unfolding. So curses and implants were used by many Beings as tools of the
process of Descension into denser and denser realms. Finally, after many years of
torture and abuse, Mary made another deal with the Draco to have me released into
'his' custody. But by that time I was totally beaten down, literally. I get that I suffered
more sexual abuse at his hands, and I too finally took my own life. So this very
critical life set the stage for all that was to follow in our many incarnations since that
time.
Elora agreed to take on the Karma of all those people of that planet who died in
the war with the Draco. As such she would have many difficult and painful lives. For
the most part Elora's and my Paths followed different courses, but we did cross paths
on several critical occasions. She had many, many lives here on Earth from the
beginning of civilization on this planet. We believe that David followed a similar path
as Elora.
During her captivity, Shandrasi had met Lucifer and also her sister, Sue, who had
died at an early age, and had subsequently incarnated as one of the Draco. My
Mission was to also follow Lucifer's Path and go into the world of the Reptilian races
and to become one of them. I just recently got the message that Lucifer had been my
Father in my first Draco life. Thus began a long string of incarnations as Draconians
and several other Reptilian races. I have come to realize that I had about 140 lifetimes
after Shandrasi's life prior to coming into this Galaxy and all of them were as various
races of Reptilians. Although there were many different races of Reptilians, there
were six predominant races that seemed to dominate all the others. I had lives as all
six of these different races. In a recent meditation I was shown that each of these races
originated in a different Galaxy within the Local Cluster of Galaxies, of which there
are at least 28 separate Galaxies. It turns out that I played a role in bringing each of
these races into our Milky Way Galaxy, as it was all part of the Divine Plan that the
many different Reptilian and Humanoid races of this sector of the Universe, be
brought together. After all, part of our lesson is to recognize that we are all One Great
Big Family. I will try to identify the six races according to the Constellation they
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currently reside in. There has been much confusion as to their identity and the name
Draconian has been used for all the different races. However, I classify the
Draconians as just one of these races, the ones who now reside in the constellation
Auriga and the Capella Star System. There is another race who reside in several star
systems in Orion. A race from Alcyone of the Pleiades, one from Taurus, one from
the Triangulum, and finally those from Sirius B, who I believe are Zecharia Sitchin's
Anunnaki. Each of these races are a distinct race, with strikingly different
appearances. Also, none of these races are the Greys. From the information that I have
been able to get, the Greys are a hybrid race who were 'created' by the Aryan Sirians
to be used as 'combat drones' against these other Reptilian races. They are part
Humaniod, part Reptilian and part Insectoid, who are another entirely distinct race of
Beings.
Each of these Reptilian races had a Supreme Ruler that I have come to call the
Six Lords of Darkness, or 'Dark Lords'. These six are Lucifer, who is Lord over the
Draco; Asaru, Lord of the Orions; An, Lord of the Sirius B Anunnaki, Damsowzulvitz
(Damsow for short), Lord of the Alcyones; Natas, Lord of the Taurians; and
Sulzekiwuztuplep (Sulzek for short), Lord of the Triangulums. Sue and I each worked
our way up into the Elite and became one of these six Dark Lords. Sue was Natas, and
I was An. These six 'Dark Lords' were to play an important role in the Descension
process. The message came through that these Beings knew, or at least I did, that a
time would come when we would reach a point of 'No Return', regarding the
descension into density. The Descension had to be reversed at that time, or we would
continue to Descend into the darkness until we had completely destroyed ourselves,
possibly by causing this rift between the matter and anti-matter Universes. We think
that the projected time of this event is in our near future, possibly sometime between
now and 2012.
An was what was considered to be a 'Sun God', meaning that he had the ability
and the power to open and close and transit the inter-dimensional Wormholes and
Portals that exist within many Stars or Suns. I had several lives as a Draco 'Sun God',
or 'Soluruous', which was the Draco name for them. I also played the 'Sun God' role
for each of the other four races. Except for An, these 'Sun Gods' served directly under
one of the other Dark Lords, as the Commander in Chief of each particular race. Each
of them had 12 'Officers' who made up the High Command. My first few Reptilian
lives were as Draco Sun Gods, and I kept going further and further into the 'Dark'
realms. Finally I became Belsazar, who was like the ultimate Dark Lord. He had
somehow brought all six Reptilian races under his control and became like an
Emperor of all Reptilian races. He was much like the Emperor in the Star Wars
movies. It was under his rule that the combined Reptilian forces began invading many
different Star Systems and also spreading throughout many of the Local Galaxies. He
unleashed a brutal 'Reign of Terror', and created a Reptilian Empire that eventually
spread from one Galaxy to another. It was through my many 'Sun God' roles that I
helped lead each of these six races from one Star System to the next, and from one
Galaxy to another. They waged all out war on all Humanoid and many other races.
But yet this was all part of the Divine Plan to Descend into the denser and denser
realms of the Universe. The message that I get is that when my Soul agreed to play
this role, that the Collective Consciousness wanted to experience the emotions of fear,
terror and hate. So Belsazar definitely struck fear and terror into everyone's hearts and
he gave all Beings someone to REALLY Hate. But it was something that all Souls
had agreed to, everyone just forgot. So most likely, it was Belsazar who became the
model for the 'Devil' or 'Satan', as the Humanoid races were looking for a central
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figure on whom to place all the blame for all that had gone 'wrong'. So this got passed
down through all the religions, and the entire Reptilian race soon became the symbol
for all that was considered 'Evil'.
But even though all the Reptilian races had been brought under one Supreme
Commander, there was an ongoing struggle amongst them for power. So these six
races waged almost constant war on each other and on many Humanoid races. They
went on to conquer many, many worlds in many different Galaxies. Two years ago, I
had an Astral journey where I was shown many different worlds that had been
conquered by the Reptilians, and the different ways in which they accomplished it.
Of course at that time, I hadn't realized that I had been directly involved in many of
those conquests. At the end of my journey I asked how many worlds were there that
had been taken over by the Reptilians. The answer I got was millions. Then I asked
how many worlds were there that were still free from their control, and got hundreds.
In that Astral journey I was shown that they eventually made their way to the
Andromeda Galaxy where they conquered the Home World and took control of the
Blue Crystal Portal, which is a major intergalactic portal, and went through it to come
here to the Milky Way Galaxy. I was one of the Draco High Command who was
involved in that conquest and then led them from Andromeda into this Galaxy. I get
that they first came to Lyra through a major portal there. But they did not remain there
and moved on to Capella, in the constellation Auriga where they still reside. I get that
the Draco were the first of the Reptilian races to enter the Milky Way Galaxy, soon to
be followed by the Orions, Anunnaki, the Alcyones and other races.
When I first arrived in this Galaxy, I continued my role as a Draco Sun God. But
now would come a critical turning point for me. One of my most important Draco Sun
God or Soluruous Selves was known as Sansiruous. He could see where all this war
and destruction was going to lead, and he began slowly departing from the traditional
Draco ways. He was the first to empower the females of his race as Warriors. He also
planted the seeds for what would later become a Draco Rebellion against the rest of
the Empire. He would also play a major role in my current life, in helping remove
many etheric implants from me and Elora, and in making some critical connections
with some of the Draco. His Capellan female Warriors would also play a critical role
in the events that took place in the Fall of 1997.
I had a later Draco Soluruous life, when the Rebellion took full force and became
an open Civil War between the various Reptilian races, and of course I was one of the
instigators behind it. This Civil War eventually spread throughout this entire sector of
the Galaxy and involved many Humanoid races as well, and eventually became
known as the Orion Wars. Most people have considered the Orion Wars as the
beginning of the control of the Orion Reptilians in this sector of the Galaxy. But in
truth, it represented the beginning of the break-up of the Reptilian Empire. Again, it
was all part of the Great Plan to begin the slow process of restoring the Balance of
Power, and bringing the Reptilian and Humanoid races back together in Peace and
Harmony. Of course we haven't reached that point yet. But this was the Mission of
our Council of Six. You have to understand that this whole process had been evolving
for hundreds of millions of years just to get to the point of the Orion Wars. So it is not
surprising that it would take a long time for the process to resolve itself. How long
ago were the Orion Wars? I really don't know for sure, but probably hundreds of
thousands or possibly several million years ago in Earth's time frame. But what is
important to understand is that this process of the races coming back together IS
happening.
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It was after my life as Sansiruous that I began a series of incarnations in Human
form. Part of my Mission was that I had to form a 'Bridge' between the Reptilians and
the Humanoids, to bring them back together in Peace and Harmony. I had to remind
both races of our true origins as ONE FAMILY, ONE BEING. As such I needed to
experience both forms of life, and so I began alternating between Reptilian and
Humanoid form. But most of my lives after this point were as Humans. I had been
fully immersed in the Reptilian way of Being, now I had to become Human and to
embrace that way of Being as well. But in doing so, I entered a sort of no man's land,
as the Humanoid Beings still sensed my Reptilian energies, at least on a subconscious level, and they judged me as being 'Dark' and 'Evil'. Starting with
Sansiruous's life, the Reptilians began to see me as a threat to them, and they
considered me a traitor to their cause. Now when they saw me as Human, I really
became a threat to them. So I began to be attacked from both sides. But this was all
necessary to attempt to bring things back into Balance and Peace and Harmony. But
this would prove to be a most difficult, and nearly impossible task.
My first 'Human' incarnation was in the Lyra Star System on a planet we called
MU. This was the original Lemurian civilization. There were at least two other
planets in that system that were inhabited. The original Atlantean civilization was on
one of these. I had several lives on MU, but then the Atlantean and Lemurian
civilizations went to war with each other. The Beings from the third planet were what
I would consider to be the ancestors to our Illuminati. They manipulated both sides in
this war. The Reptilians were also involved in this war. Finally a huge 'comet' or more
accurately a brown dwarf, or burnt out 'Dark' Star came into this planetary system.
The 'Illuminati' Beings were able to use their powers to 'steer' this Dark Star into a
collision course with MU. My sense is that they saw that the Reptilians were about to
take over MU and they chose to destroy the planet rather than surrender it to the
Reptilians. A few years ago I had several vivid dreams about my last life on MU. I
had been a scientist and we knew that this Dark Star was going to collide with our
planet. Later I had a couple of past life regressions to this same life. I had lived on the
shore of one of the oceans and huge tidal waves came ashore as this Dark Star
approached due to its gravitational effects. Another group of scientists sent out a
group of explorers into interstellar space to find another planet that we could inhabit.
They found a suitable planet in the Sirius Star System, and many of us evacuated the
planet. However, most people refused to believe that this Dark Star would really
destroy the planet. Perhaps they believed that God would not allow it to be destroyed.
But the Dark Star did indeed collide with MU and it was destroyed. The 'Atlantean'
Planet was not destroyed, but it was thrown into a different orbit and it too had to be
evacuated. Close to two billion people died in that catastrophe. MU was indeed a
beautiful planet, a paradise. I suspect that this is where the legend of the 'Garden of
Eden' originated, and the belief system set in place that God punished us and threw us
out of the Garden of Eden. But once again this was all part of the plan, for the Human
and Reptilian races to spread out throughout this sector of our Galaxy.
My next 'Human' lives were on a planet I call Senayaga in the Sirius B Star
System. Again I had several lives there, and after a time of relative peace, another
war broke out. I believe that this war was a separate conflict from the 'Orion Wars',
but may have been a result of it, as I get that it involved the Orion Reptilians, the
Draco and the Anunnaki, and that they were all fighting for control of this planet. I
had been a military commander and was involved in this war. This war also involved
a planet in our Solar System that many people know as Maldek or as I prefer to call it,
Malona. I ended up being injured and captured and was held prisoner on Malona. I
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have gotten the message that the Sirians ended up losing that war, and that the
Anunnaki Reptilians took over Senayaga, and that planet later became known as
Nibiru.
Next I had several lives on Malona or Maldek. Some of my lives there were as
Reptilians again. Again there were quite a few lives there, then one more time a major
interplanetary war broke out. This war was between the 'Lemurian' descendants from
MU who had settle on Malona, and the Atlantean descendents who had settled on
Earth. The Reptilians and the Sirius A Humanoids were also involved in this war. I
was a male by the name of Gustav, and I was one of the Anasazi race of mixed
Humanoid and Reptilian genetics. This particular life was a very important life for
me, and I have been reminded of it many times through past life regressions and past
emotional 'memories'. I had left my native people and had gone off to again study the
sciences and was involved in a battle in this war at the age of 18. Later, a close friend
of mine had a vision of the whole planet being blown apart, as a result of this war. So
once again we made our plans to evacuate and to come to Earth. We had realized that
Ashtar and the Sirians had planted crystals all over the planet and had planned to
setup some kind of energy grid or shield. Once again, a Reptilian take-over of the
planet appeared imminent, and the Sirian Humanoids were attempting to make the
planet uninhabitable for them. Whether or not they truly intended to destroy the planet
I do not know, but I would like to think not. I had had considerable spiritual powers in
that life, and I believe that I had attempted to intervene in their plans to try and save
the planet. So I attempted to re-program these crystals to try and deflect the energy
back to the Sirian ships, but was not successful, and may have inadvertently
contributed to the problem. Because when the Atlanteans and Sirians energized these
crystals with some kind of high energy beam, the energy was too strong and it
destabilized the planets energy grids and it was completely blown apart, and again a
couple billion people died in that explosion. The remnants of Malona or Maldek
formed the Asteroid Belt.
But before Malona exploded, a group of us had evacuated and came to Earth. I
had met Elora at some point and she was part of our group. As far as a time frame for
these events goes, my sense is that Malona was destroyed about 13,000 years ago. I
was made aware of the fact that when we left Malona to come to Earth we had done
some time traveling. First we went about 8500 years into the future to about 4500
years ago. We brought several of the 'Anasazi' tribes with us and dropped them off at
various sites in North and South America. One of these sites was at Mesa Verde in
southwestern Colorado. Then we went through the Portal at the Great Pyramid and
went back in time to about 389,000 years ago. There was another very important
phase of our Mission that had to be accomplished.
According to Semjase of the Pleiadians, in her contacts with Billy Meier in
Switzerland in the mid-70's, the Lyrans had first come to Earth about 20million years
ago. Over time they had made many trips to Earth and had attempted to establish
many different colonies. Elora had been one of the original Lyrans that first came
here, and had many incarnations here over along period of time. She knew that there
had been a time when the Anunnaki Reptilians came to Earth and began a series of
genetic alterations that would have serious consequences for the Human race. So part
of our Plan was to go back in time before that genetic experiment began so that we
could try to stop it, or at least prevent the effects from becoming irreversible. In a later
life, we were both involved in a Mission to accomplish that. I had incarnated as one of
the Anunnaki Reptilians again, and I managed to infiltrate their team of geneticists.
My sense is that it was the Orions who were in charge of the whole operation. We
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could not stop the experiment entirely, but my 'team' had determined a critical point
where we could convince the Orions that we had achieved their objective, but yet stop
it at a point where there was still a possibility of a recovery for the Human race. I
managed to convince the Orions that we had indeed achieved their goal, and then
Elora and others of our team blew up the labortory, destroying all the records so that
they could not know what we had done, or repeat the experiment. Of course they
figured out that I had been part of the sabotage efforts and tortured me trying to get
me to tell them what I had done. But I never revealed my secret and was slowly
tortured to death. I guess whether or not we really stopped the experiment in time
remains to be seen.
So we each had many more incarnations here on Earth. But the life on Malona as
Gustav was a pivotal one for me. I have often gotten the message that I have now
come full circle, as this was the life where I first came to Earth to begin the final
phase of my Mission. Now we are at that critical time for which we of the Council of
Six had prepared for. Everything that had happened was building up for the events
that were about to happen in our lives now. Elora and I have each realized how the
many things that have happened to us in our current lives have been leading us down
a certain path and have been slowly preparing us for what was to happen.
Elora has been compelled to work on herself for her whole life. She has done a
great deal of exploration in the psychic and energy healing realms and has developed
some pretty strong clairvoyant abilities. This was all necessary to prepare her to carry
out the last part of her mission in her work with me. She was faced with many
challenges and had some very traumatic and emotional experiences. She has also been
dealing with some chronic health problems. In fact, by the spring of 1997 she had
reached a point where she could no longer connect with a reason for being on the
planet. Then after a period of seeming inactivity, in late August of 1997 Elora
responded to a message that I had been guided to post to one of the email Lists. After
that, events began moving with blinding speed, probably because we were behind
schedule. Within a few days we began to remember our joint history. Soon we
became aware that needed to pool our energies and talents in order to complete this
mission together. During the first 6 months after our reunion, we had many profound
experiences, also some very painful experiences. But with the assistance of our
Guides, we covered an incredible amount of territory in a very short time, and did an
incredible amount of healing. We removed lots of curses and the corresponding
etheric implants we had placed on each other. Also, with lots of help from our Guides,
the Archangels and other Light Beings, some of the Pleiadians, and even Sansiruous,
my Draco Sun God Self, we removed many implants from both of us. I had close to a
hundred etheric implants from my various Reptilian lives and from the abductions in
this life. All of these energy blockages had to be removed and healed to prepare us for
some extremely important work.
Over the last several years I have had lots of chronic low back problems, and I
suffered from mercury and aluminum toxicity due to my dental fillings. As a result I
have had a lot of holistic healing work done on me, both physical and energetic. With
the help of my Spirit Guides, I have done lots of meditative and energetic work on
myself, slowly clearing all my Chakras and Auric layers. But I soon discovered that
this was a dual edged sword, as I found myself being wide open to other people's
energies and to psychic attacks. A psychic I had consulted one time told me that I
should stop doing what I was doing because I could not be protected. But this was the
Path that my Guides and Higher Self were leading me down, so I continued. Quite a
bit later, and after lots of help from several spiritual healers, I finally realized that as a
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result of the many abductions I experienced as a young child, my Auric protective
layer was somehow ripped away. As such, my energy field is like an open portal,
there are no boundaries to it. This condition leaves me wide open to psychic attacks
from many different Beings, both Reptilian and Humanoid, and I have been affected
by Dark Entities almost continually for the past 2 years or more. But this condition
also gives me the ability and the power to access and do energy work on any portal or
energy vortex on the Earth, just by my conscious intent. I have come to realize that
this is the same ability my Reptilian 'Sun God' Selves had. I had used those powers in
those lives to help facilitate the Descension into density. Now I was learning to use
those same powers to end the Descension and to help start the Ascension process.
The work that Elora and I had been doing was all part of the process of learning to
access and develop those powers. This was my gift from the Creator, from Great
Spirit, that has been both a curse and a blessing, truly the Duality in action. Little did
we know at that time what we were being prepared for, and how those powers were to
be used.
The first major event occurred in late September of 1997, shortly after the
Stargate opening at the Equinox. We had done some important work with a couple of
our Past Selves, in particular our Warrior Aspects. One day, I did a meditation where I
called in the Female Warrior Aspect of Elora, and one of my own Warrior Selves. I
allowed both of their energies to merge with my own. This was symbolic of
Balancing the Male and the Female Warrior energies. Then that night I was shown
brief scenes from several of my Draco lives. It was like everything was being shown
to me in 'fast-forward' motion, one after the other, all connected in a string of
important events. It basically had to do with me leading the Draco to this Solar
System and to the Earth. I was shown some of the destruction that resulted along that
Path, including Maldek or Malona. But the message was clear that this had all been
part of the Plan, that many different races had to be drawn here to the Earth for a
'showdown' of sorts. Of course the intention of that showdown was to be able to
restore the Balance between the Humanoids and the Reptilians. As this was all being
shown to me, I heard a voice say, "Oh my God, Roger." Then the next morning,
September 25th, I got the message that the Capellan Draco had finally realized that I
was Sansiruous, one of their Sun Gods, and had finally realized the truth of this whole
Plan. So it was them who had been tuned into me the night before. Because of what
they had seen, they told me that they would be willing to fight for me and our cause.
Then a little later I tapped into a major higher dimensional battle that was taking
place between a hostile group of Draco from Auriga and the Taygettan Pleiadians and
the Andromedans. I had sensed some ships being blown up and many Beings being
killed. When I asked about what was happening, the Andromedans told me that the
war with the Draco had begun. I got the message that the Capellan Draco, whose
Warriors were mostly female, had decided to join the Pleiadians and the
Andromedans in the fight against members of their own race. Later I was told that the
Draco had suffered a major defeat, one of the first they had ever experienced, and
they had retreated. I got the message that it was the Capellans who had turned the
tides in this battle. So all that had happened the night before had been very important
in the outcome of this battle.
The next day, the 26th, Elora and I did some major healing work on me and the
issue that came up involved Sansiruous, one of my pivotal Draco 'Soluruous' Selves.
We released and healed a lot of his hate and anger. Then later that day, I was asked to
escort the Spirits of the many Beings who had died in that battle up to the higher
Astral realms. I had done a lot of this kind of Spirit 'Escort' service most of that year.
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When I tuned into them, I realized that many of them were the Draco. Then when I
finished doing this, Sansiruous just took over me and made contact with the leader of
the hostile group of Draco. He knew that they were in a vulnerable state after losing
the battle, and he wanted to take advantage of it to get a message through to them. He
told their leader to let go of his own rage and anger and to see the truth of the
situation. The energy that was released from this nearly blew me away, literally. I
collapsed on the floor and my Guides had to rush to my aide to clear my energy and
bring me out of it. Just a short while later, I got the message that this Draco leader had
approached the Andromedans and had offered to negotiate a peace settlement. The
previous June I had been given the message that part of my Mission was to get the
Draco to come to the Galactic Peace Conference that was going on, and I thought
"how in the world am I supposed to do that?" So a major part of my Mission had been
completed in a flash, literally, without any prior planning, it just happened.
But the real climax of our work was still to come. In mid November of '97, I was
taken on another Astral journey where they showed me how I, as one of the Draco
High Command, had been involved in the conquest of the Home World in the
Andromeda Galaxy. There was a huge Pyramid on the planet, that contained a huge
interstellar and intergalactic portal or Stargate. This was the Blue Crystal Portal that I
had been shown earlier. They sent telepathic messages to someone on the planet who
was in charge of the operation of the Stargate. They had convinced this person that
they were 'God' or Angelic Light Beings coming to help the people of the planet.
They directed this person to open the Stargate to allow them to come onto the planet.
When the Stargate was opened their fleet of ships swarmed through and overpowered
the defenses of the planet and took over control. They then used this portal to come
here to the Milky Way Galaxy. So again it had all been part of the Plan. But my
Guides sent me a strong message that now the same thing was about to happen again
with the Great Pyramid Stargate at Giza in Egypt. This Stargate was scheduled to be
opened by a group led by Chandara on December 20, and the Draco and the other
Reptilian races were preparing themselves for another major assault on the Earth and
were planning on coming through the Pyramid Stargate to completely take control of
the planet.
So for the next month, Elora and I ended up doing a lot more work with Lucifer
and the Draco, and also with the Aryan Sirians. They played a major role in all that
was going on at the time. As a result of this work we were able to bring the Sirians
and the Draco together to come to their own peace agreement. Also one of the most
important things that resulted from all of our work, was that Lucifer finally made his
Ascension. I had been invited on an Astral journey to the Draco Home World for a
celebration of the new Peace agreement. They were acknowledging and honoring me
for the work I had done to make this possible. Lucifer presented me with a special
gift, a necklace with several small Blue Crystals and some kind of medallion on it.
Shandrasi had given it to Lucifer when she first met him in that Council life. It was
her promise to him that one day she would return to bring him back out of the
Darkness. Now he was returning it to me as that promise had been fulfilled. Then I
watched him shed his Dark Reptilian skin and he transformed into a Golden Angelic
Being. Archangel Michael joined him and they looked like twins. Then I saw Michael
lead him up a Golden beam of Light back to the Higher Realms of Creation.
During that time we were also Guided to do some clearing work on several major
Earth Portals, releasing and transforming Dark Entities that were blocking them. We
also had a couple of meditation sessions where we connected to John Armitage, one
of our Council members, as he too was to be involved in this Pyramid Stargate work.
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All this preparation culminated in our work on the Great Pyramid Stargate Portal a
few hours after Chandara opened it. We released many Dark Entities from the Portal,
balanced its energies. I had come to realize that I had been a portal operator at the
Great Pyramid in a life many thousands of years ago, when it was first built. Elora and
John had also been portal operators in that life. These operators would 'tune' the
frequency of the Portal to match the frequency of the Beings wishing to access it. So
we called on those Other Selves and they showed us what to do to 're-tune' the
Stargate. We 'tuned' the frequency of the Portal to the frequency of Unconditional
Love and Pure Divine Consciousness. This would preclude any hostile ET's, the
Reptilians or the Sirians, from being able to access the Great Pyramid Stargate, which
is the most important of all the Earth's Stargates. Detailed write-ups of all of this work
and all of the happenings from the September battle to our final Stargate work are
contained in the many other messages posted on this web site.
After the Pyramid Stargate work our work turned more inward to complete the
healing on ourselves. Then in March of 1998, Elora and I did a meditation where we
called in all the Council members. I honored each one for their role in this Mission
and thanked them and sent them my Love. Then I released them all from any further
obligations and oaths that they had taken. I stated that we had completed what we had
come here to do and I officially disbanded the Council. So we thought that our
Mission was really complete. However some events occurred a bit later as a result of
the Machu Picchu Stargate opening at the Spring Equinox that was to change all of
that.
There was some unexpected interference from some very 'Dark' Beings who came
through the Stargate that had just been opened. Elora and I both experienced a pretty
horrific psychic attack. So once we were able to clear their energies, we did a
meditation where we went looking for the source of this interference, as even our
Guides did not know what was going on. We were able to tune into their energy
signature and trace it back to its origins. Our journey led us to Alcyone, and then out
to the edge of the Galaxy. Then all of a sudden I could sense my Astral body
stopping. There was a strange totally Black object, sort of like a cloaked ship. We
started getting a nervous feeling and then all of a sudden a very black horrific looking
Being appeared to me from inside this ship. It was a Reptilian-like Being, but one that
I had never encountered before. It gave us a pretty good scare, so we high-tailed it out
of there. Later we got the message that some of the High Priests of the Alcyone
Reptilians had opened a 'Wormhole' to a Parallel Universe and allowed these very
'Dark' Beings to come through to this Universe. So that event set the stage for some
major inter-dimensional battles with these Beings, that Jack would soon be involved
in and has reported on in some of his messages.
I had some difficult times with Dark Entities attacking me, and finally in early
May of '98, I had one of these Parallel Universe Beings attach to me and just sort of
take me over. I had called Shakura Rei (http://www.ascending-star.com), who is a
spiritual/psychic healer who has done much work with me and has helped me
considerably, to have her remove it. She called in Archangel Michael to remove it, but
was told that it could not be removed. So I lived with this Entity or Being attached to
me for over a week. I tried to work with this Being, trying to educate it about human
life. But it was slowly draining my energy and I was beginning to weaken. Finally one
day I sensed some more attacks from these Beings and I just got very angry and
decided to blast them with every ounce of energy that I had left. I had blasted a few of
these Beings and had followed them back to one of their ships and was going to blast
the whole ship. But my Guides told me to take it easy, and to back off, as I was about
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to get in over my head. Then about an hour later, Elora called to tell me that Carol
Hathor, (http://www.soulwisdom.net) who also does a lot of spiritual/psychic healing
work and Entity removal, had just called her. She said that my Higher Self had come
to her asking for her help in removing this Being that was attached to me. I could feel
the difference almost immediately.
I had been living in North Carolina temporarily, not far from Elora at the time,
but had been planning on returning home to Colorado at the end of May. But Shakura
had gotten the message from Archangel Michael that I needed to leave right away.
Michael had told her that that something would happen on my way home, that they
had a major surprise for these 'Dark' Universe Beings, as I began to call them. But I
could not be told what would happen or when or where it would occur. I was told to
just follow my Guidance and my instincts, to do whatever occurred to me. So I
packed up and started my journey home. I was led to several major Earth portals
along the way that I cleared of Dark Entities and re-tuned their energies to resonate
with Divine Consciousness and Unconditional Love. One of these was a major
connecting point or hub for many different Earth portals and ley lines. This site just
happened to be relatively close to New Madrid, Missouri, the site of the infamous
1812 earthquake. I had planned to stop and visit Jack O'Brien, who lived in northwestern Arkansas, since it was not too far out of my way, and I had gotten the
message that I needed to clear the portal on the mountain where he lived. I had met
Jack in the summer of '97 and had done quite a bit of correspondence with him
regarding some of his and my work. It was while I was at Jack's that the 'surprise' took
place.
I had gotten the message that I needed to clear the portal there on a particular day.
Although it seemed strange that it would be that particular day, as I follow the Mayan
calendar and the following day was a much better energy day to be doing portal work.
Well that morning I had another attack from these 'Dark Universe' Beings, as they
were trying to prevent me from clearing this portal. I called Shakura to have her clear
me and asked her about doing the portal work that day, and she got the message that I
should do it the next day. Then later that afternoon a major higher dimensional battle
took place between the 'Light' Forces and these 'Dark' Universe Beings. This battle is
described in detail in the message "Roger and Jack's Last Stand" on Jack O'Brien's
web site: http://members.yournet.com/jobrien/. After the battle was over, Jack and I
both got the message that these Beings had been soundly defeated and turned back.
Several days earlier, six of the Draco High Command that I had worked with back in
December had paid me a visit. They told me that they would help fight to protect the
Earth against these 'Dark Universe' Beings. Well, I got the message that the Draco had
indeed played a major role in this battle, as they had fought side by side with the
Taygettan Pleiadiansand the Andromedans. So I thanked them and honored them for
being willing to sacrifice themselves to help the Earth people. They had told me
earlier that Earth Humans were not exactly their favorite race. But they knew how
important this battle was for the future of the entire Galaxy. So all of my work with
them had truly paid off, and I was one step closer to seeing my Mission come to its
final completion.
So our path has not been an easy one. We started out together, and then we
separated. I went deep into the world of the Reptilians, and became one of the
Initiators of this Descension process as one of the 'Dark' Lords. Elora went into the
world of the Humanoids, and played a role in it as well. Perhaps because in the
recesses of her mind she would always remember the horrors of the war with the
Draco, and of the sacrifices she had to make and the Love that she lost as a result.
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Our paths crossed many times, and with each crossing, on some level we would
recognize each other and be reminded of what we had set out to do in that Council
life. Elora always seemed to have Love and Compassion for the Reptilian Being that I
was, as she remembered who I really was beneath that Reptilian skin. That helped me
remember that I had to make my way out of the Reptilian worlds and return to the
world of the Humanoids. Each time we were brought together we would be reminded
of our true Mission, which was to bridge the gap between the Reptilians and the
Humanoids, and slowly bring them back together to be able to live in Peace and
Harmony. We knew that someday we would be able to finally put it all into
perspective. Well that someday is NOW. Our reconnecting triggered these memories
and helped us remember what we had set out to do so long ago, to remember our real
purpose for being here now.
But to me, one of the most important things that came out of all this was what we
learned from all these experiences. The most important thing we learned was what
happens when you live totally from the Ego or Shadow side of Consciousness,
without connecting at all to the Higher Consciousness, and without expressing any
Love or compassion for any other Being, not even yourself. We learned about the
effects of standing in judgement of other races, and of living in fear of them and
hating them instead of honoring, respecting and Loving them as our brothers and
sisters, that they truly are. We learned about sexual abuse and what happens when one
sex tries to dominate the other. We learned about the fear that this creates and just
how destructive this way of being really is. But the most important thing that I began
to realize is that it doesn't have to be that way. There is another way, one of Peace and
Harmony, of Love and Joy and Thrival for ALL Beings, not just a few. I believe that
our true mission here is to help restore the balance between the Humanoids and the
Reptilians, and between the Males and Females of all races, to step out of Fear and
into Love of all Beings. This has certainly been my Mission anyway, and after all the
work of the Council of Six members, Jack and Sue and many others, we are certainly
much closer to that realization than at any other time in our long history.
So it has been a long, difficult and most interesting journey, and we have learned
many lessons. It still continues to be difficult for both of us, as we are both continuing
the seemingly never ending process of healing all the wounds and emotional scars
from all these experiences. But we have had many wonderful experiences during our
work together and we are most grateful for those. Some of our Astral experiences
together were truly amazing, and the infinite Love and Divine Energies that we felt
were beyond description. We both feel very blessed to have connected with one
another and for having had the opportunity to do the work that we have done to assist
in the Ascension process of this planet. We have shared our story with you all in the
hope that it will trigger your own remembrances of the journey that you have taken
through this Universe of Duality. We hope that you too will remember your own
Mission and purpose for being here at this time. Perhaps you too came here to help
restore the Balance, and to help create a world of Peace and Harmony amongst all
races, and one of Love and Joy for ALL Beings, to help everyone remember the
Divine Beings who we all truly are.
Love and Peace,
Roger and Elora
..... * . . .
. . .* .* .
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