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EESSÕNA

Järgnev dokument arvatakse olevat ühe teadlase isiklikud märkmed ja teaduslikud päevikud.
Ta oli valitsuse poolt palgatud mitmeteks aastateks uurima erinevate allakukkunud sõidukite
sündmuspaiku, üle kuulama kinnipeetud tulnukatest eluvorme ja analüüsima neist sündmustest
kogutud informatsiooni. Ta tegi ka märkmeid dokumentidest, millega ta kokku puutus – mis
olid seotud kas siis otseselt või kaudselt organisatsiooniga, selle struktuuriga või operatsioonidest, mis kogusid taolist infot.
Kui avastati, et ta oli teinud isiklikke märkmeid ja säilitanud neid, siis määrati talle hukkamine.
Ta pääses napilt valitsuse poolt määratud hukkamisest ning hetkel peidab ta end väljaspool
riiki.
Me usume, et tema osalemine nendes uurimistöödes ulatub 33 aasta perioodi. Peatselt ta avastati ning ta peitus koheselt 1990 a.
Me muutsime tema isiklikke märkmeid võimalikult vähe ja ainult siis, kui vaja, et tekst oleks
terviklik ja võimalikult arusaadav.
Selle dokumendi lugemine võib häirivalt mõjuda. Tegelikel faktidel on kalduvus niimoodi
mõjuda, kuid siiski peab see informatsioon jõudma avalikkuseni. Soovitan olla väga ettevaatlik
ja järele mõelda enne, kui annad seda dokumenti väikesele lapsele lugeda.
Hetkeseisuga meile teadaolevalt on vähemalt 160 liiki või rassi tulnukaid erinevatest galaktikatest, tähtedelt ja planeetidelt, kellega meie oleme kokku puutunud. Sa leiad nende rasside
kohta infot, mis on meile kättesaadav olnud läbi 1990-ndate, järgnevatelt lehekülgedelt. On
olemas veel palju tulnukaid, kellega me pole veel kokku puutunud, kuid me arvame, et ei lähe
enam kaua, mil saabub kohtumine ka nendega…
Hiljem tuleb veel infot…
Märkus – See dokument on arvatav lõpptulemus, mis on ühe või mitme teadlase poolt
kokkupandud salajane, volitamata märkmik. See osutab nende teadlaste osalemisele
ülisalajases valitsuse programmis. Valitsuse poolt väljastatud väljaannete ja informatsiooni levitamiseks on kulutatud maksumaksjate raha ja seega puudub sel alus
autoriõigusele. See dokument on välja antud avalikkusele – kõigile Ameerika Ühendriikide kodanikele.
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¾ NÄHTAMATU VALITSUS
(ADR/23 – NSC OCM A7BMC – CODE: MIRAMA 55A – ACL – 3 65ATN-6 (MOZART)
#6.2 THE INVISIBLE GOVERNMENT)
Riikliku Julgeolekunõukogu vana täitevorgani maja asub Washingtonis, DC. 20506, Tel nr.
(202) 395-4974. See asutati 1947 a. Riikliku Julgeolekuaktiga (61 Stat. 496;50 U.S.C. 402).
President Truman kirjutas Riiklikule Julgeolekuaktile alla 26. juulil 1947 a. ning koheselt
nimetas ta esimeseks Kaitsesekretäriks Navy Forrestal-i. Forrestal ja teised andsid ametivande
17. septembril 1947 a.
Sel ajal, kui CSI-d juhtis „direktori“ ametinimetusega Rear Admiral Roscoe Hillenkoeter, võeti
vastu akt ”Riikliku Julgeolekunõukogu” nime all. See akt võimaldas ulatuslikku programmi
Ameerika Ühendriikide tuleviku turvalisuse huvides. Samuti on aktis kirjas, et Riiklik
Julgeolekunõukogu annab Ameerika Ühendriikide presidendile nõu riigisisese ja riigivälise
integratsiooni suhtes, samuti ka sõjaväelise poliitika suhtes, mis on seotud riikliku julgeolekuga
koos eriülesandega ligi pääseda, hinnata eesmärke, kohustusi ja riske… Rahalised fondid CIA
jaoks peideti teiste agentuuride igaaastastesse rahaeraldistesse. Iga aasta läheb rohkem kui
miljard dollarit Ameerika Ühendriikide luureoperatsioonidele, mis on peaaegu täielikult
varjatud.
Uurijad Moore, Shandera ja Friedman on viidanud lühidokumendile:
Operation Majestic 12
NSC, MJ-12
Special Studies Project
MJ-12 arvatakse olevat ülisalajane uurimistöö, väljaarendamise ja luureoperatsioon, mis loodi
president Trumani poolt 24. sept. 1947 a. MJ-12 oli “komitee“, mis seati sisse Riikliku
Julgeolekunõukogu siseringis. 1954 a. kirjutas president Eisenhower salajasele täidesaatvale
määrusele alla (Secret Executive Order), “Order Number 54-12“.
Ajaleht Newsweek avaldas 22. juunil, 1964 a. arvustuse “Nähtamatu valitsuse“ kohta…
„Üks nende suurim ilmutus on Special Group “54-12“ olemasolu, mis on tänapäevani salastatud Riikliku Julgeolekunõukogu täiend, ning mis on presidendi poolt muudetud just erioperatsioonide juhtimise osas.“
Riiklik Julgeolekunõukogu kutsus seda gruppi “54-12“ komiteeks, mis andis presidendile
kohustuse heaks kiita kõik salajased projektid. Aastate jooksul on see komitee läbi teinud
mitmeid muutusi. Sellel on olnud järgnevad nimetused: “SPECIAL COMMITTEE“, “303
COMMITTEE“ ning hetkel kutsutakse seda “40 COMMITTEE“ ning seda tähistab kaks
topeltristi (XXXX). Seda kirjeldatakse nagu see oleks Riikliku Julgeolekunõukogu juhtkond.
“40 COMMITTEE“ omab ligipääsu arenenud tehnoloogiale ning meeskondadele, kes mätsivad
kinni kinnimätsimisi. Minevikus oli komitee juht Dr. Henry Kissinger (koodnimega “The
Overseer“). Ta andis William Colbyle loa tellida allveelaeva, erilise veesõiduki või päästealuse
tellimustööna Howard Hughes-ilt (firmalt Summa Corporations). Päästealus nimega Glomar
Explorer oli varustatud külmikuga, mis mahutas kuni sada laipa. (Miks???)
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1988 a. mai algul ütles endine president Ronald Reagan, et ta tunneb tihti huvi, et mis juhtuks
siis, kui planeet Maa vallutaksid kosmilised jõud. Samuti on raporteeritud, et president on
kurssi viidud UFO-arengutega ja tulnukatest külalistega Planetary Intelligence group #40 (PI40) poolt.

KOOD: NSC
(National Security Council)
(Riiklik Julgeolekunõukogu)
AC (alien craft) and the Government
23-C
(tulnukate salakavalus ja valitsus)

¾

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VASTULUURE ORGANISATSIOONI KAART
(U.S COUNTER INTELLIGENCE ORGANIZATIONAL CHART)
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STAR WARS LINN (SDI/01)
Code: Strategic Defence Initiative (SDI) also known as Spaceship Defence Initiative (Star
Wars Project)
(Kood: Strateegiline Kaitse Initsiatiiv (SDI), seda tuntakse ka Kosmoselaeva Kaitse Initsiatiivina (Star Wars Projekt))
Control Location (kontrollkoht): Cheyenne Mountain, Colorado Springs

¾

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE KOSMOSE VASTULUURE PEAKORTER
(U.S SPACE COUNTER INTELLIGENCE
HEAD QUARTERS)
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¾

OPERATION MAJORITY – CR-20M7/6.2 – FILE: MTR/K-25 MWC/JL –
AFMWC/1972 USN – Operation Majority on operatsiooni nimi, mis vastutab tulnukate
kohalolu eest Maal, selle iga aspekti, projekti ja kõikide tagajärgede eest.
Majesty on koodsõna Ameerika Ühendriikide presidendile selle informatsiooni edastamiseks.
Grudge sisaldab 16 köidet dokumenteeritud informatsiooni Ameerika Ühendriikide uuringute
algusaegadest, mis hõlmavad tundmatuid lendavaid objekte (Unidentified Fying Objects
(UFOs)) ja tuvastatud tulnukate laevu (Identified Alien Crafts (IACs)). Projekti finantseeris
CIA (salajased volitamata fondid) ning raha saadi ebaseaduslikust narkokaubandusest.
Osalemist ebaseaduslikus narkokaubanduses õigustati sellega, et see tuvastab ja elimineerib
meie ühiskonna nõrgad elemendid.
Projekt Grudge eesmärk oli koguda teaduslikku, tehnoloogilist, meditsiinilist ja luureinformatsiooni UFO- ja IAC-vaatlustelt, samuti ka erinevatelt tulnukatest eluvormidelt.
Sellesse korrapärasesse kartoteeki kokkukogutud informatsiooni on kasutatud selleks, et edendada ülisalajast Ameerika Ühendriikide Õhujõudude Kosmoseprogrammi (United States Air
Force Space Program).
Jason Society (Jason Scholars) endine president Eisenhower volitas järgnevad liikmed
salaühingu Jason Society (Jason Scholars) juhatusse: Allen Welsh Dulles (Luure Keskagentuuri Direktor), Dr. Zbigniew Brzezinski (Trilateral Commission-i president) aastatel
1973-1976 ja Dr. Henry Kissinger, teadusliku jõupingutuse juht, et sõeluda läbi kõik faktid,
tõendid, tehnoloogia, valed ja pettus, et leida tõde tulnukate küsimuses. Selle ühingu moodustasid 32 USA kõige prominentsemat meest.
MJ-12 on salaühingu Jason Society sees oleva kontrollgrupi nimetus. 32-st Jason Society grupi
liikmest 12 parimat/top liiget määrati MJ-12 gruppi. MJ-12 omab kõige üle täielikku kontrolli.
Liikmetele viidatakse järgnevalt: J-1, J-2, J-3 jne. Luure Keskagentuuri (CSI) direktorile
viidatakse J-1 ning ta on samuti ka MJ-12 grupi direktor. MJ-12 vastutab ainult Ameerika
Ühendriikide presidendi ees. Usu või mitte, aga MJ-12 on vastutav enamuse maailmas veetava
ebaseadusliku narkoveo eest. See tehti selleks, et peita finantseerimine ja hoida saladust nii
Kongressi kui ka Ameerika Ühendriikide rahva eest. Seda õigustati sellega, et see tuvastab ja
elimineerib nõrgad ja mittesoovitud elemendid meie ühiskonnast.
•

Tegelik summa, mis läheb tulnukatega seotud projektide finantseerimiseks, on
kujuteldavast palju suurem.

MJ-12 grupp oli see, kes tellis president Kennedy mõrva peale seda, kui Kennedy teatas MJ12-le, et ta räägib avalikkusele ära kõik faktid seoses tulnukate kohaloluga. Ta mõrvati
salateenistuse agendi poolt, kes juhtis tema autot (agent lasi kõige viimase ja kõige kriitilisema
lasu) ja see on selgelt filmil, mis on avalikkuse eest varjul, näha. 22 Kennedy mõrva tunnistajat
surid 2 aasta jooksul peale toimunut.
MJ-12-l on eriprogramm, mis elimineerib nö. nõrgad liikmed USA ühiskonnast.
SUURES PLAANIS…Luuakse kunstlikult haigused, näiteks: AIDS.
ÕNNETUSED…Inimesed, keda me teame, et nad on varjatult elimineeritud.
KADUMISED/MÕRVAD…Inimesed, keda me teame, et nad on samuti varjatult
elimineeritud.
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Ülalmainitud on ainult osa taktikast, mida MJ-12 kasutab, kui ta peab inimesi, kes teavad liiga
palju, ohtlikeks.
Salajane kohtumispaik on ehitatud MJ-12 jaoks Maryland-is ning seda kirjeldatakse kui ainult
õhu kaudu ligipääsetavat. See sisaldab täismajutust, vaba aja veetmise võimalusi ning muid
vahendeid MJ-12 grupi ja Jason Society jaoks. Selle koodnimeks on “The Country Club“. Selle
kompleksi jaoks annetas maad Rockefeller-i perekond. Sinna on lubatud ainult need, kellel on
TOP SECRET – MAJIC luba.
MAJI = Majority Agency for Joint Intelligence (koondatud informatsioon ühendatud luure
jaoks) – Kõik informatsioon, valeinformatsioon ja luure kohta käiv info kogutakse kokku ja
hinnatakse/vaadatakse üle selle agentuuri poolt. See agentuur on vastutav kogu valeinformatsiooni eest ja töötab koos CIA, NSA, DIA ja Mereväeluure Osakonnaga. See on väga
mõjuvõimas organisatsioon ja kõik tulnukaid puudutavad projektid on selle kaitse all. MAJI
vastutab ainult MJ-12 ees. MAJIC on julgeoleku klassifikatsioon ja tal on juurdepääs kõikidele
tulnukaid puudutavatele materjalidele, projektidele ja informatsioonile.
MAJIC = MAJI poolt kontrollitud. (MAJI + Controlled = MAJIC)
MÄRGE: MJ-1 tähistab MAJI direktorit, kes on samuti ka CIA direktor ning raporteerib ainult
presidendile. Teistele liikmetele MAJI organisatsioonis viidatakse kui MJ-2, MJ-3, MJ-4 jne.
Seepärast tekitab MJ-12 kui organisatsioon ja MJ-12 kui organisatsioonisisene tähistus
kindlale liikmele, mõningast segadust.
•
•

MJ-12 kui grupile viidatakse kui MAJI või MAJIC
Kui dokumendis märgitakse MJ-12, siis see tähistab indiviidi

¾

TULNUKATE LOO KINNIMÄTSIMINE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES – Näib,
et kogu lugu algas tuhandeid aastaid tagasi, kuid alustame mõningate meile kõigile tuttavate
sündmustega.
Kaks aastat peale seda, kui meie praegune põlvkond lõhkas aastal 1947 tuumapommi, oli
Cap-Manteli juhtum, kus toimus esimene sõjaväe ja maavälise olendi vastasseis. See lõppes
sõjaväepiloodi surmaga. Praegu on suhteliselt selge, et valitsus ei osanud olukorraga toime
tulla. 1952 a. lendasid pealinna kohal mitmed taldrikute seeriad. See oli sündmus, mis viis
Ameerika Ühendriikide Julgeolekujõudude sekkumiseni (CIA, DIA, NSA ja FBI), et hoida
olukord kontrolli all niikaua, kui selgitatakse välja, mis tegelikult toimub. Selle perioodi vältel
olid gruppi kuuluvad liikmed järgmised:
Sekretär James Forrestal
Admiral Roscoe H. Hillenkoetter
Kindral Nathan P. Twining
Kindral Hoyt S. Vandenburg
Kindral Robert M. Montaque
Dr. Vanevar Bush
Dr. Detlev Bronk
Dr. Jerome Hunsaker
Dr. Donald Menzel
Dr. Lloyd V. Berkner
Mr. Sidney W. Souers
Mr. Gordon Gray
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See oli töötav grupp, mis loodi valitsuse poolt ja oli teada MJ-12 nime all.
MJ-12 eksisteerib sellest ajast kui see loodi, ning surnud liikmed asendatakse uutega. Näiteks
kui sekretär Forrestal, nähes Teises Maailmasõjas Ameerika Ühendriikide mahamüümist
endast välja läks, saadeti ta emotsionaalse pinge tõttu Mereväe haiglasse. Enne kui sugulased
temani jõudsid, „hüppas“ ta 16. korruse aknast alla (jutumärkidega näidatakse, et see ei olnud
päris vabatahtlik hüpe). Inimesed, kes olid talle lähedased, peavad tema enesetappu sepitsetuks.
Kui Forrestal suri, asendati ta kindral Walter B. Smith-iga.
1947 a. dets. loodi projekt SIGN, mille eesmärk oli omandada nii palju informatsiooni kui
võimalik UFO-de, nende ilmumiste, iseloomude ja nende eesmärkide kohta. Et säilitada
turvalisus, siis projekt Sign ja MJ-12 vaheline side piirati Air Material Command-i
luuredivisjoni siseselt kahe isikuni, kelle roll oli erikanalite kaudu edastada kindlat tüüpi
informatsiooni. 1948 a. dets. arenes projekt Sign-ist välja projekt GRUDGE. Projekt Grudge-l
oli avalik analoog nimega ”PROJECT BLUE BOOK” (projekt sinine raamat), millega me kõik
tuttavad oleme. Ainult „turvalised“ (jutumärgid tähendavad, et turvaline selles mõttes, et
raportid, mis ei paljastanud valitsuse tegelikku palet, tegelikke tegusid) raportid kanti Blue
Book-i.
MJ-12 loodi algselt kindral George C. Marshall-i poolt 1947 a. juulis, et uurida RoswellMagdalena allakukkumisest kokkukogutud osi ning sellest õnnetusest järelejäänud prahti.
Üleriigi-liselt tekkimahakkavate UFO-huviliste gruppide jälgimiseks otsustas Admiral
Hillenkoetter (CIA direktor aastatel 01.05.1947 - 09.1950) aktiveerida organisatsiooni
ROBERTSON PANEL (Robertsoni kilp). Aastal 1956 liitus ta NICAP-iga ja ta valiti juhatuse
liikmeks. Sellise positsiooniga MJ-12-s olles oli tal võimalik koos oma varjamisekspertidest
koosneva meeskonnaga olla nii agent kui ka reetur. Nad suutsid NICAP-i suvalises neile hetkel
meelepärases suunas tüürida. Kui “Flying Saucer Program“ (lendava taldriku programm) oli
täielikult MJ-12 kontrolli all ja füüsilised tõendid ära peidetud, tundis kindral Marshall lõpuks
kergendust selle veidra olukorra lahenemisest. Need mehed ja nende järelkäijad on üliedukalt
suutnud ära lollitada enamiku avalikkusest vähemalt 39 aastat või rohkem, sealhulgas suurema
osa läänemaailmast – näidates valeeksperte tõelistena ning toetades nende seljatagust ja
motiveerides neid selleks, et nende plaan töötaks. Ja see töötaski märkimisväärse edukusega
tänaseni.
Kuue kuu jooksul peale Roswellis toimunud UFO allakukkumist 1947 a. 2. juulil ja peale
järjekordset UFO allakukkumist 1947 a. 3. juulil San Augustine Flats-is Magdalena lähedal
New Mexico-s toimus märkimisväärne agentuuride ümberorganiseerumine ja inimeste ümberpaigutamine. Põhiline tõuge originaalse “Security Lid“ (turvakatte) loomiseks ja samas ka
põhjus selle ehitamiseks oli analüüs ja katse/püüe matkida lendavate taldrikute tehnoloogiat.
See tegevus suunati järgmistele gruppidele:
The Research and Development Board (R&DB)
Air Force Research and Development (AFRD)
The Office of Naval Research (ONR)
CIA Office of Scientific Intelligence (CIA-OSI)
NSA Office of Scientific Intelligence (NSA-OSI)
Ükski neist gruppidest ei pidanud teadma kogu lugu ehk tervikpilti. Iga grupp eraldi teadis
ainult infot, mida MJ-12 võimaldas neil teada. MJ-12 tegutseb ka läbi erinevate tsiviilluure- ja
uurimisgruppide. MJ-12 manipuleerib CIA-d ja FBI-d, et täide viia oma eesmärke. NSA oli
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algselt loodud selleks, et kaitsta oma valdusesse võetud lendavate taldrikute saladust ning
lõpuks saavutas NSA kontrolli kogu luurealase suhtlemise üle. Selline kontroll lubab NSA-l
jälgida iga eraisiku e-maili, telefoni, teleksit, telegramme ja nüüd ka on-line-is olevaid
arvuteid, jälgides suvalise isiku isiklikku suhtlemist nii, kuidas ise tahavad.
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¾

ÜLISALAJANE - MAJIC
TEEMA:
MAJI
PROJEKT: GRUDGE/AQUARIUS: (TS/MAJIC)
Dokumendi kontroll: ECN
Salastatud: MJ1/MAJI poolt
Avalikustatud: Vabastatud salastatusest
PROJEKT AQUARIUS
(TS/ORCON), (Eellugu: Grudge) – Sisaldab 16 köidet dokumenteeritud informatsiooni, mis
on kogutud sellest ajast peale kui Ameerika Ühendriigid hakkasid uurima UFO-sid
(Unidentified Flying Objects - tundmatud lendavad objektid) ja IAC-sid (Identified Alien
Crafts - tuvastatud tulnukate laevad/sõidukid). Projekt oli algselt loodud 1953 a. president
Eisenhower-i käsul, mis oli siis CIA ja MAJI kontrolli all. 1960 a. muudeti nimi projekt SIGN
projekt AQUARIUS-eks. Projekti finantseeriti CIA salastatud fondidest. Projekt võttis enda
peale kogu vastutuse UFO-de ja IAC-de uurimisel ning nende luuramise eest 1969 a.
detsembris, kui Projekt Grudge ja Blue Book suleti. Projekt Aquariuse eesmärk oli koguda
teaduslikku, tehnoloogilist, meditsiinilist ja luureinformatsiooni UFO-de ja IAC-de kohta neid
nähtud kohtadest, samuti oli ülesandeks koguda sama infot tulnukatest eluvormide (Alien Life
Forms) kontaktidelt. Neisse korrastatud toimikutesse kogutud informatsiooni on kasutatud, et
edendada/arendada Ameerika Ühendriikide Õhujõu Kosmoseprogrammi (United States Air
Force Space Program) (Selle all ei mõelda NASA-t).
Aquarius on projekt, mis võtab kokku tulnukate olemasolu/kohalolekuajaloo ja nende
suhtlemise HOMO SAPIENS-idega sellel planeedil viimased 25 000 aastat. Projekti tulipunkt
on BASQUE inimesed (PAIS BASCO), kes elavad mägisel maal Prantsuse ja Hispaania
piirimail, ja Assüürialased (või Süürialased, algselt pärit Siiriuse tähelt).
(TS/ORCOM) Eelnev info on Ameerika Ühendriikide Valitsuse ajaloo “Õhu Fenomeni
Uuringud“, “Kokkukogutud Tulnukate Sõidukid“ ja “Kontaktid Maaväliste Eluvormidega“
kontos.

PROJEKTID “PROJEKT AQUARIUS-e” ALL
1. (TS/ORCOM) PROJEKT PLATO: (Eellugu: Aquarius) – Loodi 1954 aastal algselt
projekt SIGN-i osana. Selle eesmärk oli luua diplomaatilised suhted tulnukatega. Projekt
oli edukas niikaua, kuni suudeti vastastikku vastuvõetavate tingimuste suhtes kokku
leppida. Tingimused sisaldasid punkti, kus oli kokku lepitud, et inimesed hoiavad tulnukate
olemasolu/kohalolu saladuses ja ei sekku nende tegevusse sel juhul, kui saavad tulnukatelt
vastutasuks nende tehnoloogiat. Tulnukad nõustusid perioodiliselt MAJI-le andma nimekirja inimestest, kellega nad kontakteeruvad. See projekt on jätkuv New Mexico-s.
2. (TS/ORCOM) PROJEKT SIGMA: (Eellugu: Aquarius) – Loodi 1954 aastal algselt
Projekt SIGN osana. 1976 a. sai sellest eraldi projekt. Selle eesmärk oli saavutada kontakt
tulnukatega. See projekt oli edukas (SIC). 1959 a. saavutasid Ameerika Ühendriigid
tulnukatega primitiivse suhtlemise. 25. aprillil 1964 aastal kohtus USAF luureohvitser
tulnukatega New Mexicos, Mollomar Õhujõu Baasis. Kontakt kestis umbes 3 tundi. Pärast
mitmete suhtlemismeetodite katsetamist suutis luureohvitser vahetada tulnukatega tavainformatsiooni. See projekt on jätkuv New Mexicos.
3. (TS/ORCOM) PROJEKT REDLIGHT: (Eellugu: Grudge) – Algselt loodi 1954 a. Selle
eesmärk oli testida ja lennata oma valdusesse võetud tulnukate õhusõidukiga. Esimesed
15

katsed lõppesid sõiduki purukskukkumisega ja piloodi surmaga. Projekti jätkati 1972 a. See
projekt on jätkuv Nevada-s.
4. (TS/ORCOM) PROJEKT SNOWBIRD: (Eellugu: Redlight) – Algselt loodi 1954 a.
Selle eesmärk oli avalikkuse jaoks välja arendada moodsa tehnoloogia alusel lendava
taldriku moodi õhusõiduk. Valminud õhusõidukina „kogemata” meedia hammaste vahele
lennanud ”UFO” tõestas, et see projekt õnnestus. Seda projekti kasutati, et seletada UFOnägemisi ja hajutada inimeste tähelepanu REDLIGHT-i projektilt.

¾

MAJIC-u PROJEKTID
1. SIGMA on projekt, mis algselt saavutas tulnukatega suhtluse ja ka tänapäeval vastutab
tulnukatega suhtlemise eest.
2. PLATO on projekt, mis vastutab diplomaatiliste suhete eest tulnukatega. See projekt
kindlustas ametliku lepingu (Ameerika Ühendriikide konstitutsiooniga/põhiseadusega on
vastuolus) tulnukatega.

Tingimused olid, et tulnukad annavad meile ”meie valitsusele”
tehnoloogiat ja ei sekku meie ajalukku. Vastutasuks lubame meie
”meie valitsus” hoida nende kohalolu Maal saladuses, ei sekku
mingil viisil nende tegevusse ja lubame neil röövida nii inimesi kui
loomi.
Tulnukad nõustusid perioodiliselt varustama MJ-12 röövitute nimekirjadega, et valitsus saaks
kontrollida nende katseid röövitutega.
3. AQUARIUS on projekt, mis on koostanud ajaloo tulnukate kohalolust ja suhtlemisest
HOMO SAPIENS-idega.
4. GARNET on projekt, mis vastutab tulnukaid puudutava teema täieliku informatsiooni ja
dokumentide kontrolli eest ja on vastutav selle informatsiooni ja dokumentide õigsuse eest.
5. PLUTO on projekt, mis vastutab kogu UFO ja IAC kosmosetehnoloogiat puudutava info
hindamise/ülevaatamise eest.
6. POUNCE on projekt, mis moodustati, et kokku koguda kõik allatulistatud ja/või allakukkunud laevad ja tulnukad. See projekt pakkus kattelugusid ja katteoperatsioone, et
varjata tege-likke püüdlusi/sihte ning seda suvalisel ajal. Kattelood, mida on kasutatud, on
olnud eks-perimendi korras alla lastud eksperimentaalsed õhusõidukid, ehitustegevus,
mineerimine jne. See projekt on olnud edukas ning on ka tänapäeval aktiivne.
7. NRO on National Recon Organization, mis asub Fort Carson-is, Colorados. See vastutab
projektidega seotud tulnukate ja nende laevade julgeoleku üle.
8. DELTA on NRO spetsiifilise haru nimetus, mis on spetsiaalselt treenitud ja sellele on
antud ülesanne turvata kõiki MAJIC projekte. See on julgeoleku meeskond ja rünnakrühm/projekti täitjad NRO-st, kes on spetsiaalselt treenitud, et tagada tulnukatega seotud
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projektidele ja LUNA-le turvalisust. (Koodnimeks on “MEN IN BLACK“ -mehed mustas).
See projekt on endiselt aktiivne.
9. BLUE TEAM on esimene projekt, mis vastutab allatulistatud tulnukate laevade ja/või
allakukkunud tulnukate laevade kokkukogumise ja/või tulnukate ravimise ja/või sellele
reageerimise eest. See oli U.S Air Force Material Command-i projekt.
10. SIGN on teine projekt, mis vastutab luureinformatsiooni kogumise eest ja kindlakstegemise eest, et kas tulnukate olemasolu kujutab USA riiklikule julgeolekule ohtu. SIGN
võttis enda alla BLUE TEAM projekti. See oli USA Õhujõudude ja CIA projekt.
11. REDLIGHT oli projekt, mis testis oma valdusesse võetud tulnukate laevade lendamist.
See projekt lükati edasi, sest kõik katsetused lõppesid laeva ja piloodi hukkumisega. Seda
projekti viidi läbi AREA 51-s, Groom Lake, (Dreamland), Nevada-s. Projekt Redlight-iga
jätkati 1972 a. See projekt on olnud osaliselt edukas. Kui UFO-vaatlustel nähakse, et UFOt saadavad mustad helikopterid, siis teadke, et mustad helikopterid on projekt Redlight-i
vara. See projekt on praegu aktiivne AREA 51-s, Nevada-s.
12. SNOWBIRD loodi Redlight-i katteprojektiks. Kaasaegset tehnoloogiat kasutades ehitati
“lendava taldriku“ moodi sõiduk. See avalikustati pressile ja sellega sõideti mitmeid kordi
avalikkuse ees. Selle eesmärk oli seletada, et juhuslikult nähtud projekt Redlight laevad on
projekt Snowbird laevad. See oli väga edukas valeinformatsiooni jagamise projekt. See
projekt aktiveeritakse ainult siis, kui see on hädavajalik. Seda pettust pole kasutatud
mitmeid aastaid. See projekt on hetkel kõrvale pandud seniks, kui teda jälle vaja on.
13. BLUE BOOK oli USA Õhujõudude UFO ja tulnukate luurekogu ja valeinformatsiooni
projekt. See projekt hävitati ja selle projekti poolt kogutud informatsiooni ja töökohustused
võttis endale projekt Aquarius. Salastatud raport nimega “Grudge/Blue Book, Raport
Number 13“ on ainus tähelepanuväärne informatsioon, mis pärineb sellest projektist ja see
on avalikkusele kättesaamatu. (Niipalju, kui ma olen teistest allikatest lugenud, rääkis
Raport Number 13 kõigest Grudge ajalugu puudutavast).

¾

MAJIC-u VÕIMALIKUD TEGUTSEMISPLAANID – 1949 a. arendas MJ-12 välja
algse juhuslikkuse plaani, mille nimeks sai MJ-1949-04P/78. Kui peaks tekkima mingi vajadus
avalikkusele avaldada osa infot, siis ta annab selleks loa.
• Kindral Doolittle ennustas, et ühel päeval peame me hakkama tulnukatega arvestama ja
Grudge/Blue Book, Raport Number 13 väidab, et tuleb välja, et kindral Doolittle-l oli
õigus.
• Grudge/Blue Book Raport Number 13 väidab veel, et dokumendis on kirjas, et paljud
saladust paljastada üritanud sõjaväevalitsuse töötajad ja tsiviilisikud on hukatud (mõrvatud ilma kohtuprotsessita).
PLAAN A. INFO VIIVITAMINE VÕI TAGASIHOIDMINE – CODE: MAJIC/STR/M
03CCPN24
See plaan kasutab MAJESTIC TWELVE valeinformatsiooni vembuna, et info väljaandmise viivitamisega tekitada segadust selleks, et keegi ei saaks tõele liiga lähedale.
Selline nimi valiti sellepärast, et see oli sarnane MJ-12-le ja kirjutati ka sarnaselt. See oli
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kujundatud selleks, et mälu segadusse ajada ja tulemuseks oli paljastajate viljatu otsing
materjalide järgi, mida ei eksisteerinudki (s.o William Moore-i dokumendid?).
PLAAN B. JUHUL KUI INFO PEAKS AVALIKUKS TULEMA VÕI KUI TULNUKAD
PEAKSID VÕIMU ÜLE VÕTMA.
See plaan vajab avalikku teadaannet, et terroristide grupp on sisenenud Ameerika Ühendriikidesse aatomrelvaga. Teatatakse, et terroristid plaanivad pommi õhata suures linnas.
Välja kuulutatakse sõjaolukord (sellega hakkab kehtima sõjaseadus, mis peatab tsiviilseaduse) ja kõik kiibistatud inimesed aktiveeritakse tulnukate poolt. Kiibistatud isikud
piiratakse MAJIC-u poolt ümber, kaasaarvatud dissidendid, ja nad paigutatakse koonduslaagritesse. PRESS, raadio ja TV riigistatakse ja allutatakse kontrollile. Kui keegi üritab
vastu hakata, siis ta arreteeritakse või tapetakse.

¾

MAJIC-u SALARELVAD TULNUKATE VASTU
Kuigi paremaid relvi arendatakse iga päev, siis järgnevad paar relva on originaalselt loodud.
GABRIEL on projekt, mis arendab välja kõrgsagedusel pulseeriva heli genereeriva relva. On
öeldud, et see relv on efektiivne tulnukate laevade vastu ja nende kiirgusrelvade vastu.
GABRIEL-i projekti detailsed kirjeldused näitavad, et projekti koosseisus on ka kõrgsageduslikud mikrolaine projektorid.
JOSHUA on projekt, mis arendas välja madalsagedusel pulseeriva heli genereeriva relva. See
relv arendati välja ja pandi kokku Ling Tempco Vought-is Anaheim-is, California-s. On kirjeldatud, et see suudab suvalise inimese ehitatud struktuuri maani hävitada 3 kilomeetri kauguselt. Seda testiti White Sands Proving Grouns-il. See arendati välja aastatel 1975-1978. See on
pikk ruuporikujuline seade, mis on ühendatud arvuti ja võimendiga. Ling Tempco Vought
(LTV) on oma Anaheim-is asuvast asutusest, mis oli Grand Hotel lähedal Disneylandi vastas,
ära kolinud. JOSHUA projekti detailsed kirjeldused näitavad, et projekti koosseisus on ka
madalkandesagedust genereerivad mikrolaine projektorid.
EXCALIBUR on relv, mis hävitab tulnukate maaalused baasid. See on võimeline läbima 1000
meetrit tuffi/tihedat, paksu mulda/pinnast – nagu leidub New Mexico-s, tegevusvõime kahjustuseta. Raketi lennutrajektoor maapinnast on kuni 9000 meetrit ja mõju/toime/kokkupõrke
täpsus kindlaksmääratud sihtmärgile ei ületa 50 meetrit. Seade kannab 1-10 megatonnist
tuumalõhkepead. Saladus peitub selles, et ennast ohjeldav rakett, mis “puurib“ 1000 meetri
sügavuse vertikaalse šahti, sisaldab makrolaine energosüntesaatori deflektorit raketi “lõhkepeas“.
TÄHELEPANEK: MAJIC omab veel 5 vinget relva, mida tulnukate vastu kasutada, aga mul
ei ole nende kohta veel andmeid.

¾

INFORMATSIOON GRUDGE/BLUE BOOK, RAPORT NUMBER 13-st
– EBE on nimi või nimetus, mis anti elusale tulnukale, kes võeti vangistusse 1947 a.
Roswellis, New Mexico õnnetuspaigas. Ta suri vangistuses. EBE tähendab Extra-Terrestrial
Biological Entity (maaväline bioloogiline entiteet/olemus).
KRLL oli Ameerika Ühendriikidele esimene tulnukast suursaadik.
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GUESTS on tulnukad, kes on vahetatud inimeste vastu ning nad tasakaalustasid YELLOW
BOOK-i. 1972 a. sündmuspaigal oli ainult 3 ellujäänut, nüüd on meil neid umbes 4000. Neid
kutsuti Alien Life Forms (ALFs) (tulnukatest eluvormid) või OBS. Neil on suur kalduvus
valetada.
YELLOW BOOK on raamat, kus on kirjas kõik, mida me teame tulnukate tehnoloogiast,
kultuurist ja nende ajaloost.
RELIGIOON – Tulnukad usuvad Universaalsesse Kosmilisse Jumalasse. Tulnukad väidavad,
et inimesed on hübriidid, kes on nende poolt loodud. Nad väidavad, et religioon on nende
loodud, et kiirendada tsiviliseeritud kultuuri moodustumist ja et kontrollida inimrassi. Nad
väidavad, et Jeesus oli nende pingutuste produkt. Tulnukad on enda väitel varustatud
tõenditega ning nad väidavad, et neil on “seade“, mis võimaldab neil näidata heli ja pilti
suvalisest ajaloo punktist mida nemad või meie soovime näha.
TULNUKATE BAASID eksisteerivad nelinurksetel territooriumitel Utah-is, Colorado-s, New
Mexico-s ja Arizona-s. 1972 a. kirjeldati 6 baasi, mis kõik asuvad indiaani reservaadis ja kõik
need asuvad nelinurksel territooriumil. Baas, mis oli Dulce lähedal, oli üks nendest, (samuti
baasid Californias, Nevadas, Texases, Floridas, Maineis, Georgias ja Alaskal).
LAEVADE OMA VALDUSESSE VÕTMINE – See dokument väitis, et paljud laevad on
oma valdusesse saadud. Laevad, mis on pärit varasematest aegadest (Roswell, Aztec, uuesti
Roswell, Texas, Mexico ja teistest paikadest), nendest räägime hiljem.
RÖÖVIMISED – Röövimisjuhtumeid oli ammu enne 1972 a. Juba varajased tsivilisatsioonid
viitavad nendele juhtumitele. Dokument väidab, et inimesi ja loomi rööviti ja/või neid moonutati/vigastati/sandistati. Paljud kadusid jäljetult. Nad võtsid spermat, munasarjade näidiseid ja
koeproove. Viisid läbi kirurgilisi operatsioone, siirdasid sfäärilise seadme (40-50 mikromeetrit
suur ning see siirdati silmanärvi juurde ajusse) ning kõik katsed seda eemaldada on lõppenud
patsiendi surmaga. Dokumendi hinnang on, et 1 inimene 40-st on implantaadiga. On öeldud, et
see implantaat annab tulnukatele täieliku kontrolli inimeste üle.

¾
•

TEINE MAJIC – TULNUKATE VIHJED RAPORTIST 13 – SRD/28 CODE:
ABRAMA 33A/C
1989 a. me kinnitasime, et tulnukate sõidukid eksisteerivad Edwards-i Õhujõudude
Baasi angaaris. Angaar asub põhjasuunas, baasi lõpus. Seda ei valva Edwards-i
personal. Seda valvas NRO-DELTA personal. Valvurid kannavad punase aluspõhjaga
märki, millel on must kolmnurk. Kedagi ei lubatud angaari lähedusse ilma selle
märgita. NRO-DELTA personal ei valva enam angaari, seda valvavad nüüd Edwards-i
turvajõud ja nad on kohustatud kontrollima angaari iga tunni järel ning raporteerima
olukorrast NRO-le. Lisaks on neid instrueeritud mitte kunagi angaari sisenema, isegi
siis, kui sinna on sisse murtud. Angaar on siiani lukus ja kellelgi ei ole lubatud sinna
spetsiaalse NRO/DELTA-lt saadud loata siseneda.

Samuti oleme me kinnitanud tulnukate materjalide olemasolu Edwards-i Õhujõudude Baasi
teises angaaris.
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•

Märgi tunnused, mis on osadel tulnukate laevadel ja tulnukate lippudel, neid kutsutakse
TRILATERAL INSIGNIA (TRIADE)

Baaside või maandumisplatside märge.
See sümbol on nähtav
ainult siis, kui vaadata otse
ülevalt alla sellele.

Seda sümbolit on leitud osadelt
Rigelian-ide kosmoselaevadelt
ja nende vormirõivastelt.

•
•

¾

LUNA-2 – Koodnimi tähtsuselt teisele Rigelian-i maaalusele baasile New Mexicos.
Baas on kontrollitud tulnukate, NRO ja DELTA poolt ning on tulnukate kaitse all. Luna
on jätkuv.
FAR SIDE OF THE MOON (kaugem Kuu pool) – Selle terminiga viidatakse LUNA2 sisemusse. Ufoloogid ja teised erinevad inimesed, kes on selle termini otsa
komistanud – neil on valearusaam, et sellega viidatakse LUNA-1-le, Kuul olevale
baasile. Tegelikult mõeldakse selle all LUNA-2-te, maaalust baasi.

NSA Security System – The National Security Agency (Riiklik Julgeolekuagentuur) oli
algselt loodud selleks, et kaitsta salaja kokku kogutud lendavate taldrikute saladust ning
lõpuks saavutas kontrolli kogu luurealase suhtluse üle. Selline kontroll lubab NSA-l jälgida
iga eraisiku e-maili, telefoni, teleksit, fakse, telegramme ja nüüd ka on-line-is olevaid
arvuteid, jälgides isiku isiklikku suhtlemist nii, kuidas ise tahavad. Käesoleval päeval on
NSA MJ-12 ja PI-40-e peamine väljund, kuuludes Lendavate Taldrikute Programmi. UFOuurijate tegevusväljale on laiali puistatud tohutu kogus valeinformatsiooni. Sõltumata
sellest, mis programmis tunnistajad osalevad, nende elud on väga detailse jälgimise all ning
igaüks on alla kirjutanud vaikimisvandele. Inimesed, kes on programmis töötanud,
sealhulgas ka sõjaväeliikmed – vande murdmisel võivad neid oodata järgnevad otsesed
tagajärjed:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Suuline hoiatus koos vaikimisvande ülevaatamisega.
Tugevam hoiatus, ka kulmu lõhkipeksmine ja hirmutamine.
Inimese psühholoogiline töötlemine, et esile kutsuda enesetapuni viivat depressiooni.
Inimese mõrvamine, jättes mulje nagu oleks tegu enesetapuga või õnnetusega.
Imelikud ja ootamatud õnnetused, alati saatuslikud.
Vangistus spetsiaalses kinnipidamiskeskuses.
Vangistus hullude varjupaigas, kus neid „ravitakse” mõistusekontrolliga (mind-control)
ja ümberprogrammeerimise tehnikatega. Hiljem lastakse nad välja muudetud iseloomuga, uue identiteediga ja muudetud mälestustega.
Toovad inimese siseringi, kus ta võetakse nende heaks tööle ja kus teda on võimalik
jälgida. See toimub tavaliselt kinnistes asutustes kus on välismaailmaga väike kontakt.
Maaalused asutused on selleks tavaline koht.

Iga indiviidiga, kes on nende arvates tõele liiga lähedal, käitutakse samamoodi. Et säilitada ja
kaitsta ülimat saladust on MJ-12/NSA võimeline minema ükskõik kui kaugele. Nagu me hiljem
näeme, siis ülima saladuse olemus muutub drastiliselt ja osutub hoopiski millekski muuks,
mida isegi MJ-12/NSA ei osanud ette ennustada – nimelt tegelik kontakt tulnukate gruppidega.
Kuidas saavutati esmane kontakt valitsuse ja tulnukate vahel ei ole hetkel teada, kuid
valitsusele anti teada, et selle taga võis olla tulnukas, kes kasutas selleks vastavat varustust.
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¾ FAKTID MAAL OLEVATE TULNUKATE KOHTA (I)
KOOD: OMNIDATA

¾

IRS-28 – CODE: IRWING/7 – MAT/ORM, 26.01/AB/7
Faktid Maa peal olevatest tulnukatest, kogutud aastaid kestnud uurimustööde käigus.

•
•

Tulnukate laevad teistest maailmadest on kukkunud Maale.

•
•
•
•

Varajased USA valitsuse pingutused tehnoloogia omandamisel kandsid vilja.

•

UFO-olukorra tõttu on inimesi röövitud, moonutatud, tapetud – ning see toimub
jätkuvalt.

•

Sellel planeedil meie seas on tulnukad, kes kontrollivad erinevaid elemente meie
ühiskonnas.

•
•

Tulnukate jõud omavad baase nii Maal kui ka Kuul.

•

Miljonid kariloomad on tapetud eesmärgiga saada bioloogilist materjali. Nii
tulnukad kui ka USA valitsus on vastutavad kariloomade vigastuste/köndistamiste/
sandistamiste eest, kuid erinevatel põhjustel.

•

Me elame paljumõõtmelises maailmas, mis on omavahel kattuvad/põimunud ja
tulnukate/olendite poolt külastatud teistest (inimesele kättesaamatutest ehk
hoomamatutest) mõõtmetest. Paljud neist olenditest on vaenulikud ning paljud
mitte.

•

Meie geneetilise arengu aluspõhi ja religioon asub maiste ja mittemaiste jõudude
sekkumiste valdkonnas.

•

Meie olemasolev tehnoloogia on tunduvalt arenenum kui enamus inimesi ette
kujutadagi oskaks.

•

Ameerika Ühendriikide Kosmoseprogramm täna on katteoperatsioon, mille eesmärgiks on näiliselt avalikud suhted.

•

Inimesi tapetakse massiliselt, et varjata olukorda puudutavaid fakte. CIA ja NSA on
selles nii sügavalt sees, et selle paljastamine põhjustaks kogu nende struktuuri
kokkuvarisemise.

•
•

Faktid viitavad, et tulnukad on Maal olnud 5 000 - 10 000 aastat.

•
•

Tulnukate psühholoogia (vaata infot järgnevatel lehtedel).

Tulnukate laevad on pärit nii ruumivälistest (Ultra-Dimensional) kui ka meie
ruumisisestest allikatest.
USA valitsusel on olnud mingil ajahetkel elusaid tulnukatest pantvange.
USA valitsus on korraldanud tulnukate laipade lahkamisi.
USA luureagentuurid ja julgeolekuagentuurid on seotud olukorda kirjeldavate
faktide kinnimätsimisega/peitmisega.

USA valitsusel on olnud juba mõnda aega töösuhted tulnukatest jõududega –
eesmärgiga soetada gravitatsiooni tõukejõul töötav tehnoloogia, kiirtega relvad ja
mõistusekontrolli tehnoloogia.

Meie tsivilisatsioon on üks paljudest, mis on eksisteerinud viimase miljardi aasta
jooksul, “Milky Way (Linnutee) aja jooksul“.
Metagene tegur/faktor (vaata infot järgnevatel lehtedel).
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¾

ÜHED TÄHTSAMAD UFO-de ALLAKUKKUMISKOHAD, ULTRA-SECRET-i
POOLT VARJATUD

NEW MEXICO, USA
Roswell
San Augustine Flats
Aztec
CALIFORNIA, Desert, USA
MEXICO, Sonora Desert
FLORIDA, Everglades, USA
TEXAS, Dayton, USA
BRAZIL, Mato Grosso
URUGUAY, Salto
BRAZIL, Amazon
MEXICO, Gulf of Mexico
ARGENTINA, Andes
ALASKA, Fairbanks, USA

1947-1948

1952
1955
1959
1961
1966
1970
1976
1979
1979
1981

Põhjus: Puutus kokku/sai mõjutatud uue,
katsetamisel oleva radaritüübiga.
Märge: See USA radar on
kaitseprojektide ¨JOSHUA JA GABRIEL¨
aluseks.
Põhjus: teadmata
Põhjus: teadmata
Põhjus: Radari poolt mõjutatud
Põhjus: teadmata
Põhjus: teadmata
Põhjus: teadmata
Põhjus: teadmata
Põhjus: teadmata
Põhjus: teadmata
Põhjus: UFO toimis vigaselt/olid tõrked

Muidugi oli ka teisi allakukkumiskohti/õnnetuspaiku, kuid mind ei saadetud neid uurima. Osad
tõendatud allakukkumiskohad/õnnetuspaigad olid Euroopas, Aafrikas, Hiinas, Nõukogude
Liidus ja Austraalias. Võimalikud mittetõendatud allakukkumiskohad olid Filipiinidel ja UusMeremaal.

¾

MAAVÄLISTE OLENDITE KLASSIFIKATSIOON

GUESTS
(Külalised)

Kutsutud tulnukad, kellel on USA
valitsuse luba Maal viibida.

VISITORS
(Külastajad)

Tulnukad, kes on tulnud Maale,
kuid me ei tea millisel eesmärgil.

PRISONERS
(Vangid)

USA valitsuse või mõne teise valitsuse
poolt kinni võetud tulnukad.

RESEARCHERS
(Uurijad)

Tulnukad, kes on tulnud Maale
teaduslike uuringute motiividel/põhjustel.

INTRUDERS
OR MALEVOLENTS
(Sissetungijad
või pahatahtlikud)

Tulnukad, kes on ohtlikud meie
tsivilisatsioonile, sest nad ei austa
meie ühiskonda.

NEUTRALS
(Neutraalsed)

Tulnukad, kes ainult vaatlevad meie
tsivilisatsiooni ega sekku kunagi meie tegemistesse.

COLONIZERS
(Kolonisaatorid/
asustajad)

Väike grupp tulnukaid, kes on
otsustanud elada meie seas, nagu
meie.

INTERACTORS
(Sekkujad)

Väike grupp tulnukaid, kes on otsustanud sekkuda
meie ajalukku ja kui võimalik, teha muudatusi.
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¾

TULNUKATE KOHALOLU MAAL
Praegusel ajal külastab Maad umbes 160 erinevat teadaolevat tulnukatüüpi. Järgnevad on kõige
enam nähtud tüübid:
Hallid, tüüp 1 – on Rigelian-id Rigel tähesüsteemist. Nad on umbes 120 cm pikad, suure pea
ja suurte viltuste silmadega. Jumaldavad tehnoloogiat ja EI HOOLI MEIST. See tüüp sai
populaarseks Strieberi raamatuga ”Communion”. Nende ellujäämiseks on neil vaja elutähtsate
organite eritisi, mida nad saavad meilt, Maal elavatelt.
Hallid, tüüp 2 – on pärit Zeta Reticulae 1. & 2. Solar (päikese)süsteemist. Üldine välimus on
sama, mis tüüp 1-l, kuigi sõrmede asetus ja nägu on natuke teistsugused. Need Hallid on
komplitseeritumad kui tüüp 1. Neil on mingil määral terve mõistus (common sense) ja nad on
mingil määral passiivsed. Nad ei vaja eritisi nagu tüüp 1.
Hallid, tüüp 3 – Kerge kloon tüüpidest 1 ja 2. Nende huuled on kitsamad või huuli ei ole
üldse. Nad on 1. ja 2. Hallide tüübile orjalikud.
Nordics, Blondes, Swedes (Põhjamaised, Blondid, Rootslased) – Tuntakse kõigi nende
nimede järgi. Nad on meile sarnased. Blondid juuksed, sinised silmad (osadel on tumedad
juuksed, pruunid silmad ja nad on kasvult lühemad). Meid aidates järgivad nad Mittesekkumise
Seadust. Nad sekkuvad ainult siis, kui Hallide tegevus mõjutab meid otseselt.
Nordic Clones (Põhjamaised Kloonid) – Nad sarnanevad meile, kuid nende nahk on halli
varjundiga. Need Põhjamaised on kontrollile allutatud lesed (Drones), loodud tüüp 1 Hallide
poolt.
Intra-Dimensionaalsed (Mitte Para-Terrestrialid) – Sisemõõtmelised olendid, kes suudavad muuta oma kuju. Üldiselt rahumeelsed.
Lühikesed Humanoidid – 45-75 cm pikad, sinaka nahatooniga. Neid nähakse tihti Mehhikos,
Chihuahua lähedal.
Hairy Dwarfs, (Orange) (Karvased Kääbused) – Nad on 120 cm pikad ja kaaluvad umbes
14 kg. Nende juuksed/karvad on punast värvi. Nad tunduvad olevat neutraalsed ja austavad
intelligentseid eluvorme.
Very Tall Race (Väga Pikk Rass) – Nad näevad meiesugused välja, kuid on 2,1-2,4 m pikad.
Nad on rootslastega ühinenud.
Men In Black (MIB) (Mehed Mustas) – Nad ei ole Delta ega NRO valitsuse divisjonist. Nad
on idamaise või oliivikarva nahaga. Nende silmad on valgusele liigtundlikud ning neil on
vertikaalsed pupillid. Osadel tüüpidel on väga kahvatu nahk. Neil on raskusi kohaneda meie
sotsiaalsete tavadega. Tavaliselt kannavad nad musta riietust (vahel ka üleni valget või halli
riietust), kannavad päikeseprille ja sõidavad mustade autodega. Grupis olles on neil kõigil
ühesugune riietus. Vahel on neil probleeme ajatajuga. Nad ei talu psühholoogilisi mänge/trikke
ja nad ei talu nende plaanidele vahelesekkumist. Tihti hirmutavad nad UFO-tunnistajaid ja
esitlevad end valitsuse ametnikena. On samaväärsed meie CIA-ga teisest galaktikast.
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¾ KARJA VIGASTAMINE/SANDISTAMINE
Üldine kronoloogia – 1963 aastate keskpaiku toimus Texases Haskell-i maakonnas eluskarjadele mitmeid rünnakuid. Tüüpiline juhtum: leitud Anguse pull – kõri läbi lõigatud ja
taldrikusuurune haav kõhus. Kohalik elanikkond pani rünnakud mingit sorti metsiku koletise
arvele, nn. haihtuv söödik. Sarnased sündmused jätkusid Haskelli maakonnas ja olend omandas
müütilised proportsioonid. Talle tekkis uus nimi – Haskelli kelm/lurjus.
Järgneva aastakümne jooksul tuli sarnaste eluskarjade rünnakute kohta üksikuid raporteid.
1967 a. oli kõige silmatorkavam üks nendest harvadest raportitest, kus hobune nimega Snippy
suri vigastustesse Lõuna-Colorados, kus samal ajal nähti mitmeid UFO-sid ja tundmatuid
helikoptereid. 1978 a. rünnakute arv suurenes ja aastaks 1979 toimusid mitmed eluskarjade
vigastamised Kanadas – peamiselt Alberta-s ja Saskatchewan-is.
Rünnakud USA-s ühtlustusid/rahunesid mõneks ajaks, kuid 1980 aastal tegevus jälle suurenes.
Sellest aastast on vigastamise raporteid vähemaks/harvemaks jäänud, kuid see võib olla tänu
suurenenud vastumeelsusele raporteerida vigastamistest rantšopidajate ja farmerite poolt.
Vigastamine jätkub ka tänapäeval ja üle 10 000 looma on surnud ainult USA-s. Kuigi
vigastamisi toimub üle maailma, siis asjaolud, mis puudutavad vigastamisi, on alati samad.
”YELLOW BOOK” (KOLLANE RAAMAT) – Seal on kirjas, et vigastamine võib olla seotud
ravimiga. Maal olevad teadlased õppisid Longevity (pika eluea saladus) kohta, et Longevity
aluseks on inimeste rakkude võime taastuda. Igaüks, kui nende rakud ei saa uueneda, vananeb,
algab mandumise protsess ja sellele järgnev surm. Longevity saladus on rakkude uuenemises.
Rakku saab uuendada kasutades muudetud adrenaliini, muudetud Coradrenalin-i, Cordrazyne
või Cortropinex-i, (vahel kasutatakse ainult Formazinye ja Hyronalinx-i – loe lisainformatsiooni nendest ja teistest ravimitest dokumendist ”The Pulsar Projekt”). Kõikide nende
ravimite aluseks on adrenaliin, mida toodetakse inimese ajus. 1960-datel avastasid teadlased, et
seda saab sünteesida looma neerupealsete näärmete keskmisest osast. Nad vajavad suurtes
kogustes näärmeid, et sünteesida väike kogus ülalmainitud ravimeid.
Muidugi üritavad inimteadlased leida uusi mooduseid ja uusi sünteesitud ravimeid rakkude
taastamiseks, eriti ajurakkude ja inimkudede taastamiseks, et tugevdada inimese psüühikat ja
suurendada inimese füüsilisi oskusi.

¾

Minu isiklikud üldised vaatlused – Iga juurdlus, mis kavatseb uurida süstemaatilisi
vigastamise rünnakuid eluskarjale ja teistele loomadele, peab lisama on vaatevälja teatud
näitajad, mis võivad ja võivad ka mitte olla otseselt seotud vigastamise teo endaga. Selline
vigastamine, tapmine ja sise- ja välisorganite salajane eemaldamine – see on suunatud sõna
otseses mõttes tuhandetele loomadele, eelkõige eluskarjale alates 1960 a. Nende loomade
operatsioonid on teostatud ebahariliku täpsusega, mis viitab kõrgelt arenenud vahenditele ja
tehnoloogiatele. Tuimestamine ja järjekindel vigastamise korrapärasus ja pealtnäha mittevajaliku karkassi/lihakeha vabakasutus vihjab vigastajate ääretule enesekindlusele, isegi
ülbusele. See on ülbus, mis õigustab neid vabalt ja karistamatult tegutsema.

¾

Minu isiklikud üldised vaatlused – Inimeste põhjused vigastamisteks – Need
sündmused või arutelu nendest sündmustest on ainult eelvaade tegelikule ilmutusele, mis
on vigastamiste taga: tulnukad omandavad bioloogilist materjali endale kasutamiseks. Et
arutleda seda loogilises ja õiges järjekorras, peame me vaatama, mis on juhtunud otse meie
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ninade all – otsene suhtlus maaväliste bioloogiliste olenditega. Et seda arutada, peame me
alustama algusest nende asjadega, mida me teame, et on tõsi.

¾

Minu isiklikud üldised vaatlused - Tulnukate põhjused vigastamisteks – Tulnukate
põhihuvi (me räägime just Regelian-idest) on inimestega paljunemine. Nad vajavad karja
kudesid, sest neil on samad süsiniku elemendid, mis inimestelgi geneetilisel tasandil. Kõik
sisselõiked tehakse kas Dublantide, Kloonide või Androidide poolt. Nad võivad saata
meeskondi ja võtta seda materjali, mida neil vaja läheb – ning pole tähtis kust või kui palju.
Kui nad seda vajavad, siis nad lihtsalt võtavad. See ei tähenda, et Regelian-id on vampiirid
või nad vajavad seda ellujäämiseks. Nad on lihtsalt moraalitud teadlased, kes vajavad seda
materjali eksperimentide tegemiseks (me ei tea tegelikult, kumb on hullem).

¾

Musta helikopteri kaasamine vigastamistesse – Selle elemendi asjassepuutuvus paljastatakse põhjaliku uurimise jooksul. Me viitame välimusele, mis on märgistamata või teistmoodi
tuvastamatud helikopterid, mis viibivad ajutiselt loomade vigastamise kohtadel samas õhuruumis. Selle esinemine on olnud piisavalt järjekindel, et ümber lükata kokkulangevused. Need
müstilised helikopterid on peaaegu alati tunnusmärkideta või märkidega, mis näivad olevat üle
värvitud või kaetud millegagi. Helikoptereid on tihti nähtud lendamas ebanormaalselt, ohtlikul
või mittelubatud kõrgustel. Nad võivad häbelikult minema lennata kui tunnistajad või seadusesilmad üritavad läheneda.
On olnud mitmeid helikopteri asukate agressiivse käitumise juhtumeid, kus tunnistajaid aetakse
taga, antakse sireeni, on nende kohal lennatud või nende pihta isegi tulistatud. Aegajalt on
helikoptereid nähtud vigastamise kohtade lähedal, isegi karjamaa kohal, kus vigastatud lihakeha/karkass on hiljem leitud. Karja jälgitakse lühike aeg enne või pärast vigastamist või siis
mitmete vigastamiste päevade jooksul. Siin saab ainult rõhutada, et müstilised helikopterid ei
arenenud välja samaaegselt kui toimusid loomade vigastamised. Sellised märgistamata helikopterid lendavad madalatel kõrgustel, helitult või siis heliga nagu tavalised helikopterid,
nendest on raporteeritud aastaid ning – on seostatud veelgi laialiulatuvama fenomeniga –
”Phantom”, fikseeritud tiivaga õhusõiduk.
Mis puutub Tom Adamsisse, siis vastus võib olla eelmainitu kombinatsioon. On olnud spekulatsioone, et nad on seotud bioloogiliste eksperimentidega ja keemilise või bioloogilise sõjaga,
või on tegu nafta ja mineraalsete lademete geobotaanilise otsinguga. Ükskord leiti vigastamise
koha juurest sõjaväe standardile vastav skalpell. Kuna peamiselt on olnud vigastamisega
seotud lendavad taldrikud, siis arvatakse, et see oli pandud eksitamiseks.
Nii tulnukad kui USA valitsus on vastutavad vigastamiste eest, kuid erinevatel põhjustel.
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¾ ANTAREAN-i ÜHENDUS OMNICORD (KÕIKSUSE NABANÖÖR)
¾

Aeg ja UFO-d – Aeg on üks olulisemaid aspekte UFO-teemas. See mängib imelikku, kuid
märkimisväärset rolli. Osa sellest vastusest ei pruugi olla tähtedes vaid kellas, mis tiksub sinu
ees.
Planeet Maa eksisteerib kolmes dimensioonis, me saame liikuda erinevates suundades nende
dimensioonide siseselt. Kosmos ei eksisteeri, välja arvatud siis, kui me paneme ta eksisteerima.
Meie mateerias on aatomite vaheline vahemaa nii imeväike, et seda saab arvutada vaid
hüpoteetilistes suurustes. Aga kui me elaksime aatomil ja meie suurus oleks võrreldav aatomi
suurusega, siis vahemaa järgmise aatomini näiks aukartustäratav.
On olemas veel üks inimeste loodud mõõtühik, nimelt aeg. Erinevalt teisest kolmest
dimensioonist oleme me näiliselt justkui ajasse kinni jäänud. Aeg on saanud meile väga
reaalseks ning näib, nagu me ei saaks selleta elada. Kuigi tegelikult pole aega üldse olemas.
Kui üks teatud hetk eksisteerib meie jaoks, kas see tähendab, et seda sama hetke jagavad ka
teised planeedid teistest galaktikatest?, ”tegelikult mitte”.
UFO-fenomen näib olevat kontrollitud, see tähendab, et ta järgib arukat/loogilist mustrit. Kui
objektid ise on kõrgema energia ilmingud, siis peab miski neid energiaid kuidagi osavalt
juhtima ning vähendama neid nähtavatele sagedustele, inimese mustri järgi kujutama. Nad
näivad võtvat vorme, mis on füüsilised ja tõelised meie jaoks ning viivad läbi tegevusi, mis
näivad olevat intelligentsed.
Kui me saabume allikale, siis allikas peab olema arukas energia, mis töötab kõige kõrgemal
sageduse spektril. Kui selline energia üldse olemas on, siis võib ta levida läbi universumi ja
säilitada võrdset kontrolli iga osa üle. Ta on väga kõrgel sagedusel, nii kõrgel, et energiaosakesed seisavad praktiliselt paigal. Allikal ei ole mingit vajadust ennast uuesti täita. Ükskõik
mil moel oleks see vastuvõetav meie keskkonna teadustele. Allikas saaks tegelikult luua ja
hävitada mateeriat, mängides madalamate energiatega. See allikas oleks ajatu, sest ta eksisteeriks väljaspool kõiki ajaväljasid. Ta oleks lõputu, sest ta ei ole piiratud kolmemõõtmelise
kosmosega.
Kui me oleksime puhtas energiaolekus, siis iga energiaosake oleks ise kui sünaps ning sagedust
natuke muutes saab infot salvestada. Näiteks kõik roosi mälufragmendid saaks salvestada ühele
sagedusele ja roosi kogu energiavormi saaks häälestada sellsse mälusse (mälufragmentide
kogusse) lihtsalt sagedusi reguleerides, samamoodi nagu me reguleerime raadio-vastuvõtjat
(nii…niii…niii..kus me oleme küll seda varem kuulnud!). Teiste sõnadega ei ole vaja mingit
keerulist vooluskeemi ning samuti pole vaja füüsilist keha. Energiamustrid ei vaja materiaalset
vormi, selle asemel tungiks ta läbi terve universumi (UNIVERSUM ehk ükskõiksus ehk üks
kõiges,…huvitav väike vaatepunkt hiigelsuurest MULTIVERSUMIST ehk kõiküksusest ehk
kõik ühes ehk kõiksuse reaalsuse ideest). See võib sind täielikult hetkel ümbritseda ja olla
teadlik madalal sagedusel olevast igast nõrgast impulsist, mis läbib sinu aju. Kui oleks
mõeldud nii, et ta kontrolliks su pulssi, siis kontrolliks ta ka sinu mõtteid. Inimene on alati
olnud teadlik sellest energiast või jõust, ta on alati kummardanud Jumalat, Jeesust või
Kosmilist/Universaalset olevust jne.
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1. Esimene järeldus on, et osad UFO-d pärinevad väljastpoolt meie ajaraame ja ajatsüklit.
2. Teine järeldus on, et allikas omab täielikke eelteadmisi inimeste sündmustest – isegi
individuaalsete elude kohta, kuna aeg ja ruum pole absoluudid.
Need kaks järeldust on omavahel sobivad.
Kui vaadelda ülima intelligentsuse/arukuse poolt, siis kõik inimeste sündmused toimuvad
samaaegselt. Kui suurem intelligents tahab suhelda madalama vormiga, siis kerkivad esile
kõiksugused probleemid. Suhtlus tuleb läbi viia sellisel viisil, mis oleks madalamale vormile
arusaadav. Tuleb leida suhtlemiseks vastuvõetav raamistik ning seda ära kasutada.
UFO-fenomen on tihti peegeldav/kaalutletud, see tähendab, et vaadeldavad ilmingud näivad
meelega olevat tellimustööna valmistatud ja kohandatud tunnistajate individuaalsete uskumuste ja suhtumisega. Kontakteerujatele antakse informatsiooni, mis enamusel juhtudel
kinnitab nende uskumusi. UFO-uurijad, kes keskenduvad ühele teatud teooriale või aspektile,
leiavad end pealtnäha usaldusväärsete raportite poolt, mis tõestavad seda teooriat, üleujutatuna.
Nõukogude Liidu uurijate laialdased kogemused selle peegeldava faktoriga viis neid läbi viima
imelikke eksperimente, mis kinnitavad, et suur osa raporteeritud andmetest on sihilikult
muundatud valeks. Tunnistajad ei ole reeturid, vaid üksnes ohvrikslangenud.
Selle vale, mitmekülgse informatsiooni ilmne eesmärk on segaduse tekitamine ja kõrvalejuhtimine. Osa sellest on teeninud teatud ekslikke uskumusi, kuid see on tegelikult aste
keerulisema tõeni. Terve generatsioon on tulnud ja läinud, õnnelikult uskudes valesse,
teadmata, et nad olid ainuüksi valedeketi osad.
Kui kõik saaks selgeks/tõde avaldataks liiga vara, siis me variseksime tõe raskuse all kokku.
Planeet Maa on kaetud akendega (koridoride, tunnelite ja/või väravatega) nendesse nähtamatutesse maailmadesse. Meil on nende kindlakstegemiseks olemas instrumendid ja kui me
otsustaksime neid kasutada, siis me leiaksime, et need aknad on ülikõrge sageduslaine
keskpunktid, iidse õpetuse kiired. Need kiired võivad olla pärit Orioni või Pleiades-e
tähesüsteemilt, nagu Terrani (Maa) esivanemad väitsid, või nad võivad olla suure jõu osad, mis
sai alguse läbi selle Universumi – võibolla Antares-i tähesüsteemist. UFO-d on andnud
Terranitele tõendeid, et sellised kiired on olemas. Nüüd vaikselt meile öeldakse, mispärast.
Vaatlejad Antares-i tähesüsteemilt jälgivad Terraneid (maalasi) ja nad teavad, et juhtnöörid
eksitatud tsoonidele -”warp zone”- tulevad Antares-i tähesüsteemi keskelt – nad joonistavad/
tekitavad tunneleid mitmete põhipunktide vahele meie ja teistes Universumites. Need on
”väravad” teatud reisijatele kõikidest Universumitest. Muidugi on olemas veel paljusid
keskpunkte, kuid teised kiired tulevad Universumi ümbert.
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¾ VILJARINGIDE MÕISTATUS - KOOD: SEC
¾

Crop Phenomena: Ringide fenomen
– Parem näide, et mõista niinimetatud crop fenomeni (ringid, mis ilmnevad
väljadel), on järgneva näite abil:

Meie, Maa inimesed, eksisteerime 3. dimensioonis, sest meie aatomid omavad teatud sagedust,
mis võimaldab meil eksisteerida 3. dimensioonis. See teatud sagedus on piisavalt stabiilne
kogu meie elu jooksul. Üks kiire idee meie dimensioonidest ütleb meile:

Tervikidee multiversumist on see, et ei ole ainult üks universum, vaid lõputu number paralleelseid universumeid. Kui lihtsustada seda kontseptsiooni matemaatika abil, siis see ütleb meile,
et ei ole olemas madalaima ega kõrgeima numbri limiiti. Neid numbreid on võimatu arvutada,
samamoodi nagu on võimatu arvata multiversumi võimaluste ulatust.

Kui me oleme võimelised kiirendama või aeglustama sagedusi, tehes meid eksistentsivõimelisteks kolmandas dimensioonis, siis me suudame hüpata viiendasse dimensiooni või
multiversumisse.
Et seda paremini mõista, püüa mõelda, et see on sama mis raadio kuulamine. Kui sa kuulad
raadiot, siis sa kuulad ühte teatud raadiojaama ühel teatud sagedusel. Et kuulata teist
raadiojaama, selleks pead sa muutma sagedust. See saavutatakse raadio sagedusenupu
keeramisega. See, et sa kuulad ühte raadiojaama ühel teatud sagedusel, see ei tähenda, et teisi
jaamu teistel sagedustel pole olemas.
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Sama asi kehtib multiversumis olevate teiste universumitega – nad on meist erinevatel/teistel
sagedustel ehk lainepikkustel ja me lihtsalt ei tea seda veel. Miks oleme meie 3. mõõtmes
(dimensioonis) ja nemad 5. mõõtmes (dimensioonis), miks mitte vastupidi? Sellepärast, et see
baseerub perspektiivil – nemad näevad meid nende 5. mõõtmes ja meie näeme neid meie 5.
mõõtmes. Asi põhineb lihtsalt perspektiivil.
Reisijad teistest dimensioonidest tulevad meie dimensiooni, kasutades osakeste kiirendamise
protsessi ning annavad osakestele võime hüpata dimensioonide vahel. Kuid miks nad valisid
esimeseks kohaks Inglismaa ja miks just põllud/väljad?
Inglismaa valiti sellepärast, et seal on kõige sobivamad tingimused ühele mitmetest tsivilisatsioonidest, mis eksisteerivad multiversumis, ning nad on võimelised meiega kontakteeruma
läbi viljaringide. Kõik vastused küsimusele, kuidas nad suutsid seda saavutada, on tohutusuures eelajaloolises energiaringis.
Inglismaal on keeruline energiavõrk, kus energiaringlusesse on kaasatud iidsed hauad ja
kivideringid (Stonehenge). Kõik platsid/kohad, künkad ja kivideringid ehitati, arvestades
maaaluseid veega ühendatud energialiine. See loob mingit sorti naturaalse, vee poolt loodud
elektromagnetilise jõuvälja, mis on kombineeritud maa all olevate kvartsi ladestustega. Samuti
Kuu gravitatsiooni mõjutused veele, maa mass ja elektromagnetilise laengu loomine kvartsist
loob olukorra energia perioodiliseks vabanemiseks.
Energiasambad loovad vajalikud tingimused teistele tsivilisatsioonidele teistest mõõtmetest, et
nad saaksid alustada eksperimenteerimist meie universumi ja/või meie planeediga.

Nad on hakanud saatma sonde siia, et teada saada rohkem meie loomulikest tingimustest või
meie universumist ja planeedist. Sondid on ümbritsetud teatud energiakupliga – väljaline ring,
kus nad on skaneerinud energiasamba.
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Eelneval joonisel ei ole meie silmad võimelised nägema hetkel seda sondi meie visuaalsete
piirangute tõttu. Meie silmad ei ole võimelised nägema sagedusi infrapunase ja ultravioletse
sageduse vahel. Muidugi, kui sa suudaksid avastada selle sondi kasutades infrapunase või
ultravioletse sageduse nägemise varustust, siis oleks võimalik seda näha.
Viljaringide fenomen ei alanud hiljaaegu, ka mitte aastakümneid tagasi, vaid sajandeid tagasi
ning arenes aina keerulisemaks. Tavaliselt saab ringi lähedaloleku kindlaks teha õhus oleva
ioonitaseme kaudu, mis on sinu lähedal, st temperatuuri muutused ja/või osakeste kiirendamise
käigus tekkinud teatud iseloomulik heli, kui need on poolstabiilsed meie reaalsuses.
Nüüd nad eksperimenteerivad üle terve planeedi. Nad otsivad Inglismaale sarnaseid tingimusi,
et saata sõnumeid, ”väga konkreetseid sõnumeid”, kasutades jõuväljaga kupleid, mis moodustatakse osakeste poolt, mida omakorda toodetakse spetsiaalse osakeste kiirendamise seadme
abil.

Üsna pea on nad võimelised täielikult materialiseeruma ja reaalselt eksisteerima meie
reaalsuses.
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¾ DULCE BAAS - KOOD: J.B.III

Järgnev materjal tuleb inimestelt, kes teavad, et Dulce maaalune baas eksisteerib. Need on
inimesed, kes töötasid laboratooriumites, äraröövitud, kes on baasi viidud, inimesed, kes on
ehitusel assisteerinud, luure personal (NSA, CIA jne.) ja mõned spetsiifilised maasiseste UFOde uurijad. See informatsioon on mõeldud neile, kes on tõsiselt huvitatud Dulce baasist. Ole
ettevaatlik uurides seda kompleksi. Juurdlus on kestev/käimasolev ning seda teostab J.B. III,
(Code: SR24.3B7).

¾

Dulce Baas
– See asutus on geneetikalabor ning on ühendatud Los Alamos-e linnaga toru-süstiku kaudu
(tube-shuttle). Osa nende uuringutest on seotud kiirituse mõjust geneetikale (mutatsioon ja
inimese geneetika). See uuring sisaldab ka teisi arukaid/intelligentseid liike (Alien Biological
Life Form ”Entities” - tulnukate bioloogiliste eluvormide ”olemusi”). Ümber tehtud 1950 a.
septembri The Effects of Atomic Weapons (Aatomrelvade efektid) väljaandes, USA
Kaitseosakonnaga (U.S. Department of Defence) ja USA Aatomienergia Komisjoniga (U.S.
Atomic Energy Commission) koostöös ja ettevalmistatud nende jaoks Los Alamos-e teadusliku
laboratooriumi (Los Alamos Scientific Laboratory) juhtimise all, võime me lugeda millised on
soovitud maaalauste baaside lõplikud paigutused. Leheküljel 381: „Nähtavasti ei esine
põhimõttelisi raskusi ehitamisel ja erinevate maaaluste tähtsate asutuste opereerimisel ja
tegutsemisel. Sellised asutused võidakse paigutada sobivasse eksisteerivasse kaevandusse või
mõni koht kaevatakse välja just sellel põhjusel.”

¾

Mängu kinni jäänud (Caught in the game) – Sajandeid tagasi ütlesid planeedi pinnal
elavad inimesed, et need olid vabamüürlased, kes lõid sidemed Maa sees peidus elava
”tulnukarahvaga”. 1933 a. nõustus USA valitsus vahetama loomi ja inimesi kõrgtehnoloogiliste
teadmiste vastu ning lubas neil kasutada lääne USA-s asuvaid maaaluseid baase neid
muutmata. Loodi spetsiaalne grupp, kes tegeleb tulnukatest olenditega. 1940 aastatel tulnukatest eluvormid (Alien Life Forms - ALFs) liikusid oma operatsioonide fookusega Kesk- ja
Lõuna-Ameerikast Ameerika Ühendriikidesse.

Neile spetsiifilistele olenditele on kontinentaalne jagunemine ellujäämiseks vajalik. Osa sellest
on seotud magnetiliste kivimite omadustega ja kõrgenergeetiliste plasmaolekutega. Vaata veel:
”Beyond the Four Dimensions, reconciling physics, parapsychology and UFOs”, by Karl
Brunstein (Teisel pool nelja dimensiooni, füüsika ühildamine/lepitamine, parapsühholoogia ja
UFO-d) ja veel: ”Nuclear Evolution, discovery of the rainbow body/aura” by Christopher Hills
(Aatomi arenemine, vikerkaare keha/hinge avastamine).
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● Selles piirkonnas on väga kõrge äikese aktiivsuse kontsentratsioon, maaalused veeteed ja
koobastesüsteemid, atmosfääriliste ioonide väljad jne.

¾

Kelle planeet see on? – Need spetsiifilised tulnukad peavad end pärismaalasteks (Native
Terrans). Nad on iidne rass, humanoidi ja reptiliani liikide kadunukesed, kes tegid ristsugu
primitiivsemate Uni-Terrestriali (samamaiste) ellujääjatega. Nad on mitteusaldusväärsed
omakasupüüdlikud agendid teisest maavälisest kultuurist, ”The Draco’s”, kes naasevad Maale,
mis oli nende iidne eelpost enne originaalsete Uni-Terrestrialide tulemist. Nad püüavad Maad
kasutada lavastuse piirkonnana, mis ei ole üldse lihtne, sest kõik ülejäänud 170 erinevat
tulnukate liiki tahavad oma osa Metagene saladustest. Need tulnukate kultuurid on omavahel
konfliktis selle üle, et kelle reeglistikku peaks siin planeedil järgitama. Samal ajal kasutatakse
selleks, et hoida inimesi kontrolli all, kunstlikku mõistusekontrolli – eriti alates 1940-datest.
Dulce baas on USA valitsuse ja tulnukate ühine baas. See ei ole esimene, mis ehitati koos
tulnukatega. Teised baasid asuvad Colorados, Nevadas, Arizonas, Alaskal jne.

¾

Salajane tegevus Dulce piirkonns – Alates 1947 aastast käisid sõdurid/väed sealt sisse ja
välja iga suvi. Pärismaalased mäletavad, et nad ehitasid teed otse Dulce linnas elavate inimeste
silme ees ning veoautod voorisid sisse ja välja pika perioodi jooksul. Hiljem see tee blokeeriti
ja hävitati. Märgid veoautodel olid ”Smith Corp.” Paragosa Springs, Coloradost. Sellist
korporatsiooni enam ei eksisteeri, ei eksisteeri salvestust sellest ja ma usun, et see baas,
vähemalt esimene, ehitati salaja metsalangetuse projektina, mis ei vedanud ühtki puupalki –
ainult suurt varustust.

¾

R & D ja Sõjaväe Tööstuslik Kompleks (R & D and the Military Industrial Complex)
– The Rand Corp. kaasati sellesse tegema geoloogilist uurimust lähedalolevate järvede kohta
baasi jaoks. Enamus järvi Dulce ümbrusesse tehti valitsusepoolse ”kingitusena” ”indiaanlastele” (tegelikult on see kate). Selline valmistehtud ”kingitus” on NAVAJO tamm, mis on
põhiallikas traditsioonilise elektrivõimsuse tootmiseks. Teine elektriallikas asub ELVADO-s,
mis on samas ka maaalune sissepääs Dulce baasi.
MÄRKUS: Kui Rand on ”Think Tanks”-i ema, siis ”Ford Foundation”-i võib pidada selle
isaks.
Rand on saladuslikkus ise, kuid vajadusel laiendatakse tegevus konverentsidele ja koosolekutele. Rand-i projekti leheküljelt 645 võib lugeda sügava maaaluse ehituse kohta 1959 a.
märtsi koosviibimise menetlusest (Deep Underground Construction Symposium):
Nii nagu lennukid, laevad ja autod on andnud meisterlikkuse/täieliku valdamise/ülemvõimu
maapealsetele inimestele, siis tunnelid, puurmasinad annavad talle ligipääsu maaalusesse
maailma.
MÄRKUS: 1983 a. ajakirja OMNI septembriväljaandes leheküljel 80 on värviline joonistus
”The Subterenne”-st, Los Alamos-e tuumajõul töötav tunnelirajamise masin, mis
kaevub kivimitest läbi sügaval maa all, kuumutades mistahes kivimit, millega ta
kokku puutub sulanud kivimiks (magmaks), mis jahtub peale seda, kui maaalune
masin on edasi liikunud. Tulemuseks on sileda, poleeritud/klaasja sisekattega
tunnel. Neid maaaluseid torutunneleid kasutavad elektromagnetilisel jõul töötavad
maaalused süstikutest liiklusvahendid, mis suudavad reisida suurel kiirusel. Nad
ühendavad niinimetatud ”Kadunud Impeeriumi” maaaluste linnade komplekse.
Ülisalajane (top secret) projekt koodnimega ”NOAH’S ARK” kasutab toru33

süstikuid, mis on ühenduses süsteemiga, kus on üle 100 punkri ja silindrilise
peidupaiga/uru. Süsteem on rajatud erinevates kohtades Maal. Nad ehitavad sama
tüüpi tunneleid ka ülisalajastesse Kuu ja Marsi baasidesse. Paljudes nendes maaalustes linnades on tänavad, kõnniteed, järved, väikesed elektriautod, hooned,
kontorid ja kaubamajad.
1959 a. Rand konverentsil (Rand Symposium) oli üle 650 kohalviibija, enamus olid Riikliku
Tööstuskogu (Corporate Industrial State) esindajad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The General Electric Company
Hughes Aircraft Company
Sandia Corporation
Walsh Construction Company
Colorado School of Mines
AT&T
Northrop Corporation
Stanford Research Institute
The Bechtel Corporation
Jne.

Bechtel (hääldatakse Beck-tul), mis asutati 1898 aastal, on ülisalajane rahvusvaheline ühendus
- kaheksajalg. Osad väidavad, et see firma on praegu tegelikult ”varjuvalitsus”, CIA töötav
käsi. See on suurim ehituse ja projekteerimise variettevõte USA-s ja terves maailmas ning osad
ütlevad, et ka teiselpool piiri. Kõige tähtsamad tööpostid USA valitsuses on endiste Bechtel-i
ohvitseride käes. Nad on osa võrgust (”The Web”-ist), mis on sisseühendatud kontrollsüsteem.
Süsteem ühendab Tri-Lateralist Plans-i, C.F.R.-i, the Orders of Illuminism-i (cult of AllSeeing Eye - kõikenägeva silma kultust) ja teisi infoblokeerimise gruppe.

¾

Tuleviku üleelamine – Dulce asutus koosneb keskel olevast keskusest/südamikust, turvasektorist ja mõnest fotolaborist. Mida sügavamale lähed, seda rangem on turvakontroll. See on
mitmetasandiline kompleks enama kui 3000 kaameraga erinevates kõrge turvalisusega
paikades, näiteks nagu väljapääsud ja laborid.
Kompleksil on üle 100 salaväljapääsu Dulce ümbruses ja läheduses. Paljud on Archuletta Mesa
ümber, teised on lõuna pool Dulce järve ümber ja osad isegi kaugel idas nagu Lindrith.
MÄRKUS: Kompleksi sügavamad osad ühilduvad looduslike koopasüsteemidega. Inimene,
kes töötas baasis (CR-24/ZM 35-File IV) ning kellel oli ”Ultra 7-B” luba,
raporteerib järgnevat: „Seal võib olla rohkem kui 7 tasandit, kuid mina tean ainult
seitsmest. Enamus tulnukaid on tasanditel 5, 6 ja 7. Tulnukate eluasemed on
tasandil 5”.

¾

Üleameerikaline maaalune allsibamise/süstiku süsteem. Transamerican Underground
Subshuttle System (T.A.U.S.S.)
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¾

Avalik ja salajane Dulce-sisesene uurimistöö – USA Energiasekretär John Herrington
volitas Lawrence Berkeley Laboratooriumi (Lawrence Berkeley Laboratory) ja New Mexico
Los Alamos-e Riikliku Laboratooriumi (Los Alamos National Laboratory) majutama edasijõudnud geneetika uurimistöö keskuseid. Need keskused on osa projektist, mis dešifreerivad/muugivad lahti inimese genoomi. Genoom sisaldab geneetiliselt kodeeritud juhendeid, mis
juhivad üheainsa raku muundumist/teisenemist, muundab viljastatud munaraku bioloogiliseks
olendiks. „Inimese Genoomi Projekt (Human Genome Project) võib osutada suurimaks
otseseks mõjutuseks inimkonnale kõikidest teaduslikest algatustest enne meid”, ütles David
Shirley, Berkeley Laboratooriumi direktor.
Varjatult on uurimistöö kestnud Dulce laboratooriumites aastaid. Tasandit nr. 6 kutsutakse
siseringis ”Night Mare Hall” (Õudusunenäo Saal). Seal asuvad geneetikalaboratooriumid.
Raportid töötajatelt (CR-24/ZM 52-Files VII), kes on näinud veidraid eksperimente, räägivad:
„Ma olen näinud mitmejalgseid inimesi, kes näevad välja pool-inimene ja pool-kaheksajalg.
Samuti reptilian-inimesed ja karvased olevused, kellel on inimese käed, kes nutavad nagu
beebid ja imiteerivad inimeste sõnu. Seal on puurides ka suur hulk erinevaid inimsisalikke.”
Seal on kalad, hülged, linnud ja hiired, keda saab vaevu pidada nendeks liikideks. Seal on
puure ja silindrikujulisi läbipaistvaid anumaid tiivuliste humanoididega, grotesksed nahkhiiretaolised olendid pikkusega umbes 1,1-2,1 m, veesüliti (groteskse elukana kujutatud vihmaveerenninokk) taolised olendid ja Draco-Reptoidid.
Tasand nr. 7 on hullem. Külmas laoruumis on rida rea järel sadu, võibolla ka tuhandeid inimesi
ja humanoide. Siin ruumis asuvad ka silindrikujulised läbipaistvad anumad, mis sisaldavad
erinevates arenguastmetes olevaid humanoidide looteid.
„Ma puutusin tihti kokku inimestega puurides, kes olid tavaliselt uimastatud või ravimite mõju
all, kuid vahel nad nutsid ning palusid/kerjasid/anusid abi järele. Meile räägiti, et nad olid
lootusetult hullud ning nad osalesid kõrge riskiga ravimite testimises, – et ravida hullumeelsust. Algul öeldi meile, et me nendega ei suhtleks ja me uskusime seda juttu...”
Lõpuks, 1978 a. sai väike grupp töötajaid tõe jälile. Moodustati salajane vastuluure üksus ning
algas Dulce sõda.
MÄRKUS: Dulce kompleksis on hetkel üle 18 000 tulnuka.
1979 a. lõpus toimus relvastatud vastasseis, milles tapeti palju teadlasi ja sõjaväelasi. Baas
suleti mõneks ajaks kuid nüüd tegutseb see edasi.
MÄRKUS: 1. Inimeste ja loomade röövimine nende vere ja teiste osade pärast aeglustus 1980
aastate keskel, siis kui Livermore Berkeley laboratooriumid hakkasid tootma
Dulce-le ja tema tütarettevõtetele kunstlikku verd.
2. Inimeste ja tulnukate kokkupõrkes Dulce baasis suri 82 inimest teadlaste,
National Recon Group-i ja DELTA grupi seast. Need grupid vastutavad kõikide
tulnukatega seotud projektide turvalisuse eest. Samuti oli seal sadu teisi haavatasaanuid ja 132 surnud tulnukat.
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Sellist tüüpi entiteeti (iseseisvat olelusvormi) on tulnukate poolt röövitud inimesed ja
tulnukatega kokkupuutes olnud inimesed näinud maaalustes sigitamise/paljundamise asutustes
1963 aastast alates. Nende sigitajaid on maaalustes asutustes tuhandeid. Dulce asutus on kõige
rohkem teatud koht, kus selline tegevus aset leiab, kuigi Ameerika Ühendriikides on veel
vähemalt 26 baasi, kus on samad asutused.
Delta Grupp, mis kuulub Intelligence Support Activity (Luure Toetuse Tegevuse) koosseisu,
selle grupi liikmeid on nähtud märkidega, millel on must kolmnurk punasel taustal. Delta on
neljas täht kreeka tähestikus, sel on kolmnurga kuju ning see figureerib esinduslikult mõnedel
vabamüürlaste märkidel.
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¾

Igal baasil on oma sümbol – Dulce baasi sümbol on kolmnurk koos kreeka tähega
”TAU”, (T) selle sees ning sümbol on tagurpidi pööratud nii, et kolmnurk osutab alla.

”Kolmnurk ja kolm horisontaalset joont” – seda tunnust on nähtud tulnukate transpordilaeval
(Alien Transport Craft). See on Trilateral-i (kolmepoolse (lepingu ) ) sümbol.

Teised sümbolid tähistavad maandumiskohti ja tulnukate laevu (Alien Craft).

¾

Dulce Baasi sees: – Turvaohvitserid kannavad kombinesooni, millel on Dulce sümbol
eespool vasakul üleval. Standardne käsirelv Dulces on ”Flash Gun” (relv, mis annab sähvatust), mis on efektiivne inimeste ja tulnukate vastu. Tuvastamiseks kasutavad nad silma
võrkkesta lugejat, asendades sellega vanu ID-kaarte, kus Dulce sümbol asus ID foto kohal. ID
kaarti kasutatakse siiani uste ja liftide kõrval asuvas kaardilugeja pilus uste ja liftide avamiseks. Pärast tasandit nr. 2 kaalutakse kõiki alasti, siis antakse neile vormiriietus ning külastajatele antakse koltunudvalge vormiriietus. Kõikide tundlike piirkondade ees on silma võrkkestalugejad ja kaalud, mis on ehitatud ukseava alla uksekontrolli juurde. Kontrollitakse luba,
identiteeti ja kaalu. Kui muutused on üle 0,8 kg, siis käivitub kollane turvasireen.
Mitte kellelgi ei ole lubatud spetsiaalse loata või volituseta tundlikesse piirkondadesse midagi
sisse ega sealt välja viia. Kogu varustus lastakse turvakonveierist läbi. Tulnukate sümboli keelt,
Halle ja Nordic-uid (Põhjamaiseid) on asutuses palju näha.
Asutuse, mis ehitati osade kaupa mitmete aastate jooksul, ehitamise ajal aitasid tulnukad
disainimise ja ehitusmaterjalide osas. Paljud töötajate poolt kokkupandud asjad tuginesid
tehnoloogial, mida nad ei suutnud veel mõista. Kusjuures tänapäeval on asi teine. See funktsioneeris kokkupandult. Näiteks:
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Liftidel ei ole kaablit, neid kontrollitakse magnetiliselt. Magnetsüsteem asub seinte sees. Ei ole
tavakohast elektrijuhtimist – kõike kontrollitakse arenenud magneetika abil. See sisaldab
magnetiliselt tekitatud fosforestseeruvalt helendavat valgustussüsteemi. Ei ole tavalisi elektripirne ja kõik väljapääsud on magnetiliselt kontrollitud.
MÄRKUS: Kui sa juhtuksid asetama suurt elektromagnetit sissepääsu juurde, siis see toob
kaasa kohese katkestuse. Nad peavad süsteemi uuesti seadistama ning ”su pea
sodiks laskma” kui nad su kätte saavad!

¾

Dulce linn – Dulce ümber olevas piirkonnas on loomade vigastamistest palju raporteeritud. Valitsus ja tulnukad kasutasid loomi keskkonna testideks, psühholoogiliseks sõjaks
inimeste vastu jne. Tulnukad tahtsid ka suurtes kogustes orgaanilist materjali geneetiliseks
uurimistööks, toitumiseks ning teistel põhjustel.
Virgil Armstrong hüüdnimega Posty kirjeldab oma raamatus ”ET and UFOs, They need us, we
don’t need them” (Maavälised ja UFO-d, nemad vajavad meid, meie ei vaja neid), kuidas tema
sõbrad Bob ja Sharon peatusid üheks ööks Dulce linnas ning läksid välja õhtustama. Nad
kuulsid pealt kohalike elanike avatud ning häälekat vestlust, kus arutati maaväliste (ExtraTerrestrial) poolt linnas elavate inimeste röövimist eksperimenteerimise eesmärkidel.
Maavälised (ET-d – Extra-Terrestrial) võtsid Dulce linna lihtrahva seast nende jaoks soovimatud inimesed katsejänesteks ning siirdasid nende peadesse ja kehadesse seadmed. Inimesed
linnas olid hirmul ja vihased ning nad tundsid, et neil ei ole edasikaebamise õigust, kuna
valitsus oli teadlik maaväliste tegevusest ning maavälistel oli valitsuse heakskiit (CODE: SR24/AK.5).
Hiljuti puutusid välitööl osalenud inimesed (CODE: SR-24/R25/AK.2) Archuletta Mesa
piirkonna lähistel kokku kahe väikese hõljuva keraga. Kõik nad jäid ootamatult haigeks ning
pidid piirkonnast lahkuma. Paljud Dulce elanikud ei ole algselt pärit sellest piirkonnast, vallalised inimesed ja paarid koos lastega on tulnud Dulce linna aastast 1948.
Põlvkondade kaupa külmutatuid (reservi arvatuid) agente on hõivanud kahtlased positsioonid
nagu töö bensiinijaamas, apteegis, baaris, restoranis jne. Nad on seal, et kuulata ja raporteerida
kõike, mis võib rikkuda nende turvalisust. Dulce linnas ei tea sa kunagi kes on kes!

¾

Mõistuse manipuleerimise eksperimendid – Dulce baas on uurinud mõistusekontrolli
implantaate; Bio-PSI ühikuid; ELF seadmeid, mis võimaldavad kontrollida meeleolu, und,
südamelööke; jne.
Defence Advanced Research Projects Agency, (DARPA) - Kaitse edendamise uurimisprojektide agentuur kasutab neid tehnoloogiaid, et inimestega manipuleerida. Nad teevad
„projektid”, panevad paika prioriteedid, kooskõlastavad kitsaskohad ning juhendavad mitmeid
osalejaid nendes ettevõtmistes. Sellega seotud projekte uuritakse Sandia baasis ”Jason Group”
poolt – seda uurib 55 teadlast 38 spetsiifilise teaduse vallast. Nad hoiavad salajas tehnoloogia
varjukülgi (kahjustavat mõju) ning on ära peitnud avalikkuse jaoks kasulikku tehnoloogiat.
Teised projektid leiavad aset ”Area 51”-es Groom Lake Nevada-s, mille koodnimi on
”Dreamland”. See on info-, käimasolevate ja käivitatavate projektide panipaik/hoiukoht,
millest osa on alljärgnevad:
•
•

Electro-Magnetic Intelligence, (ELMINT)
Code: Empire
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•
•
•
•
•
•
•

Code: EVA
Prometheus Project
Hybrid Intelligence System Program, (HIS)
BW/CW
Infrared Intruder Systems Project, (IRIS)
BI-PASS
REP-TILES

Uuringud Dulce-s tasandil nr. 4 sisaldavad inimese ja tulnuka uuringuid, aura uuringuid,
samuti ka kõiki aspekte unenägudest, hüpnoosist, telepaatiast jne. Nad teavad, kuidas manipuleerida inimeste bioplasmalist (Bioplasmic) keha. Nad saavad sondiga ”Deltalained”
aeglustada su südamelööke, esile kutsuda staatilist šokki ning sind ajuarvuti abil ümber
programmeerida. Nad suudavad sinusse sisestada informatsiooni ja programmeerida su
mõistuse reaktsioone (info istutamine, ”Unenägude Raamatukogu” (”The Dream Library”)).
Me siseneme psüühiliste võimete tehnologiseerimise ajajärku, see tähendab, et arendatakse
välja tehnikaid, et täiustada/arendada inimese ja masina suhtlemist;
•
•
•
•
•
•

Nano-Technology
Bio-Technology
Micro-Machines
PSI-War
Electronic Dissolution of Memory, (EDOM)
Radio-Hypnotic Intra-Cerebral Control, (RHIC)

samuti ka mitmeid käitumise kontrollvariante;
•
•
•
•

Chemical Agents
Ultra-Sonics
Optical Frequencies
Electro-Magnetic, (EM) Frequencies

mis on suunatud ”teadvuse” kehale.

¾

Parem elu läbi biotehnoloogia? – Biotehnoloogia areng tähendab revolutsioonilist
muutust iga inimese elus Maal! ETTEVATUST! FAŠISM ON KORPORATISM. Meie
vastastikusest suhtemisest tulnukatega on piir, kust oleks võimalik tagasi minna, pöördumatult
ületatud. Vältimatult saabuv KRIIS saab püsima niikaua, kuni toimub kas reaalsuse taipamine
või kokkupõrge.
Kriis on Siin, Globaalne ja Reaalne. Me peame leevendama või ümber kujundama tulevate
katastroofide olemust/loomust ning las nad siis tulevad. Teadmine on pool võitu.
Nõuanne: Loe raamatut ”The Cosmic Conspiracy” by Stan Deyo – (”Kosmiline vandenõu”).
Viirastuse Impeerium (The Phantom Empire): ”Seadusest kõrgemal” (”Above The Law”) –
Dulce Baasi juhib juhatus:
● Juhatuse esimees on John Herrington
● Jim Baker Tennessee-st on NSA/CIA side Dulcega
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● Maja kõnemees on Jim Wright, Texas Dallas-est, riigi tähtsuselt kolmas ametikoht, Dulce
varahoidja
Hetkel on käimas võimuvõitlus. R-California esindaja William Thomas ütleb, et osa Jim
Wright-i probleemist on, et ta ei mõista, mis on erapooletus ja õiglus. Isegi tema kaasdemokraatlased leiavad, et see on võimust tulenev ülbus, mille pärast paljud tunnevad end
Wright-i läheduses ebamugavalt. Wright-i juhtimisstiil teeb ta haavatavaks.
Enamus Dulce juhatuse koosolekutest toimub Colorado Denver-is ja New Mexico Taos.
Endine New Mexico senaator Harrison Schmitt, keda avalikkus tundis kui ”Viimane mees
Kuul” (”Last Man on the Moon”), oli teadlik kogu Dulce tegevusest. Ta oli üks seitsmest
astronaudist, kes tegi baasis ringkäigu. 1979 a. pidas ta konverentsi teemal ”Loomade vigastamine” New Mexico Albuquerque-s. Seda korraldati eesmärgiga uurijad üles leida ning kindlaks teha, mida nad olid teada saanud “summutatud“ (”Mute”) operatsioonide ja tulnukate/
valitsuse vaheliste lepingute seostest.
Nevada senaator Brian teab ”Ülimatest saladustest Dreamlandis” (”Ultra Secrets at Dreamland”) ja Dulce baasist. Samuti teavad sellest paljud valitsuse liikmed ning see ongi see,
millega UFO-uurijad peavad rinda pistma. SEEGA OLE ETTEVAATLIK! Nad on tapnud
selle nimel, et hoida seda infot salajas ning lugedes seda tead sa rohkem kui nad tahavad, et sa
teaksid.
Nad omavad ka veealuseid baase Florida ja Peruu ranniku lähistel. Valitsus, mis järgib tulnukate globaalse ilmutamise/avalikustamise (Global Alien revelation) ettevalmistuse plaani,
väljastab lähitulevikus detailsema informatsiooni. Väljastatakse fotod, videolindid, dokumendid jne. Hoia silmad lahti meie seas liikuvate agentide suhtes.
Lõppude lõpuks lasi riigisisene fašistlik grupp John Kennedy mõrvata ja pääses puhtalt. Vaata
internetiviiteid: within the larger umbrella, the Web of a fascist totalitarian Secret Police State,
within the Pentagon; JCS; DIA; Division Five of the FBI; DISC/DIS and CIA.
MÄRKUS: The Defencive Investigative Services (DIS) – (kaitse uurimise teenistus) – nende
tunnusmärk on kompositsioon päikesekiirtest, roosist ja pistodast, mis sümboliseerib info otsimist, usaldusväärsust ja ohtu.
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Allolevad joonised on põhidiagrammid kunstliku hübriidide/ristandite loomise protsessist
Dulce kompleksis tasandil nr. 7:
Põhivalemis biokoopiate tegemiseks kasutatakse inimrakke
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¾ MÕNED TULNUKATEST ELUVORMID, MILLEST ME TEADLIKUD
OLEME

¾

USA VALITSUS ON LÄBI VIINUD TULNUKATE LAIPADE LAHKAMISI.
Hallide psühholoogia ja anatoomia – Kõige tähenduslikumad tulnukatest isendid, kelle peal
on olnud võimalik autopsiaid ehk lahkamisi läbi viia, on olnud ”Hallide tüübid”.
Enamus isendite umbkaudne pikkus on 105-135 cm. Pea on, võrreldes inimesega, keha suhtes
suurem. Näojooni ilmestavad silmadepaarid, mida kirjeldatakse suurtena või sügavuti asetsevatena, inimese omadega võrreldes teineteisest kaugemal ning kergelt vildakad nagu idamaistel
või mongoliidsetel. Kõrvalesta ega -ava pea küljel ei ole. Nina on ebamäärane, üks või kaks
väikest auku on identifitseeritud ninasõõrmetena. Suu piirkonda kirjeldatakse kui väikest pilu
või pragu. Osadel juhtudel ei ole üldse suud. Tundub, et suu ei ole neil suhtlemiseks ega
toitainete sissevõtmiseks. Kaelapiirkonda kirjeldatakse peenikesena ning osadel juhtudel üldse
mitte nähtavana, kuna tihedalt kootud rüü on ümber. Enamus vaatlejaid kirjeldab neid humanoide kui karvutuid. Osadel leitud kehadel on väike karvkattega piirkond pealael. Teistel näib
peas olevat hõbedane pigimüts.
Ei olnud mingisuguseid hingamise lisaseadmeid ega suhtlemise vahendeid. See vihjab telepaatiale ja kõrgemale intelligentsile. Ühel juhtumil oli parema kõrvalesta juures ava, kust
paistis välja kristalne võrgustik. See võrgustik vihjab mingit sorti kolmanda aju arenemisele.
Samuti leidsime me kerakujulise objekti, mis oli umbes 1 cm suurune ning oli ühendatud
kristalse võrgustikuga. Me teoretiseerime, et see seade on nende ajulainete võimendamiseks.
See tähendab, et ilma kerakujulise seadmeta ei ole nad võimelised füüsiliseks tegevuseks. See
informatsioon on lisatud samuti ”YELLOW BOOK”-i – (Kollasesse Raamatusse).
Käsi kirjeldatakse kui pikki ja peenikesi, ulatudes põlvedeni. Käelabal on 4 sõrme, pöial
puudub. Üks sõrm on teistest lühem. Osadel on sõrmed väga pikad, osadel aga väga lühikesed.
Kirjeldus jalgade ja jalalabade kohta ei ole kättesaadav. Osad patoloogid ütlevad, et isendite
mõned kehaosad ei ole arenenud nii, nagu meie eeldaksime, millest saab järeldada, et osad
neist on kohandatud eluks vees.
Enamus vaatlejaid väidavad, et nahk on hall. Osad väidavad, et see on beež, parkinud/
päevitunud või roosakashall. Paljunemisorganeid ei leitud, ei ole ei fallost ega üska/emakat.
See viitab sellele, et hetkel on nende paljunemismeetodiks kloonimine, mida on mainitud ka
teistes allikates. Humanoidid näivad olevat kui ühe vormi järgi valatud, jagades identseid
rassilisi ja bioloogilisi omadusi. Neil ei ole sellist verd, mida meie vereks peame, kuid on
hallika värvusega vedelik.
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¾

UNI-TERRESTRIAL (SAMAMAINE) – KOOD: UNA (Seitse algset tulnukarassi, kes
alustasid meie tsivilisatsiooni siin) – Osa vastamata küsimusi inimese evolutsiooni kohta
said alguse sajandeid tagasi, siis kui katastroof tabas Maale missioonile tulnud seitset
erinevat tulnukarassi. See informatsioon taastati PROJEKT GENESISEST (PROJECT
GENESIS) III (G-III) – ADN6.2 – CR-7/26TSW-3 ja CLR-25/M6-722 – CLAS.
ATR26/AC #672/B25, samuti ka teistest õnnetuspaikadest.
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¾

TULNUKARASSIDE ANTROPOLOOGILINE KIRJELDUS

VALGE RASS Altair
•
•
•
•
•
•
•

- Absoluutse visuaalse magnituudi relatiivne ulatus (+2)
- Hominoid, süsinikeluvorm

Riik:
Hõimkond:
Klass:
Selts:
Sugukond:
Perekond:
Liik:

MUST RASS Qizan Qal’At

•
•
•
•
•
•
•

Riik:
Hõimkond:
Klass:
Selts:
Sugukond:
Perekond:
Liik:

KOLLANE RASS Tutakai
Tikopai
•
•
•
•
•
•
•

Riik:
Hõimkond:
Klass:
Selts:
Sugukond:
Perekond:
Liik:

SININE RASS Kasimar
•
•
•
•
•
•
•

Looma
Selgroogsed
Imetajad (Hominid Biped)
Primaadid
Hominiid e. Inimlane
Puudub
Homo Altair
- Binaarne
- Absoluutse visuaalse magnituudi relatiivne ulatus (+7E)
- Humanoid (inimeselaadne tulnukas), süsinikeluvorm
Looma
Selgroogsed
Imetajad
Primaadid
Hominiid e. Inimlane
Qal`Atzoid
Homo Qizan Qal`At
- Binaarne
- Absoluutse visuaalse magnituudi relatiivne ulatus (+7E)
- Humanoid, süsinikeluvorm
Looma
Selgroogsed
Imetajad (Humanoid Biped)
Primaadid
Hominiid e. Inimlane
Tikopaizoid
Homo Tutakai Tikopai

- Absoluutse visuaalse magnituudi relatiivne ulatus (+5)
- Inimelu, süsinikeluvorm

Riik:
Hõimkond:
Klass:
Selts:
Sugukond:
Perekond:
Liik:

Looma
Selgroogsed
Imetajad (Humanoid Biped)
Primaadid (Anphibio)
Hominiid e. Inimlane
Mermannus Kasimarzoid
Homo Kasimar
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ROHELINE RASS K`ushui
K`hotan
•
•
•
•
•
•
•

Riik:
Hõimkond:
Klass:
Selts:
Sugukond:
Perekond:
Liik:

PUNANE RASS Ahzdar
•
•
•
•
•
•
•

- Binaarne
- Absoluutse visuaalse magnituudi relatiivne ulatus (+7E)
- Humanoid, süsinikeluvorm
Looma
Selgroogsed
Imetajad (Humanoid Biped)
Primaadid
Hominiid e. Inimlane
K`hotanzoid
Homo K`ushui K`hotan

- Absoluutse visuaalse magnituudi relatiivne ulatus (+5)
- Humanoid, süsinikeluvorm

Riik:
Hõimkond:
Klass:
Selts:
Sugukond:
Perekond:
Liik:

Looma
Selgroogsed
Imetajad (Humanoid Biped)
Primaadid
Hominiid e. Inimlane
Hominahzdarzoid
Homo Ahzdar

KULDNE RASS Caspan Jassan - Trinaarne
Paegan
- Absoluutse visuaalse magnituudi relatiivne ulatus (+7E)
- Inimelu, süsinikeluvorm
•
•
•
•
•
•
•

Riik:
Hõimkond:
Klass:
Selts:
Sugukond:
Perekond:
Liik:

Looma
Selgroogsed
Imetajad (Humanoid Biped)
Primaadid
Hominiid e. Inimlane
Puudub
Homo Caspan Jassan Paegan
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⇒ MISSIOONI OSKUSTE JA ÜLESANNETE TABEL

⇒ MISSIOON: Linnutee Galaktika (N’erandha B’hai) tähe Sol (meie päikese) kolmandal
orbiidil oleva planeedi Terra (meie Maa) geneetiline uurimine ja koloniseerimine.
STAATUS: Kontrolli alla võtta
GRUPEERING: Altaires, Qizan Qal`Ats, Tutakai Tikopais, Kasimars, K`ushui K`hotans,
Ahzdars, Caspan Jassan Paegans
MISSIOONI JÄRGNEVUS:
a. Piirkonna jaotus näeb välja rohkem nagu nende originaalplaneet. Terra, Marsi ja
Phaetoni (http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=3200;orb=1) jaotused.
b. Uurimistöö maiste reptiilidega põhjustas mutatsiooni, mida praegu kutsutakse
dinosaurusteks.
c. Uurimistöö imetajate mutatsioonidega.
d. Kustutasid (hävitasid) dinosaurused.
e. Kriis tähel Sol (meie päike).
f. Originaalmissiooni häving.
g. Ellujäänud ja nende vaimsed probleemid missiooni hävingust.
h. Sõda ellujäänute vahel.
i. Phaetoni häving, asteroidivöö loomine (Van Alleni asteroidivöö).
j. Ellujääjad.
k. Ellujääjad lahutati ning loodi iidsed tsivilisatsioonid, Lemuria, Mu ja Atlantis.
l. Homo Sapiens, Homo Mermanus ja Homo Interior eksisteerivad Maal koos
ellujääjatega.
m. Toimusid uued tulnukate maandumised Dominium Grey ja Nordic rassi poolt.
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MISSIOONI TÄHEKAART
Kood: UNA
(Taastatud allakukkunud tulnukalaevalt)
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¾

ULTRA-TERRESTRIAL – KOOD: ULTRON (Arukad eluvormid materiaalse kehata)
– See info taastati NCR/27B-01 MWC-2.B7 – AC ”GODAR” PROJECT, samuti ka teistest
õnnetuskohtadest.
See tulnukas on loodud kvasari (ülitähe) tsentris. Tundliku enegia tüüp elab puhta energia
tsentris. See komponent on stabiilsem kui materjal Solioa, mida võib leida meie kvasaris.

Nad arenesid monoelektronide sarjast keerulisema energia sarjaks ning lõid kollektiivse
tsivilisatsiooni, mis ei tunne indiviidi mõtet ega mõistust.
Ultronid on olelusvormid, kes koosnevad peamiselt vaimsest energiast. Ta kiirgab tugevalt
nähtavuses, ultravioletses valguses ning kappa kiirguse alas. Ultronite väljakiirgamise allikaks
on joonisel nähtavad kühmud/sõlmed (Nodes/Foir-id). Kui spektograaf skaneerib läbi ultravioletse ulatuse (103,2 – 112 Ongströmi ühikut), siis me näeme, et need Foir-id ei ole püsivad
erinevatele lainepikkustele. Ultronid saavad kontrollida oma kiirgamise intensiivsust Foir-ide
relatiivse positsiooni muutmisega. Ultronid tajuvad dimensioone ja objekte elektromagnetilise
energia mõistes. Teades erinevate keskkondade läbimise valguskiirust, on ta võimeline otsustama oma ümbruse üle samamoodi, nagu Maal olevad nahkhiired on võimelised kasutama enda
hääle peegeldust, et vältida vastu objekti lendamist.
Hutchinson-i kiirguse analüüsist (Hutchinson Radiation Analysis (HRA)) tuleneb, et mittemateriaalsed (kehata) olevused Ultron-id on radioaktiivse loomuga, (graafiline esitlus suvalisest energiaallikast: käesoleval juhul Ultronite eluaura on ultravioletse kiirguse ulatuses kõige
tugevam, HRA on standardne näit, mis ilmub sensoriga varustatud instrumentide ekraanile
kõikuva muareemustrina).
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¾

INTRA-TERRESTRIAL – KOOD: INTERAV (Inimesed väljaspool Maa aegruumi
planeet Maal olevast elust iidsetel aegadel) – See info taastati INAC/26.7B – AC 43.2,
INAC-02, samuti ka teistest õnnetuspaikadest. Nad tulid Maale mitmeid ajastuid tagasi
ning nüüd on Maa (Terra) ka nende planeet.

Me räägime siin seitsmendast kõige suuremast rassist. Me leidsime kaks suurt rassi elamas maa
all.
REPTILOIDID
Riik:
Hõimkond:
Klass:
Selts:
Sugukond:
Liik:

Loom
Selgroogsed
Roomajad
Theropoda
Hominiid e. Inimlane
Homo Lacerate

LIIKIDE TASAND: BETHA RDN-3
TÄHELEPANEK: Jäävad ellu ainult teatud kindla aparaadi läheduses.
Nad elavad endises ühiskonnas ning nende tehnoloogia on kõrgel tasemel.
REPTILOIDI ANDMED
Keskmine pikkus:

Mees:
Naine:

2,0 meetrit
1,4 meetrit

Keskmine kaal:

Mees:
Naine:

200 kg
100 kg

Keha temperatuur:

Mees:
Naine:

Ümbritseva temperatuuriga sama
Ümbritseva temperatuuriga sama

Pulss/Hingamine:

Mees:
Naine:

40/10
40/10

Vererõhk:

Mees:
Naine:

80/50
80/50

Eeldatav eluaeg:

Mees:
Naine:

60 Maa aastat
23 Maa aastat
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REPTILOID
Tüüp A
Isane
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REPTILOID
Tüüp B
Isane
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Külmaverelised nagu kõik roomajad. Reptiloidid õitsevad soojas, troopilises kliimas (tavaliselt
kunstlikult suurtes koobastes). Ebaühtlase hingamisega, mis tagab hapnikku just nii palju, et
varustada kudesid ja säilitada söögi seedimist ning põletamist. Nende kehatemperatuur saab
tõusta vaid paar kraadi ümbritsevast temperatuurist kõrgemale. Nende paljunemissüsteem on
”ovouniparous”, kus munad kooruvad munajuhas enne sündimist. Alaarenenud reptiloidi
(kiiremateks füüsilisteks tegevusteks) väikeaju toime tulemuseks on aeglus ja liigutuste lihtsakoelisus. Reptiloidi silm koosneb tuhandetest mikroskoopilistest tahkudest, igal tahul eraldi on
oma kaitsekate. Ärkvel olles ei sulgu silmad peaaegu kunagi täielikult, pigem sulgub osa
organist samaaegselt domineeriva valgusallikaga.
MÄRKUS: Reptiloidid või Reptoidid jäid ellu, ”peites” end Big Cave (vulkaani koobas PõhjaCalifornias) maaalusesse ossa.

FOTO
REPTILOID VÕI REPTOID
Tüüp C
Isane
52

Uudiste väljavõtteid:
Los Angeles Times, neljapäev, 21 juuli, 1988…..Newsmakers… Cristopher Davis, 17- aastane,
vannub, et samal ajal kui ta keset ööd auto kumme vahetas (Scape Ore Swamp-is, Browntown-i
läheduses, Lõuna-Carolinas,) ründas teda olevus, kes oli 2,1 meetrit pikk, punaste silmadega
ning mõlemal käel kolm sõrme.
Siis raporteerisid Tom ja Mary Waye, et nende auto oli ”katki näritud” samas asukohas. Kas
see oli Sisalikmees nagu kohalikud kutsuvad teda? Osariigi bioloogi Matt Knox-i, keda on
kutsutud appi uurima sündmuste asupaiku, teooria on, et see oli lihtsalt punane rebane või
”segane joodik”. Šerif Liston Truesdale ütles, et ta on uppunud telefonikõnedesse, kus lugupeetud inimesed väidavad, et nad on näinud limast olevust. Võidujooks televisiooni meeskondadega ja vaatlejatega, kes loodavad näha Sisalikmeest ning Columbia Uudistejaam pakub
1 miljoni dollari suurust auhinnaraha tema kinnipüüdjale.
Los Angeles Herald Examiner, neljapäev, 21 juuli, 1988….It’s a Lizard Man! (See on Sisalikmees!)… Lugu 2.1 meetri pikkusest Sisalikmehest, kes toob judinad linna… BROWNTOWN,
S.C. – Šherif on kuulnud palju Sisalikmehest, 2,1 meetrit pikk, punaste silmadega ja kolm
näppu mõlemal käel, kuid osariigi bioloog ütleb, et kõigil oleks kasulikum otsida punast rebast
või joodikut.
Cristopher Davis, 17-aastane, ütles Šherif Liston Truesdale-ile, et teda on rünnatud paar
nädalat tagasi olendi poolt Scape Ore Swamp-is, kui teismeline vahetas tühjaks läinud kummi
umbes kell 2.00 öösel.
Truesdale ütles, et ta saab teisi kõnesid inimestelt, kes ütlevad, et nad on näinud seda olevust,
ning need on lugupeetud inimesed – Gary C. Fong, uudiste teenuste raportist.
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SERV 58.6 ABR – CB-7 PANT. BOLHN 2E – AC (MULDOSV)
PUTUKALISED
Riik:
Hõimkond:
Klass:
Selts:
Sugukond:
Liik:

Loom
Selgroogsed
Imetajad
Primaat
Putukaline
Homo Insectoid

LIIKIDE TASAND:
TÄHELEPANUKUD:

Teadmata
Teadmata

INFO PUTUKALISTEST
Keskmine pikkus:
(Pearass/Meisterrass)

Isane:
Emane:

1,6 m.
1,2 m.

Keskmine pikkus:
(Teenija rass)

Isane:
Emane:

1,0 m.
1,0 m.

Keskmine kaal:
(Pearass/Meisterrass)

Isane:
Emane:

70 kg.
40 kg.

Keskmine kaal:
(Teenija rass)

Isane:
Emane:

35 kg.
35 kg.

Keha temp.:

Isane:
Emane:

39°C
39°C

Pulss/Hingamine:

Isane:
Emane:

110/2
110/2

Eeldatav eluaeg:

Isane:
Emane:

130 Maa aastat
150 Maa aastat
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PUTUKALINE (ISAND)
Tüüp 1
Isane
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PUTUKALINE (Teenija)
Tüüp 2
Isane
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Putukaliste võrkkest koosneb täielikult valgustoonitundlikest kepikestest ja see ei suuda
eristada erinevaid valguse lainepikkusi. Värviinfo saavad Putukalised kätte kaksikantennidega,
mis on lisaks ka kuulderetseptorid. Antennid koosnevad lainepikkuste suhtes tundlikest
koonustest, mis omakorda moodustavad keerulise võrgustiku. Kuna antennid on ülimalt
juhtivad, siis olendi nägemise tipp/kõrgpunkt on hallides toonides nägemine.
Nelja iseseisva valgust vastuvõtva organi korrelatsiooni tõttu võib Putukaliste nägemist
nimetada õige terminiga ”Quadroscopic”, mille tulemuseks on ülimalt sügav tajumine.
Putukaliste kuulmisvõimed on kõrgelt arenenud ning nad on võimelised eristama suures
valikus helisagedusi ning seda rohkem kui Humanoidid. Kuna antennid on ühesuunalised, siis
kuulavad Putukalised pead kergelt allapoole kallutades.
MÄRKUS: Neil on osaline välisskelett (väline luukest).
SERV 59.60, 61, 62, 63 ABR – CB-7 PANT. BOLHN 28 – AC (MULDOSV/PLUS)
– Paljud rassid, kaasaarvatud need, kellest juba on räägitud, peavad oma koduks Maa sisemust.
Nad on järgmised:
•
•
•
•
•

Green People ehk Rohelised Inimesed – Osa ellujääjatest, jäid ellu iidse K’ushui
K’hotans-i osana või Roheliste Inimestena.
Caspan Jassan Paegans või Kuldne Rass – Osa ellujääjatest, jäid ellu Maal Orient-i
mäestiku sees. Nemad lõid Essenid.
The Eternals ehk Igavesed – Osa ellujäänud inimesi Altair-ilt, keda on geneetiliselt
muteeritud. See põhjustas vananemise tohutu aeglustamise, võimaldades neil elada
mitmeid ajastuid.
Kasimar või Sinine Rass – Osad ellujäänud inimesed lõid MU, LEMURIA ja
ATLANTISE. Ellujäänud elavad nüüd Maa sees ning osa Atlantlasi elavad vee all.
The Deviants ehk Kuradilised – Ellujäänud inimesed, kes muteeriti Kasimar ja
Putukalistest (väga ohtlikud ja primitiivsed olendid). Deemonite legend sündis maa all
elavast Deviant-i ehk Kuradiliste rassist. Vaata järgmisel lehel olevat joonistust
Deviant-ist ehk Kuradilisest.
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KURADILINE
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¾

META-TERRESTRIAL – KOOD: MEREDITH (Tulnukad teisest aegruumist või Maa
inimesed teisest aegruumist) – META-TERRESTRIAL külalised on teisest ajast ja ruumist.
See info taastati CRM/26.06 – ABR-26, samuti ka teistest õnnetuspaikadest.
Ajarändurid – Meie toimikutes räägitakse ainult Essessani rassist.
Ristsugutis, kes on kokku pandud Maalt pärit inimesest ja maavälisest, kes on pärit ZetaReticulae-lt, ühest meie võimalikust tulevikust.
.

Muidugi on võimalik, et on ka teisi aegruumide tulnukarasse, aga selle kohta lihtsalt ei ole meil
veel piisavalt infot.
MÄRKUS: Mingi mulje Essessani rassist võid sa saada Steven Spielbergi ”Close Encounters
of the Third Kind” (otsi eriversiooni sellest, see on parem) filmi vaadates.
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¾

PARA-TERRESTRIAL – KOOD: PARAMUS (tulnukad multiversumist)
– Para-Terrestrialid tulevad multiversumi mitmetest erinevatest paralleelsetest universumitest.
Kui nad kiirendavad või aeglustavad oma aatomistruktuuri vibratsiooni sagedust, siis nad on
võimelised eksisteerima meie 3-ndas dimensioonis. See info taastati IACT/26, OBR-32 – AC
204 (BANTY), samuti ka teistest õnnetuspaikadest.
Kuna meil ei ole veel piisavalt infot nende kohta, siis ei saa me teile neist olevustest palju
rääkida.
1. Selle olevuse nime on peaaegu võimatu hääldata või isegi kirjutada. Me kutsume seda
intelligentset olevust XZ. Ta näeb välja nagu amööb või tarretis.

XZ Olend
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2. MOOK – Väga väike (1,3 meetrine) ja näljane olevus pikkade käte ja 3 sõrmega, kes
kannab naljakaid riideid.

MOOK
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3. WADIG – Näeb välja nagu primitiivne primaat, kuid tegelikult on ta intelligentne
olend. Tavaliselt ei kanna ta kunagi riideid (selle tõttu arvavad osad inimesed, et
WADIG on mingit sorti kadunud primitiivne lüli).

WADIG
Meil ei ole mõtet Para-Terrestrialist edasi rääkida, kuna meil pole piisavalt infot, et läbi viia
põhjalik uurimus. XZ-st, MOOK-ist ja WADIG-ist rääkimine oli lihtsalt materjali
illustratsiooniks.
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¾

HALLID

⇒ EXTRA-TERRESTRIAL – KOOD: EBEs (Tulnukad 3-ndast dimensioonist või väljaspoolt Maad) – See info taastati IAC–XXXX–P14AB ja IAC–XXXX–P14NR, samuti ka
teistest õnnetuspaikadest.

Extra-Terrestrial
Valesti määratletud ALF-id (Alien Life Forms - tulnukatest eluvormid). Ma ütlesin seda sellepärast, et teised 5 tüüpi on ka ALF-id. Kõik 6 tüüpi tulnukat on ALF-id.
Meie biosfääris on umbes 160 erinevat liiki mitmetest universumi punktidest. Nad on humanoidid, inimesed ja mitteinimesed.
Me räägime nüüd viiest tulnukarassist, kes peatusid siin palju kauem kui ükski teine rass ning
on mõjutanud palju rohkem meie ajalugu.
1.
2.
3.
4.
5.

Tüüp A:
Tüüp B:
Tüüp C:
Tüüp D:
Tüüp E:

Rigelian, Rigel või Grey (Hall)
2-Reticulae, Z-Reticulae 1 või Grey (Hall)
2-Reticulae, Z-Reticulae 2 või Grey (Hall)
Orion, Pleiades või Nordic (Põhjamaine)
Barnard täht, Orange (Oranž)

→ ESIMENE EBE–IAC–XXXX–P14SC
EBE on elusale tulnukale antud nimi, kes püüti kinni 1947 a. Roswell-is, New Mexico-s. Ta
suri vangistuses.
MÄRKUS: O.H. Cril oli ”nali” isiklikel eesmärkidel John Leari ja ta sõbra poolt. Keegi ei tea,
miks Lear eitab KRLL-i eksistensi.

→ KRLL
KRLL või KRLLL või CRLL või CRLLL, mida hääldatakse Crill või Krill. Krill oli pantvang,
kes jäeti meiega esimese Hollomani maandumise ajal tagatiseks, et tulnukad peavad kinni
koosolekul saavutatud kokkuleppest. KRLL andis meile YELLOW BOOK-i (KOLLASE
RAAMATU) jaoks aluse, mida täiendati hilisemal päeval tulnukatest külaliste poolt. KRLL
haigestus ning teda põetas Dr. G. Mendoza, kellest sai tulnukate bioloogia (exobiology)
ekspert. Tema infot levitati pseudonüümi O.H. Cril või Crill all. KRLL-ist sai Regelian-ide
Suursaadik Ameerika Ühendriikides. On olnud kuulujutte KRLL-i surmast, kuid me ei tea, kas
need vastavad tõele.
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⇒ RIGELIAN-id – Neid kutsutakse ka pahatahtlikeks tulnukatest eluvormideks (Alien Life
Form - ALF).

RIGELIAN
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Tüüpilist pahatahtlikku ALF-i (alien life form - tulnukast eluvormi) võib kirjeldada järgnevalt:
• Pikkus 0,9-1,5 meetrit.
• Seisab kahel jalal. Pikad peenikesed jalad.
• Väikese, kõhna kehaehitusega.
• Pea on, võrreldes inimesega, keha suhtes suurem.
• Puuduvad välised kõrvalestad.
• Puuduvad kehakarvad.
• Suured, pisarakujulised silmad, pupillideks on läbipaistmatu must vertikaalne pilu
(kassi silmad).
• Silmad on viltu umbes 35 kraadi.
• Väike sirge suu koos õhukeste huultega.
• Käed meenutavad palvetavat nunna (tavaasendis), kui välja sirutada, siis ulatuvad käed
põlvedeni.
• Pikad käed koos väikeste peopesadega.
• Küünetaolised näpud, (kaks lühikest, kaks pikka ujunahkadega näppu).
• Tugev/vastupidav hall nahk, tekstuurilt/struktuurilt reptiililaadne.
• Väikesed jalad koos 4 väikese küünetaolise varbaga.
• Osad organid on inimeste omadele sarnased, aga arenenud teistsuguses evolutsiooniprotsessis.
• Kõige tähelepanuväärsemaks leiuks on nende mittefunktsioneeriv seedesüsteem ja kaks
eraldi aju. Seedesüsteem nendel, keda uuriti, oli taandarenenud. Need on siiski veel
algsed leiud.
• Liikumine on tahtlik, aeglane ja täpne.
• Teisejärgulised leiud peale õnnetuspaiga uurimist – Tulnukatel on ellujäämiseks vaja
inimeste verd ja teisi inimese bioloogilisi materjale. Äärmistel juhtudel saavad nad
elatuda teistest loomsetest vedelikest. Toit muudetakse energiaks klorofülli poolt läbi
fotosünteesi ning jääkained väljutatakse naha kaudu (äkki mingit tüüpi botaaniline
eluvorm?). Need olendid omavad kahte eraldi aju, mida eraldab keskel asuv kolju
külgmisest luust vahesein (eespool asuv aju, tagapool asuv aju) ning nende kahe vahel
ei paista olevat mitte mingisugust ühendust.
• Tulnukatest eluvormide ning nende ajaloo kohta võib leida ulatuslikku informatsiooni
raamatust, mida tuntakse nimega ”YELLOW BOOK” (KOLLANE RAAMAT).
• Kuna tulnukatel on kalduvus valetada, siis ei saa me 100% kindlad olla ”YELLOW
BOOK-is” leiduvas informatsioonis.
• LUNA-1 on Rigelian-ide baas teiselpool Kuud või Kuu kaugemal poolel nagu
teadlased eelistavad öelda. Seda on nähtud ja filmitud Apollo astronautide poolt. Baasis
kasutavad nad kaevandamise operatsioonideks väga suuri masinaid ning seal on väga
suured tulnukate laevad, mida raportis kirjeldatakse kui ”emalaevu”.
• WAVENEST on Regelian-ide baas Atlandi ookeanis. Veealune tulnukate baas,
kaevandamine ja suured sigarikujulised sõidukid/laevad.

→ Rigelian-ide saaga – Esimene kontakt valitsuse ja maaväliste bioloogiliste olenditega
(extra-terrestrial biological entities - EBEs), kes on tavaliselt halli värvusega ning umbes 105135 cm pikad ning on pärit Rigel tähesüsteemist (edaspidi viidatakse neile kui Hallidele),
saavutati 1947 ja 1971 aasta vahel. Me teadsime, et Hallide jaoks mängib tähtsat rolli loomade,

66

samuti ka mõningate inimeste vigastamine/sandistamine. Nad kasutasid näärmete toodetud
eritist söögiks (imendub läbi nende naha) ning Hallide hulgaliseks kloonimiseks maaalustes
laboratooriumites. Valitsus nõudis, et Hallid varustaksid neid nimekirjaga, mis esitataks
Riiklikule Julgeolekunõukogule (National Security Council) (see nimekiri ei ole kunagi olnud
lõplik). Eelneva mainitu tõttu arvas valitsus, et Hallid on üldiselt talutavad olendid, kuigi pisut
vastumeelsed. Tol ajal oli põhjendamatu arvata, et avalikkus poleks võimeline kohanema
nende kohaloluga. 1968 ja 1969 aasta vahel koostati plaan, mille abil teadustatakse avalikkust
nende eksisteerimisest järgneva 20 aasta jooksul. Selle perioodi kulminatsioon oleks dokumentaalfilmide seeriad, mis seletaksid Hallide ajalugu ja kavatsusi.
Hallid kinnitasid valitsusele, et röövimiste tegelik eesmärk oli meie tsivilisatsiooni jälgimine.
Kui valitsus sai teada, et röövimised on palju tihedamini esinevamad ning palju salakavalamad
ja reetlikumad kui neile algul väideti, siis muutus valitsus murelikuks. Neid tegi murelikuks ka
lisainformatsioon, mis puudutas röövimiste eesmärki. Selleks ajaks, kui valitsus oli teada
saanud Hallide tõelised kavatsused, selleks ajaks kavatsesid Hallid jääda siia, siia kuhu nad
tahavad alati jääda – kontrollima planeet Maad – ning oli juba liiga hilja. Valitsus oli inimkonna kogemata maha müünud. Tegelikult polnud vahet, sest nad (Hallid) tegid siin seda, mida
nad niikuinii oleks ka edasi teinud.
1983 aastal avaldati valitsuse allikate kaudu lugu, mis ütles, et Hallid vastutavad meie
bioloogilise evolutsiooni eest, olles manipuleerinud arenevate primaatide DNA-ga sellel
planeedil. Kellelegi neist ei meeldi öelda, et tegelikud Rigelianid on Põhjamaised (Nordics) ja,
et nad leidsid ellujäänud ühest suurest katastroofist – iidsed 7 rassi, Uni-Terrestrialid (samamaised). Erinevad algsed DNA manipulatsiooni ajaintervallid on täpsustatud 25 000, 15 000,
5000 ja 2500 aastat tagasi. Valitsus arvas, et Hallid ei soovi meile halba, kuid 1982 - 1988
ilmus pilt, mis tõestas otse vastupidist. See lugu on nüüd üks suur pettus mitmetel erinevatel
tasanditel – Hallide ”Trooja hobuse” stiilis manipuleerimine ning valetamine, milles lõid kaasa
MJ-12/Majic väed üle nelja aastakümne. Praegu on 1990 ning valitsus kasutab siiani
valeinformatsiooni UFO-de kohta eesmärgiga sooritada Hallidega kokkulepe, mis on vaba
avalikust uurimisest. Röövitavatele valetamine, Hallide jätkuv inimeste röövimine ning
loomade sandistamine ensüümide korjamise eesmärgil, vere ja teiste kudede korjamine nende
endi ellujäämiseks ning Hallide rassi ja pika Põhjamaise (Nordic-u) geneetiline segamine/
ühtesulatamine, et lihtsustada Hallide ja inimeste omavahelist suhtlust. Ilmne põhjendus
Hallide jaoks on kindla seedetorustiku puudumine nendel ja fakt, et nende keha imeb toitaineid
ning väljutab jääkaineid otse läbi naha. Aseained, mida nad omandavad, on segatud
vesinikperoksiidiga ning värvitakse nende nahale, lastes imenduda vajalikel toitainetel. Sellest
on järeldatud, et nendevastane relvastus võib välja areneda sellest suunast.
CIA sisetuum on Hallide poolt täielikult kontrollitud. CIA näeb suhtlust Hallidega kui teed
suuremate teaduslike saavutusteni. Üks põhjus, miks nii palju UFO-sid on, on teiste maaväliste
kultuuride poolt ülisuure huviga vaatlemine. Teadlased teistest kultuuridest saabuvad siia, et
pealt vaadata. Hallid töötavad ka UFO-fanaatikute gruppidega, valetades neile ning neid ära
kasutades. Ülisuur kurjus on maskeerunud ning see on psühholoogiline rahulolu enesega, mis
viib järgima grupifilosoofiat selle asemel, et täita enda soove ja saavutada oma eesmärke.
Niipea, kui sa võtad omaks, et sa oled eriline ”väljavalitu”, oled hoobilt teel langusele. Selline
on hävingu seeme suvalises ühiskonnas ning suvalises kultuuris ning see teeb need
haavatavaks. See saab ka Hallidele lõplikuks hukatuseks. Nad ei näe oma vigu – see on nende
kaasasündinud nõrkus, mida nad ära kasutavad. Katse Halle või valesti mõistetud kultuse tüüpi
nagu ”Star Person”, kes järgivad Hallide plaani, muuta on kasutu ning nurjumisele määratud.
See juhtub, kuid iga asi omal ajal. Hing on see, kes suudab suvalisele vastu astuda ning
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keeldub vale uskumisest. Sellest valest endast saab okas Hallidele ning Hallidega liitunud
jõududele.
→ Tulnukate baasid SOL III Perimeetril – Hallid on oma tegevusaja jooksul asutanud
suure hulga maaaluseid baase üle terve maailma, eriti Ameerika Ühendriikides. Üks selline
baas teiste omasuguste seast asub Archuletta Mesa all. See on umbes 4 kilomeetrit Dulce
linnast loodes, New Mexico-s. Detailset infot selle baasi kohta tuleb mitmetest erinevatest
allikatest. See on kilomeetripikkune maaalune baas Archuletta Mesa ja Jicarilla Apache
indiaani reservaadi all aastast 1976. See on üks mitmetest piirkondadest USA-s, kus on
esinenud kõige rohkem karja vigastamisi. Selline paigaldus töötab koostöös USA valitsuse ja
EBE-de aktiivse programmi osana. Maaalused baasid asuvad ka Kirtland-is ja Holloman-i
Õhujõudude Baasis. Samuti on tohutult palju maaaluseid baase üle terve maailma,
kaasaarvatud Inglismaal asuv Bentwaters.
Tagasi baasi juurde, mis asub Archuletta Mesa all. Meil on järgnev informatsioon selle baasi
kohta: baas asub 4 kilomeetrit Dulce linnast loodes ning peaaegu vaatab linnast üle. Maantee,
mis suundub sellesse piirkonda, on 11 meetrit lai. See on valitsuse tee ning sealt näeb
telemeetria/kaugmõõtmise treilerit ning viie küljega maju koos kupliga. Kuplite kõrval põhja
suunas on lennutamise/õhkutõusmise plats. Seal on kaks purunenud laeva, nende lähedal on
10,8 meetri pikkused hapniku- ja vesinikupaagid. Paakide lähedal olevad laevad, mille juurde
me läksime, olid aatomkäivitatavad koos plutooniumkuulikestega. Plutooniumi tankimine
viiakse läbi Los Alamos-es.
See baas on olnud seal aastast 1948. Baas on 1,2 km pikk ning helikopterid lendavad sealt
pidevalt sisse-välja. 1979 a. juhtus midagi ning baas suleti ajutiselt. Toimus mingisugune
vaidlus relvade üle ning meie inimesed aeti välja. Tulnukad tapsid 66 meie inimest ning 44
pääses põgenema. Üks inimestest, kes pääses, oli CIA agent. Enne lahkumist tegi ta mõned
märkmed, tegi mõned fotod ning filmis mõned videolõigud ja läks siis peitu. Ta on peidus
olnud sellest ajast alates ning iga 6 kuu tagant kontakteerub ta 5 inimesega, kellele ta jättis
materjalide koopiad. Tema juhised olid, et kui tal ei õnnestu sooritada 4 järjestikust kontakti,
siis need inimesed võivad teha nende materjalidega mida ise tahavad.
Kuidagimoodi anti Dulce paberid (Dulce Papers) välja ning 1987 a. detsembris said mitmed
uurijad need kätte. Dulce paberid sisaldasid umbes 25 mustvalget fotot, dialoogita videolinti
ning paberite komplekti, mis sisaldas tehnilist informatsiooni USA ja tulnukate ühisasutuse
kohta, mis asub 1 km Archuletta Mesa all, Dulce linna lähedal, New Mexicos. Asutus eksisteerib tänaseni ning on hetkel tegutsev. Arvatakse, et on veel 4 sama tüüpi lisaasutust, millest
üks asub mõni miil Groom Lake-ist kagus, Nevada-s.
Need paberid sisaldavad dokumente, mis arutlevad vase (Cu), molübdeeni (Mo), magneesiumi
(Mg) ja kaaliumi (K) üle, kuid kõige rohkem Bill Copper-i üle. Sisaldavad paberilehti kaartide
ning imelike diagrammidega. Paberid, millel arutatakse ultravioletse valguse ning gammakiirte
üle. Need paberid räägivad, mida tulnukad otsivad – ”The Secret of The Metagene” (metagene
saladust) – ning kuidas karjalt ning osadelt inimestelt võetud verd kasutatakse. Need paberid
räägivad, miks tulnukad panevad oma käe vere sisse ning imevad molekule toitumiseks, nagu
käsn. Nad vajavad verd toitumiseks ja ka karja ja inimese DNA muutmiseks.
Miks ”tüüp 1” olendit kasutatakse laboriloomana/katsejänesena ning kuidas muuta aatomeid, et
luua ajutine, peaaegu inimolend. See luuakse loomsest koest ning sõltub mikroarvutist, mis
jäljendab teisest inimolendist arvuti poolt väljatõmmatud mälu, luues mingit sorti klooni.
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Peaaegu inimolend või kloon on veidi aeglane ning kohmakas. Pärisinimesi kasutatakse
treenimiseks, eksperimenteerimiseks nendega ning paljunemiseks nende „peaaegu inimestega”.
Osasid kloone hoitakse suurtes silindrikujulistes anumates ning hoitakse elus mingis oranzkollases vedelikus.
Osadele inimestele tehakse ajupesu ning neid kasutatakse tõe moonutamiseks, teatud meessoost inimesi hoitakse elus vaid selle tõttu, et nende spermaarv on kõrge. Nende spermat
kasutatakse DNA muutmisel ning sootu olendi loomisel, mida kutsutakse ”tüüp 2”. Seda
spermat kasvatatakse mingil viisil, muudetakse uuesti ning pannakse üska/emakasse. Kasvuperioodil meenutavad nad koledaid inimesi, kuid kasvuperioodi lõppedes näevad normaalsed
välja. Kasvamine lootesuurusest täiskasvanuni võtab aega ainult mõni kuu, kuid see-eest on
neil lühike eluiga – vähem kui aasta. Osasid naissoost inimesi kasutatakse sigitamisel. Seetõttu
on arvukatel naistel esinenud ootamatu nurisünnitus peale kolmandat raseduskuud ning osad ei
teagi, et nad üldse rasedad olid ja osad mäletavad kontakti mingil viisil. Loodet kasutatakse
selleks, et segada ”tüüp 1” ja ”tüüp 2” DNA-d sinna sisse. Kogu see „kompott” loote näol
võetakse üsast välja kolmandal kuul ning kasvatatakse mujal edasi.
Sellest Dulce paberid räägivadki (osa sellest infost asub ”The Pulsar Project” köites 2). On
olemas joonised, millised üsad välja näevad – illustreeritud joonis näitab ühte toru, milles
”peaaegu inimest” kasvatatakse. Veel on leht, mis näitab lihtsat diagrammi kristallilisest
metallist, puhta kulla kristalli diagrammi ning miskit, mis näeb välja nagu geneetiline või
metallurgiline diagramm või kaart. Samuti on lisatud miski, mis näeb välja nagu röntgeni
difraktsiooni muster ja kuusnurkse kristalli diagramm koos kommentaariga, et need on parimad
elektri juhtimiseks. Viimane osa materjalist viitab super-kristallilisele metallile, mida kasutatakse laeva kere koostamisel või midagi sinnapoole.
On ilmne, et see kõik näib veider suvalisest vaatepunktist. Õigupoolest materjal, mida on toetanud aastate vältel mitmed kirjeldused ning tohutu hulk kinnitusi peab midagi tähendama eriti,
kui võrrelda seda ümberringi toimuvaga. Sellest ja muust infost, mis on kogunenud aastate
jooksul, on ilmne, et maaaluseid baase ja tunnelite komplekse on üle terve maailma ning neid
ehitatakse pidevalt juurde. Paljud teist võibolla mäletavad ”Shaver Mysteries” ning linnasiseseid jutte, mis tegelikult vastab kõik tõele. Maa all asuvad teiste seas ka linnad, millest
osadel neist ei ole selle dokumendi põhiteemaga mitte mingisugust pistmist. Need linnad on
olnud seal all kaua aega.
Vahetame veidi suunda. Lew Teri nimeline isik on töötanud ideedega, mis puudutavad geomagnetilisi anomaaliaid ja mida UFO-d võivad kasutada. Me räägime rohkem sellest, mida ta
on avastanud, kuigi see idee ei ole uus ning seega laseme sul endal otsustada.
Ameerika Ühendriikide geoloogilise uuringu tarbeks ostetud aeromagnetilised ja gravitatsiooniliste anomaaliate kaardid tõendasid, et on olemas reaalne seos anomaaliate piirkondade ja UFO-de vahel. Hr. Teri andis Arizonas loengu sellel teemal ning seetõttu ahistati
teda FBI poolt ning öeldi, et info oli ja on tundlik. Hr. Teri sai karmist vihjest aru ning keeldus
avalikult rääkimast sellest sügavuti nii, nagu ta oli varem seda teinud. Nii aeromagnetilised kui
ka gravitatsioonikaardid (Bougler Gravity) osutavad tavavälja tugevusele, samuti ka piirkondadele, kus on kõrge ja madal väljatugevus. Huvitav on fakt, et piirkondadel, kus on
maksimum ja miinimum väljatugevus, leiab aset järgnev:

• Kõikides nendes piirkondades nähakse tihti UFO-sid.
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• Kõik asuvad kas indiaani reservaadis, valitsuse maal või maal, mida valitsus püüab ära
osta.
• Paljudes neis kohtades, eriti seal, kus mitmed väljad on kobaras koos, kahtlustatakse
baasi piirkonda ja/või piirkonda, kus vigastamised ja röövimised on ajalooliselt aset
leidnud.
Hr. Teri on vaatlemistega jõudnud kaugele. Nimelt on ta tähele pannud, et on kindlad ajad, mil
nendes piirkondades nähakse UFO-sid. Valulise uurimistöö käigus on ta teada saanud, et UFOsid nähakse, samuti ka mitmed röövimised ja vigastamised/sandistamised toimuvad:

• Kui on noorkuu või 2 päeva jooksul enne noorkuud.
• Kui on täiskuu või 2 päeva jooksul enne täiskuud.
• Periheeli ajal (siis kui Kuu on Maale kõige lähemal) või 2 päeva jooksul enne periheeli.
Pilguheit lähima farmeri kalendrisse/almanahhi annab sulle infot, mida sa vajad selle aasta
päevade kohta või mõne muu aja kohta. Ei näi olevat konkreetset seletust nende aegade ja
sündmuste kokkusattumustele, kuid nad näivad olevat tõesed.
Pöördume tagasi selle peatüki põhiteema juurde: Hallide, Rigelian-ide baasid. Meil on olemas
peamiste baaside nimekiri:
Ameerika Ühendriikides (Maal)
• Fairbanks, Alaska
• Groom Lake, Nevada
• Dulce, New Mexico
• Utah
• Colorado
• California
• Texas
• Florida
• Georgia
• Maine
• New York
• New Jersey
• Wyoming
Atlandi Ookean (Maal)
• Wavenest
Kuul
• Luna-1
• Luna-2
Tähelepanek 1. Puudub raport baaside kohta Euroopas, Aasias, Okeaanias, Aafrikas, Kesk- ja
Lõuna-Ameerikas.
Tähelepanek 2. Puudub informatsioon Põhjamaiste (Nordic) baaside või teiste tulnukate
baaside kohta.
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→ Projekt BETA, uurimus Hallide psühholoogia kohta – Rigelian-idel on kalduvus
kehvale loogikale kas oma seotuse tõttu või selle tõttu, et humanoiditüüpe konstrueeritakse/
ehitatakse. Nad näivad olevat elujõuetumad ja vaimselt nõrgemad kui tavalised inimesed.
Rigelian-e ei saa usaldada nende ilmselge loogikasüsteemi tõttu. Nad ei suuda teha tähtsat
otsust ilma kõrgema loata. Kõik on valvuri/hoidja, keda nad kutsuvad ”THE KEEPER”,
kontrolli all, kuid näib, et isegi tema ei ole lõplik autoriteet. Otsus/vastus võib hilineda 12-15
tundi.
Selle ilmselge kontrolli tõttu on Rigelian-idel individuaalne kohene otsustusvõime piiratud.
Kui nende plaan läheb kasvõi natuke kas tasakaalust või kontekstist välja, siis nad satuvad
segadusse. Psühholoogiliselt on nende moraal lähedal kokkukukkumisele. Neil on välja
kuulutatud erimeelsus auastmete vahel. Ka humanoidide vahel on erimeeldusi tänu nende
sisemisele haavatavusele ning lisaks sellele puudub neil elementaarne usaldus teineteise vastu.
Nad näivad olevat täiesti surmale orienteeritud ning seetõttu ka täiesti surmahirmule orienteeritud (see on psühholoogiline eelis meile). Peamised ja nõrgad piirkonnad, mis on avastatud,
uuritud ning testitud on täpselt see, mis me arvasime – nimelt nende mõistus, mis on nende
põhijõud ning seda kasutavad nad meie mõistusega manipuleerimiseks ja meie mõistuse
kontrollimiseks. Manipuleerides tagurpidi ehk kasutades tagurpidi psühholoogiat, saaksime
nad panna olukorda, kus nad oleksid tervikuna haavatavad. Me saaksime seda nende vastu
kasutada.
→ Osade maaväliste humanoidide süstemaatika/taksonoomia – Töötades humanoidide
juhtimise all Rigel-itele (tüüp 1 Hallid), on CIA ja endised Natsi teadlased välja töötanud ja
levitanud pahaloomulisi baktereid ja viiruseid kaasaarvatud AIDS, et hävitada/välja juurida
soovimatuid elemente inimelanikkonnast.
Hallid, eriti tüüp 1, on peaaegu täiesti emotsioonitud, kuid nad suudavad ”kaifi” kätte saada
”telepaatiliselt”, häälestades end erinevatele intensiivsetele inimemotsioonidele nagu ekstaas
või agoonia. Kas see võib seletada nähtust, miks UFO-sid on alati nähtud sõja või hävitustöö
piirkondades, seal, kus leiab aset inimestevaheline konflikt?
Meil USA-s on mitmeid tulnukate ja inimeste järeltulijaid üheskoos elamas – see on meie
valitsuse sotsioloogilise eksperimendi osa.
Nii kirjapandud/salvestatud ajaloo ajal kui ka eelajaloolisel ajal on toimunud pidev geneetiline
manipulatsioon Uni-Terrestrialide (samamaiste), kes üritavad päästa oma kosmilist pärandit ja
vähemarenenud mõjutatud ellujääjate ristamise kaudu, et välja aretada vähemarenenud ellujääjaid. Põhjamaised (Nordic) rassid on osalenud selles kui uue alguse vormis, mis tähendab, et
me oleme osa neist – rohkem, kui me arvatagi oskame.
Hallidel on võime moondada end pikkadeks blondideks Põhjamaisteks, kasutades selleks
vaimse energia projektsiooni. Blondid Põhjamaised ei projekteeri end kunagi Hallidena. Osad
blondid Põhjamaised, keda on nähtud Hallidega, on füüsiliselt reaalsed, kuid on Hallide
vangid. Hallid on nad kas paralüseerinud või on hävitanud (neutraliseerinud) nende võime
teleporteeruda läbi aja ja teiste dimensioonide.
Nii Põhjamaistel kui ka Hallidel on võime lagundada mateeriat energiaks ning ka vastupidi –
energiat mateeriaks. See võime võimaldab neil minna läbi seinte ja transportida röövitavaid
autodest välja uksi avamata.
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Algsed Rigel-ianid olid Põhjamaised (Nordics) kuni nad vallutati Hallide, parasiitliku rassi
poolt, kes võtsid juhtimise üle ja tegid nendega ristsugu vastu nende tahtmist. Mitmed blondid
Põhjamaised (Nordics) põgenesid Hallide ülevõtmise eest oma süsteemist ja tulid Maale. Kuna
algsed Rigel-ianid ja Uni-Terrestrialid olid Põhjamaised (Nordics), siis nad väidavadki olevat
need, kes seemnestasid Maa. Ühiste esivanemate tõttu on maapealne inimkond olnud nii
Põhjamaiste (Nordics) kui ka Hallide huviks. Hallid olid ja on võimelised väikese pingutusega
viljastama maapealseid naisi kas oma laevadel või inimeste kodudes magamise ajal. Isased ei
pea selleks end nähtavale ilmutama.
Põhjamaiste (Nordics) ja Hallide vahelisele konfliktile on kuulutatud ajutine vaherahu, kuigi
konflikt Rigel-ianide ja Siiriuse tähesüsteemi vahel on endiselt aktiivne/võideldakse aktiivselt.
Kõnevõimega Põhjamaised reageerivad rünnakutele ja ähvardustele vägivaldselt, telepaatilisel
teel suhtlejad vastavad aga rahumeelselt. Varasematel sajanditel arvati, et Põhjamaised on
inglid. Nad ei näi vananevat ja näevad välja 25-35 aastased. Põhjamaised on nüüd asustanud
Procyon tähesüsteemi.

⇒ HALLID, ANDMED LAHKAMISTELT
→ TÜÜP A
Tüüp A on suure ninaga Hallid tähelt nimega Rigel. Need on Hallid, kellega meie valitsusel on
leping.
INFO
• Umbkaudne pikkus on 105-135 cm. Osad on umbes 150 cm. Nad kaaluvad umbes 17
kg.
• Kaks peaaegu ümmargust pupillideta musta silma. Need on suured, mandlikujulised,
piklikud, uppunud, üksteisest kaugel, kergelt kaldu, näivad olevat „idamaised“ või
„mongoliidsed“.
• Pea on inimstandardite järgi suur – kui võrrelda seda torso ja jäsemete suurusega.
• Puuduvad kõrvalestad.
• Nina on pikk ja ebamäärane. Kaks nasaalset ava on nähtavad kergel kühmul.
• Suule osutab huulteta väike ava, avanedes väikesele õõnsusele, mis ei näi funktsioneerivat kui kommunikatsioonivahend ega ole ka toidu manustamiseks.
• Kael on peenike ning osadel juhtudel pole nähtav, kuna rüü/rõivaese katab seda kehaosa.
• Pea on karvutu.
• Kere/torso on väike ja peenike.
• Tavaliselt kannavad nad metallilist paindlikku rüüd.
• Käed on pikad ja peenikesed ning ulatuvad põlvedeni.
• Käel on neli sõrme, pöial puudub. Kaks näppu näivad olevat pikemad kui teised. Neil
on mingit sorti pikad küüned. Näppude vahel on kerge ujulesta efekt.
• Jalad on lühikesed ja peenikesed. Nende jalad on nagu orangutangide jalad.
• Neil puuduvad hambad.
• Värvilt on nende nahk mingit sorti beež, päevitunud-pruun, veidi päevitunud või
roosakashall. Naha tekstuur on soomuseline või reptiililine ning samas ka veniv,
elastne. Nahk on lihaste või luustikulise koe küljest justkui lahti, liikuv (nagu kassil).
Jooneline muskel puudub. Kerge higistamine ning väga konkreetne kehalõhn.
Suurendusklaasi all näib nahakudede struktuur olevat võrk või nagu horisontaalsetest
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ristjoontest olev võrgustik. See viitab sellele, et tekstuur võib olla sarnane teralise
nahaga sisalikule nagu iguaan või kameeleon ning võib olla sarnane vähemalt ühele
tulnukast humanoiditüübile.

REGELIAN, TÜÜP A
•
•
•

•
•

Ei ole nähtavaid paljunemisorganeid. Võibolla on need atrofeerunud evolutsioonilise
degeneratsiooni käigus. Genitaalid puuduvad. Seksuaalorganite puudumine viitab
sellele, et kloonimine võib olla nende valdav/peamine paljunemismoodus.
Tulnukad näivad olevat nagu valatud mingi kindla vormi järgi ja näivad jagavat
identseid näojooni.
Kehas esineb tihti punalibledeta värvitut vedelikku, mis ei ole hapnikukandja. Puuduvad lümfotsüüdid. Puudub söögi või vee silmnähtav sissevõtmiskoht. Arvatakse hetkel,
et nad ei vaja üldse sööki. Puudub seedesüsteemi kulgla. Puudub soole-, elementaarse
kanali või päraku piirkond.
Eksisteerib mitmeid anatoomia variatsioone.
Nende eluiga on hetkel teadmata.
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→ TÜÜP B
Tüüp B Hallid pärinevad Z-Recticulae 1-lt. Ka nende Hallidega on meie valitsus sõlminud
lepingu.
INFO
• Füsioloogia on väga sarnane Rigelian-i Hallidele. Neid on nii mehi kui naisi. Nad
erinevad selle poolest, et nad vajavad ellujäämiseks toitu. Nad eelistavad piimatoodetest saadavaid proteiine. Neil on sugutu paljunemise vorm. ”Orulo” kasvab ZReticulae 1 naisel väljaspool.
Allolev on Z-RETICULAE-1 tulnuka joonis

Z-RETICULAE 1
TÜÜP B
→ TÜÜP C
Tüüp C, 1 ja 2 on Hallid, kes pärinevad Z-Recticulae 2-lt. Need Hallid on uurijad, kes uurivad
meid ja meie planeeti.
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Z-RETICULAE 2
TÜÜP C
INFO#1
• Füsioloogia on sama, mis Z-Reticulae 1-l. Erinevus on silmades, neil on suured mustad
pupillid.
• Neil on kõrvalestad.
• Tüüp C nr. 1 Hallidel on sama paljunemissüsteem mis Z-Reticulae 1-l.
• Suul on väikesed huuled ning neil on kurk, mida nad kasutavad verbaalsete sõnadega
rääkimiseks.
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Z-RETICULAE 2
TÜÜP C
INFO#2
• Erinevus on pea kujus. Vaata üleval asuvat joonist.
• Neil on silmad ja silmamunad.
• Tüüp C nr. 2 Hallidel on terava otsaga kõrvalestad.
• Nad on väiksemad kui tüüp 1 Z-Reticulae 2.
• Nende paljunemine toimub muna kaudu.
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⇒ PÕHJAMAISED, ANDMED LAHKAMISTELT (NORDICS)
→ TÜÜP D
Tüüp D on Põhjamaised (Nordics). Põhjamaised on tavaliselt blondid humanoiditüübid.
INFO:
Keskmine pikkus:

Isane:
Emane:

2,0 meetrit
1,7 meetrit

Keskmine kaal:

Isane:
Emane:

90 kg
70 kg

Keha temp.:

Isane:
Emane:

37°C
37°C

Pulss/Hingamine:

Isane:
Emane:

72,5/16
72,5/21

Vererõhk:

Isane:
Emane:

120/80
80/50

Eeldatav eluaeg:

Isane:
Emane:

60 Maa aastat
23 Maa aastat

Nad tulevad mitmetest paikadest. Põhipaigad, kust nad tulevad, on Plejaadidest ja Orioni
tähesüsteemist.
MÄRKUS: Ma olen leidnud mõned väiksemad Põhjamaised (Nordics) tumeda naha ja
tumedate juustega. Selle haru/võsu kohta ei ole siiani piisavat informatsiooni.

⇒ ORANŽID (ORANGES)
→ TÜÜP E
Tüüp E on Oranžid (Oranges). Oranžid on tavaliselt punapäised humanoiditüübid. Nad on pärit
tähelt Barnard.
INFO:
Keskmine pikkus:

Isane:
Emane:

1,7 meetrit
2,0 meetrit

Keskmine kaal:

Isane:
Emane:

70 kg
50 kg

Keha temp.:

Isane:
Emane:

33°C
33°C
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Pulss/Hingamine:

Isane:
Emane:

242/61
242/61

Vererõhk:

Isane:
Emane:

80/40
80/40

Tähelepanek: Nad võivad vahel habet kasvatada.
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¾ TULNUKATE TEHNOLOOGIA
¾

TULNUKATE LAEVAD TEISTEST MÕÕTMETEST JA/VÕI TEISTE MÕÕTMETE TUNNUSTEGA – Et sellest teadlaste loodud ideest aru saada, peame teadma, et me elame
universumis, mis koosneb 10 mõõtmest ehk dimensioonist (9 ruumimõõdet ja 1 ajaline
mõõde). Maal kasutame me ainult 4 dimensiooni (3 ruumilist ja 1 ajaline), sest Maal on 6
dimensiooni kokku pandud üheks üldiseks mõtteliseks dimensiooniks.
Järgnevad on kahe füüsiku Dr. John Schwartz, (USA) ja Dr. Michael Green (Suurbritannia)
teooriad. – Meie aatomi ehituse osakestes on 10 dimensiooni koostis. Et pärast Suurt Pauku
süsteemi luua/rajada, kukkusid dimensioonid kokku ja moodustasid kokkusurutult efekti,
milles ühte dimensiooni pakiti kokku 6 muud/erinevat dimensiooni.
Tulnukad kasutasid teadmist, mida nad kutsuvad NORDWAG-i FAKTORIKS (Nordwag-i
mõjur), mis suurendab üht avarat kiirendusvälja või suurendab osakesi ja taasloob uued ruumimõõtmed. See tähendab, et tulnukalaeva sisemus nii füüsiliselt suuruselt kui avarusmõõtmetelt
(dimensionaalselt) on palju suurem kui tulnukalaeva väline suurus.
Mõni sarnane arusaam kandub läbi 3-nda dimensiooni (ruum) ja läbi 4-nda dimensiooni (aeg)
kuni 6 järgneva dimensioonini: – see pole mitte üksiku universumi teooria vaid multiversumi
(Multi-Universe) teooria. Universum on kogu multiversumi üksik osake.

¾

USA VALITSUS JA TULNUKATE TEHNOLOOGIA
Loomulikult on tulnukad jaganud kõrgtehnoloogiat valitsusele, kuid kuidas saavad teadlased
(nagu mina ise) teha vahet mänguasjal ja keerulisel seadmel/aparaadil kui nad ei ole seda
kunagi varem näinud? Nad annavad meile primitiivseid ideid arvutisüsteemide jaoks (mikrokiibid ja integreeritud vooluringid) ning me täiustame neid palju kiiremini kui nad meist oodata
oskavad. Pärast seda on tulnukad järgnevate “mänguasjade” jagamisel palju ettevaatlikumad
olnud – me oleme demonstreerinud, et oleme võimelised lühikese ajaga muutma “mänguasja”
kõrgtehnoloogiliseks seadmeks.
USA valitsuse põhihuvi on koguda kõikvõimalikku informatsiooni tulnukate teaduse (eriti uute
energiaallikate), tehnoloogia (eriti kiiri tulistavate relvade ja taktikalise õhusõiduki), meditsiini
(inimeste eluea pikendamine ja jõuetuse täielik kõrvaldamine ehk „nõrga” inimese kõrvaldamine meie ühiskonnast) ja luure (eriti mõistusekontrolli) kohta. Kõik need eesmärgid/ülesanded on jätkuvalt kestvad.
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¾

IMPLANTAAT või S.B.M.C.D.

S.B.M.C.D. või implantaat – Kerakujuline bioloogilise keha jälgimise ja mõjutamise kontrollseade. SBMCD on tehno-orgaaniline täiustatud segaprotsessor, mis töötab mikro-positron
vooluallikal ja kontrollib või matkib inimese närvisüsteemi funktsioone koos mikroreleega, mis
dubleerib aju energiamustri tegevust.
Röövimise käigus lisavad Hallid tavaliselt 3 mm suuruse seadme (SBMCD) läbi ninaõõnsuse
röövitud inimese aju lähedale. Kuid enne seda sisestatakse röövitud inimesele hüpnoosi käigus
korraldused, mis võivad teda sundida 2-5 aasta jooksul mingit kindlat tegu sooritama.
SBMCD seadet on võimalik tavaliselt eemaldada ainult siis, kui röövitu sureb. Kui üritada
see välja võtta elusast röövitust, siis tähendab see kindlat surma.
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¾

Tulnukad ja elektromagnetiline spekter – Peale selle dokumendi läbilugemist ei tohiks
jääda ühtegi kahtlust, et on olemas intellekte, kes oskavad manipuleerida või materialiseerida
suvalist objekti meie mõõtmesse. Vaatleme korraks elektromagnetilist spektrit ehk sagedusala.
Nagu sa tead, see spekter, mida me oma silmadega näeme, on ainult väike osa koguspektrist.
Tulnukatega seotud spektrid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultravioletne spekter
Sinine spekter (UFO sisenemise väli)
Rohesinine (cyan) spekter
Roheline spekter (UFO on nähtav)
Kollane spekter (UFO on haavatavas olekus)
Punane spekter
Fuksiinpunane (magenta) spekter
Infrapunane spekter (UFO lahkub)
Kuumuse/soojuse spekter (UFO väli)
Raadiospekter

Kui sa seostad selle sulle teadaolevate juhtumitega, välimuse, spektri nihkumisega kui objekt
lendab jne, siis sa näed ülaloleva loetelu sobilikkust.

¾

Tulnukate tehnoseadmed, mida sandistamisel kasutatakse

¾ Bioloogiline skanner

Bioloogiline skanner
Tüüp 1
Bioloogilist skannerit kasutatakse eluvormide üldise tervise ja biovälja määratlemiseks. Seade
“tajub“ kehakiirguse erinevaid gruppe nagu alfa-, beeta-, gamma-, kirliani-, teeta- ja XI kiirgus.
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Tähelepanek – viitab MAJIC meditsiinitoimikutele, edasijõudnud diagnoosid praktikas, skaala
kalibreerimise raport ja praegune näitude tõlgendus.
Detailne kirjeldus : Üldpikkus
Max. läbimõõt
Kaal
Tundlikkus (Emv/AU2)
Näidud, mida loeb
(Alfa, Beeta, Gamma,
Kirlian, Teeta ja XI kiired)

6,05 cm
3,5 cm
230 grammi
0,0001
Kõik

A= Arvuti vooluringi korpus/ümbris
B = Sisselülitusnupp
C = Skanneri korpus (#48 võrguga ekraan)
D = Pöörlev skanner
E = Lugemise mõõdik/skaala (suurenemine alt ülesse)
F = Eluvormi tüübi valimisskaala
G = Maapealne/alumine ekraan (#48 võrguga ekraan)
H= Skaala, kust saab valida erinevate eluvormide liikide/sortide vahel
Bioloogiline skanner tüüp 1 koosneb kahest osast:
•
•

Osa nr. 1 on skanneri pea, mida kasutatakse seadme aktiveerimiseks, keerates skanneri
pead, mis on kaetud tundliku kiibivõrgustikuga. See aktiveerib seadme.
Osa nr. 2 on põhikeha, mis tõlgib vastuvõetud signaale ja muundab need kuuldavaks
heliks, mida saab programmeerida, keerates skanneri pead soovitud positsiooni.

Skanneri funktsioonid on minidiagnostika keskuse sarnased, tajudes indiviidi või orgaanilise
olendi füüsilise lähedaloleku kiirgust. Audiosignaalid viitavad kas signaali kestvuse või tooni
kõrguse kaudu ühele kümnest näidust:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keha temperatuur
Vererõhk
Pulsisagedus
Hingamissagedus
Ainevahetuse kiirus
Rakuarv
Kopsumaht
Südametegevus
Ajutegevus
Raku häiritus

Skanner, kuigi sel on piiratud diagnostika psühholoogiliselt sarnaste eluvormide tuvastamiseks,
on mõeldud üksikute liikide peal kasutamiseks. Visuaalseks näiduks on skanner võimeline
edastama signaale bioarvutisse, arvutis olevad tuled teenivad sama eesmärki mis kõikuvad
toonidki ning neid on võimalik täpsustada, et olendist detailsemat teavet saada.
Märkus: Tavaline raviarst peab läbima laiaulatusliku treeningu enne, kui ta suudab skanneri
väljastatud helist täpset informatsiooni välja lugeda.

82

¾ Pihusti/Sprei aplikaator – Pihusti on silindrikujuline ravimi/uimasti/narkootikumi väljastaja pindmisese naha (epidermis ehk marrasknahk) sisse. Selle kasutamisel surutakse alla pikka
varrast, mis asub (seda) seadet käes hoides pöidla ja nimetissõrme vahel. Kuigi sellest on
võimalik väljastada palju(sid) erinevaid vedelikke, vahtusid ja geele, kasutatakse seda tavaliselt
välitöödel surve avaldamiseks ja haavade hermetiseerimiseks koos orgaanilisel baasil oleva ihu
värvi ühendiga, mis käitub kalgendina verejooksu peatamiseks ning samuti ka antibiootikumina, et kaitsta infektsioonide eest. Leebe kohalik narkoos summutab haavatud piirkonnas
oleva valu. Aplikaator sisaldab 5-10 doosi olenevalt sellest, kui palju koguseid võib välioperatsioonidel vaja minna.

¾ Torukujuline väljalugeja – Torust (välja)lugejat kasutatakse, kui väikese võimsusega
skanner ei ole piisavalt tõhus, et diagnoosida patsiendi seisundit nagu näiteks liikidel, kellel on
paks marrasknahk. See edastab elunäidud sensori peast neljale iseseisvalt aktiveeritud valgustile, mis viitavad läbi oma intensiivsuse või kestvusperioodi järgnevale:
Roheline
Punane
Sinine
Kollane

Südame löögi kiirus
Pulsi kiirus
Keha temperatuur
Vererõhk

Toru lõpus olev teravatipuline sensor tuleb asetada otse patsiendi nahale. Toru kitsa näiduskaala tõttu on see sobilik suvalisele eluvormile.

¾ Kirurgilised skalpellid – Kirurgiline komplekt sisaldab 6 skalpelli. Klass: ABR-5, lõikamislaius varieerub 1-5 Ongströmi ühiku vahel. Aktiveerub silindrilisest aluspõhjast kinni
võttes. Need skalpellid väljastavad koondatud laserkiiri ülitäpse nahaaluse sisselõike tarbeks.

¾ Naha pookimise/siirdamise laserid
Tüüp 1 on madalavõimsusega laser, mida kasutatakse väliste haavade kiireks ja valutuks
parandamiseks/ravimiseks, sulgedes veresooni ja närviotsakesi ning samal ajal stimuleerides
ohvri anabolismi ehk koe taastamist.
Tüüp 2 lasereid on samuti võimalik kasutada naha siirdamiseks (skalpelli poolt eemaldatud
nahaosad keha vähemtundlikest piirkondadest) piirkondadele, kus kude on kahjustada saanud
või täielikult hävinenud. See protseduur peaks kindlasti järgnema, kuna see on väga vajalik.
Laser aktiveeritakse, surudes alla seadme selja osal olevat latti ning suurendades sellele survet,
suureneb laseri intensiivsus.
¾ Vere tõmbamise/võtmise seade – See seade on jõuvälja kiirgur – nagu mingit sorti
valguskiire väljakiirgaja, mis suudab ühte punkti koondada laine või osakese kiire. Seade on
mõeldud hemoglobiinirakkude ülesleidmiseks ning läbi naha väljatõmbamiseks, tuginedes
gravitatsioonilise elektromagnetilise fookuse väite tööpõhimõttele (Gravitational Electromagnetic Focus Contention). Seadet on võimalik kasutada ka tagasitõrjumiseks, ligimeelitamiseks ning liikumatult kinnihoidmiseks. Toimib ka suurte objektide tagasitõrjumisel või
ligimeelitamisel.
Seade suudab pöörelda 180/360 kraadi, lubades toiminguid peaaegu iga nurga all. Kuna kiirel
on omad piirangud, siis laineosad on lühikese elueaga ning lagunevad laiali kõrvalproduktiks
suurema kui 100 m vahemaa puhul.
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¾ USA VALITSUSE SALATEHNOLOOGIA
Helikoptereid endid on nähtud samades piirkondades kus on raporteeritud UFO-de nägemisest
ning seda mitmetes riikides. Huvitavamates seletustes on kirjas, et müstilisi helikoptereid on
nähtud koos UFO-ga või siis koheselt peale seda kui märgati UFO-sid.
Inglismaal asetleidnud dokumenteeritud müstiliste helikopterite laine seletustes on kirjas, et
tuvastamata helikopterite asukad olid idamaise välimusega. Viltuste silmadega, oliivivärvi
nahaga, idamaise välimusega asukad on olnud UFO-toimikute keskmes ja ääremail aastaid.
Tähelepanuväärse arvuga kurikuulsatel “Mehed Mustas” (Men in Black - MIB) meestel on
sarnane välimus, kuid tihti nähakse neid kui väga kahvatuid ja kõhnu mehi, kes on valguse
suhtes tundlikud.
“Stigmata” ne5 (sügis-talv 1978) väljaandes kirjeldab Tom Adams üldjoontes kõige väljapaistvamaid oletatavaid seletusi vigastusi tekitavate helikopterite kohta:
•
•
•
•

Helikopterid ise ongi UFO-d, maskeeritud, et näida maise sõidukina.
Helikopterid pärinevad USA valitsuse sõjaväest ning on otseselt seotud vigastamiste/sandistamiste protseduuride läbiviimisega.
Helikopterid on valitsuse sõjaväe omand, mis ei ole seotud vigastamise/sandistamise
protseduuride läbiviimisega, kuid on seotud nende uurimisega.
Helikopterid on valitsuse sõjaväe omand ning nad on teadlikud vigastajate/sandistajate
identiteedist ja nende motiividest. Oma kohaloluga üritavad nad tähelepanu kõrvale
juhtida sõjaväe võimalikust osalemisest.

¾

Müstilised helikopterid ja vigastamised/sandistamised – Müstilised helikopterid kuuluvad tavaliselt DELTA/NRO divisjoni. Tavalisele vigastamise/sandistamise uurimistöö missioonile saadetakse üks helikopter meeskonnaga, kus on 7 agenti ja 2 kaugjuhitavat sõidukit
(Remote Piloted Vehicle - RPV). Kaugjuhitavad sõidukid on väikesed seadmed, mis näevad
välja nagu väikesed lendavad taldrikud. Nende diameeter on 90 cm ning need on raadio teel
juhitavad.
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¾

JÄRELVALVE SEADMED

¾ RPV
Lendav kaugjuhitav seade, AROD
RPV
Märkus: See seade loodi Kalifornias Aerojet Electro-Systemsi poolt.
Kaugjuhitav sõiduk (RPV) on varustatud valverobotiga AROD (Airborne Remotely Operated
Device - õhusolev kaugjuhitav seade). Lendav ”pitsa” koos sabaga, mis on 90 cm pikkune ning
kannab pardal kõrgtehnoloogilist videokaamerat.

¾ HALE, ADR/238 F – Seadet, mis valvab RPV valveseadet ülevalt, tuntakse kui suurtes
absoluutkõrgustes (suhteline kõrgus üle merepinna) kaua vastupidavat sumisejat (HighAltitude, Long-Endurance Drone - HALE). HALE on disainitud pürgima kuni 30 km kõrgusele. Seadet hoitakse töös (juht)helikopterist tulevate mikrolainetega.

HALE, ADR/238 F
Teledyne Ryan Aeronautical ettevõte vastutab müstiliste helikopterite eest või siis “XH
SHARKS” – nagu neile viidatakse.
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¾ TRA, SN-75, XH-75D

TRA, SN-75, XH-75D

Ma usun, et selle helikopteri võimekuse kohta käivad andmed on kinni mätsitud ja see
opereerib tasemel, mis ületab arvatavad võimsused ja võimalused. Järgnevalt räägin sellest,
mida mina olen suutnud teada saada ning see ei pruugi olla selle helikopteri täisvõimsus ega ka
kõik võimalused.

● Rootori tüüp:

Edasijõudnud labasüsteem, eksperimentaalse uurimustöö tulemuse näidis.

● Mootorid:

Üks 1825 hobujõuline Pratt & Whitney mootor, Canada J60-3A Turbojet, Turboshaft ja kaks 3000 naela (1361 kg) Pratt & Whitney turbot.

● Mõõdud:

Kolme laba diameeter topelt põhitiivikutel on 11 m, kere pikkus 12,2 m.

● Sooritus:

Max. kiirus (horisontaallend)
Tõusu vertikaalkiirus

276 MPH (445 km/h)
5 000 ft/min (91,2 km/h)

Osadel helikopteritel näiteks tüübil XH-75D on gravitatsiooniline elektromagnetiline projektor
(Gravitational Electromagnetic Projector), et tekitada kookon ehk maskeering helikopteri
ümber. 360° ümbritsev kaar/võlv raadiusega 15 m varustab vajaliku footonilise jõuväljaga. See
tagab rünnakute puhul 82% suurema kaitse.
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Must helikopter (tüüp XH-75D)
Aktiveeritult muutub UFO-ks nagu alloleval pildil näidatud – ilma inertsi ja kiirendusefektita.

Tavalise vigastamise/sandistamise uurimistöö missiooni koosseisu kuulub XH-75D tüüpi must
helikopter koos seitsme agendiga pardal, kaks kaugjuhitavat õhusõidukit (RPV) ja HALE
mehitamata õhusõiduk.
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¾ TULNUKATE TEOSTATUD INIMRÖÖVID
¾

“The Monitors” (jälgijad): Röövimised – Viiekümnendatel hakkasid Hallid eksperimentideks suurel arvul inimesi võtma. Kuuekümnendateks aastateks oli arvu suurendatud ning
nad muutusid hooletuks. Seitsmekümnendateks oli nende pale ilmsiks tulnud, kuid USA
valitsuse erigrupp varjas nende tegevust edasi. Kaheksakümnendatel sai valitsus aru, et on juba
liiga hilja ning Hallide eest ei ole enam pääsu. Selleks, et avalikkust vabaks kontaktiks tulnukaliste olenditega ette valmistada, immutati uut infot meediasse, televisiooni, koomiksitesse,
reklaamidesse, raamatutesse, ajakirjadesse, multikatesse jne. Nüüd, üheksakümnendate alguses, programmid jätkuvad ja töötavad hästi.
Hallid ja Reptoidid on omavahel liidu sõlminud, kuid nende suhe on pingelises seisus. Hallid
tunnevad Nordic-uid (Põhjamaiseid) ja Reptiliani rassi kui oma vaenlasi, (ära aja sassi
Reptiliani rassi ja Reptoidsi või Reptiloidsi rassi, sest need on täiesti erinevad rassid). Me
räägime Reptiliani rassist hiljem rohkem.
Osad jõud valitsuses tahavad, et avalikkus teaks, mis tegelikult toimub, samal ajal kui teised
jõud valitsuses (need, kes on enda arvates inimkonna eliit ja teevad tulnukatega koostööd)
tahavad jätkata tulnukatega ükskõik missuguste lepingute sõlmimist selleks, et nad suudaksid
tulevastes konfliktides ellu jääda.
Tulevik võib meile tuua fašistliku “Uue Maailmakorra” (“New World Order”) või inimese
teadvuse transformatsiooni. Võitlus toimub PRAEGU, mil suvaline aktiivne abi on vajalik.
VALMISTU! ME PEAME SÄILITAMA INIMKONNA MAAL!

¾

Tulnukate teostatud inimröövid – Tulnukate mõjuvõimu ülemises otsas olevad HALLID
ja mõned NORDIC-ud on läbi ajaloo tegelenud miljonite inimeste röövimisega. Inimesed
allutatakse intensiivsele meditsiinilisele uurimisele/sondeerimisele ja sooritatakse ka teisi
sissetungivaid toiminguid. Need kindlakstehtud tulnukate liigid on siin ja nad kasutavad Maad
kui hiigelsuurt ala oma järglaste sigitamiseks. Nende kohta kogunenud andmed näitavad, et see
aeg, kus ainuüksi müütilistest või akadeemilistest seletustest piisas, on möödas.
Röövimiste iidse pärimuse kummalistest, kaootilistest sügavikest saadud info on pakitud
kasvavatesse uurimistööde toimikutesse ja päevikutesse, kust ilmneb keskne teema. Tõendid,
mis võtavad kokku teatud tulnukate metoodilise, üliisikliku programmi Maalastega, lükkavad
ümber oletuse kosmilisest omakasupüüdmatusest. Seda kosmilist omakasupüüdmatust leidub
tulnukatega kontaktis olnute kirjutistes ja see vastab New Age (Uue Ajastu) trendi ebareaalsele
idealismile, mis keskendub arvatavate tulnukatest külaliste ülimale heasoovlikkusele ja spirituaalsetele motivatsioonidele.
Teadlased hakkavad töötama tulnukate rindel ning ainuüksi termin ”maaväline” muundab info
selliseks, et see ei mahu enam mõistuse raamidesse. See tundmatu agentuur näitab rangelt
külma ja kliinilist hoiakut inimese suhtes, mis on kahtlemata “tulnukaline hoiak”. UFO-de või
UFO-asukate sellist hoiakut on pealt nähtud piisavalt tihti selleks, et seda saaks nii väita.
Tunnistajate pikad seletused räägivad sellest detailselt ning räägivad ka, et tulnukate koduplaneet või täheparv ei suuda oma uurimistes aru saada, mida tähendab sisuliselt unistamine,
pettus ja valeinformatsioon. Võimalus, et eksitav info imbub röövimise uurimistöösse on sama
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reaalne kui vana mälestuse üleskerkimine pimestavalt eredast valgusest ning ”kadumaläinud
ajast” kui kinnitus eksperimendist endast.
Kokkuvõttes ei saa käesolevaid fakte tähelepanuta jätta. Uurijad tunnistavad rohkem kui keegi
teine, et juba uurimise varajastes staadiumites on nad jännis info lahknevuse ja segasuse tõttu.
Röövitavad peavad tundma sõna otseses mõttes hirmuäratavat valu tulnukate armulikkuse all
olemisest, sest nende tulnukate moraal ignoreerib suuremas osas inimese väärikuse ja heaolu
alustõdesid. Kuid tulnukad saavad sellest täielikult aru ning näivad manipuleerivat orgaanilise
paljunemise loomingu tingimustega. Selles suhtes on nad meile väga sarnased. Me peame
toime tulema reaalsusega, mis on tühistanud kaua käibel olnud kultuurilised mõtte- ja
käitumismallid. UFO-sid puudutava informatsiooni raudsest eesriidest läbimurdmiseks peame
me läbi töötama toimikutes oleva informatsiooni. Põhirõhk on BEEBIDEL!!! Hüpnoosiga
teadlike kontrollmehhanismide pehmendamise järel meenuvad kõikide aegade röövitutele
samad sündmuste ja vaatluste jadad. Paljudele meenub, et eelnevalt puudus neil üldse huvi või
siis oli väike huvi UFO-teemade vastu. Nad polnud sellest kunagi midagi kuulnud või veel
vähem lugenud raamatuid, mis tutvustavad massidele teemat: SISSETUNGIJA JA
ARMULAUD .
Röövimissündmuste ettemääratud järjekord paljastab tööstuslikes mõõtmetes kõikehõlmava
demograafilise operatsiooni. Kõikide rasside esindajad, enamuse vanusegruppide esindajad ja
nii mehed kui naised on seda kogenud. Uurijate väitel on ilmne, et tulnukate põhieesmärk on
hübriidbeebide tootmine. See on väga äärmuslikult korraldatud. Nad võivad teha “miljon”
erinevat asja, kuid tegelikult huvitab neid ainult üks asi.
Üldine sündmuste järgnevus nii, nagu on salvestatud ja dokumenteeritud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läbivaatus
Munarakkude korjamine munasarjadest või spermaproovi võtmine
Beebi esitlemine/näitamine naistele (meestele harva)
Masinläbivaatus
Idüllilise keskkonna esitlemine läbi meedia. Röövimise protseduuri eri osad ei ole iga
juhtumi puhul identsed, kuid peab olema piisavalt põhiindikaatoreid, et juhtum sobiks
edasiseks uurimiseks.
Kinnivõtmine
Läbivaatus
Koosolek
Ringkäik
Reisid teistesse maailmadesse
Jumala ilmumine inimesele, ilmutus (Theophany) - Mingit sorti poolreligioosse sõnumi
või kogemuse kohaletoomine
Tagasitulek
Järelmõju

Harvaesinev, kuid hetkel siiski mainimist väärt on fakt, et tähelepanuväärne arv röövituid
kaldub säilitama erilist, peaaegu spirituaalset tunnet röövimise kogemusest. Isegi siis, kui neid
vigastati või nendega jõhkralt käituti. Samuti viitavad hiljutised uurimistöö viljad, et erinevad
allikad luurekogukonnas eksponeerivad veidrat religioosse kalduvusega mõttesuunda. Need
allikad väidavad, et nad on võimelised hankima tõest infot UFO-fenomeni kohta kõrgematelt
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tasanditelt ning osad uurijad peavad neid usaldusväärseteks. Nad on seletamatult lummatud
asjade religioosse küljega. Osadele “vastikutele tulnukarassidele” tähendab religioon paremat
viisi inimmassiga manipuleerimiseks, samuti ka psühholoogilist ja sotsioloogilist kontrolli,
mida see neile võimaldab ja see asi toimib hästi.
Röövimisjuhtumite uurijad tunnevad, et nad on kindlamatele vastustele lähemale saamas.
Tõendusmaterjal, mis kunagi rõhutas kattuvate detailide tähtsust, vale avastamist ja tunnistajatele omast psühholoogiat, annab teadusele eksimatu mõõdupuu. Lõplikud vastused nõuavad
väliseid tõendeid, et tekiks äratuntav seos toimiku ja reaalsuse vahel.
Pärast lähikohtumist teise liigiga – Me oleme dokumenteerinud füüsilisi ja keemilisi tõendeid nagu pinnaseproovid ja läbi viinud täieliku analüüsi nende proovide kohta. Mõjutatud
pinnas oli paksult täis kõvasid mullakamakaid. Et korrata mõju/tagajärge, pidi analüütik
kuumutama tavalist pinnast 482° C kuus tundi. See on üks füüsilise tõendi liik. Armid kehal ja
teised meditsiinilised traumad, mis on jäänud tulnukate läbivaatusest, on ehk kõige ümberlükkamatumad tõendeid, mis olid meile kättesaadavad. Kuid teised uurimiste arengusuunad
lisavad täiendust tulnukareaalsuse juhtumitesse. Üks näide on plekilise riide, mis on röövitu
poolt välja otsitud värskelt peale kogemust, läbivaatus. Riie jääb ootama spektrograafilist
analüüsi. Analüüsi tulemused näitavad meile, mis sorti jääknähud ilmnevad. See lisatakse
füüsiliste tõendite hulka.
Kui tavapärase günekoloogilise praktika arstidele jagada röövimise informatsiooni, siis oleks
günekoloogiaeriala uue kõrvalharu tekkimine vältimatu. Mitmed naisröövitud viitavad, et
tulnukad surkisid nende paljunemisorganites kui mitte öelda, et sooritati vägistamine mingit
sorti tehnoloogia abil. Osad naised on vintsutatud kõledate mälestustega kummalisest õhuliste
juustega järeltulijast, kelle kohalolek kutsub vahel esile järsu vastikusehoo ja paradoksaalse
tunde…SEE on MINU LAPS.
Lisaks peame me rääkima veel haihtuvatest rasedustest. Röövitud, kes elavad üksteisest kaugel
– näiteks üks Hampshire-s ja teine Brasiilias, räägivad peaaegu identset juttu rasedustest, mis
järsku ilmuvad ja järsku kaovad. Hiljem räägivad nad oma mälestustest ja korduvatest
kohtumistest väikeste, mitte päris inimbeebidega, keda neil palutakse hoida või puudutada.
Üks teooria on, et tulnukad püüavad õppida hellitamise oskusi läbi vahendajate, et kaasa aidata
oma rassi täiustumisele. Ma arvan, et see on täiesti psühholoogiline. Mõnes mõttes me ei
mõista, et beebit abistab füüsiline puudutus. Üks röövitutest ütles, et ta tundis end kui “inimpatareilaadija”. On dokumenteeritud üksikasjalikke rituaale, kus vanematele esitletakse beebisid ning kus üritatakse luua vanema ja lapse vahele mingit sorti kestvat suhet. Kirjeldatakse ka
kõrgtehnoloogilisi lastetubasid ja miskit, mis näevad välja nagu ebatavalised inkubaatoraparaadid.
UFO-alastes teemades on paradoks norm. Eeldatakse, et tulnukad kasutavad tehnoloogiat, mis
ületab kaugelt meil Maal olevat tehnoloogiat – kuigi osad nende meetodid näivad vähemarenenud meie omadega võrreldes. Vastavalt röövimiste kohta kogutud informatsioonile
peavad ka tulnukad inimestele sarnaselt vastamisi seisma eksimustega oma katsetes. Mitmeid
aastaid näitasid eksimused ennast peamiselt allakukkunud taldrikutes, leitud osades, asukates.
Me leiame, et röövimiste fenomenis näitavad vead ennast teistmoodi. Nüüd taandub kõik
sellele, kui keegi “aevastab välja” mingi veidra metallist objekti, mis võib olla tulnukate
implantaat. Kuigi siiamaani on enamus objekte kaduma läinud või ära visatud, on paar
implantaati ka üles leitud (sellest me räägime selles dokumendis hiljem).
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Röövimiste teemast väljakooruv draama ei oleks täielik, kui jätaks mainimata valitsuse
“vanema venna”/“diktaatori” paranoia. Isegi maapealne kõrgtehnoloogia sisaldab keerulisi
mõistusekontrolli tehnikaid ja võimet projekteerida pilti ja heli distantsilt. Võibolla ei ole see
tõenäoline, kuid on võimalik, et see, mis enamus uurijaid arvavad olevat tulnukate juhitud
röövimiste jada – on tegelikult hoolikalt koostatud stsenaarium, elektrooniliselt tekitatud pettekujutelm. See tähendab Maale suuri uudiseid:
Kui teatud inimese aju osasid on võimalik distantsilt stimuleerida, siis on võimalik välja
arendada tehnoloogia, mille mõju kantakse üle suurtele territooriumitele – sõna otseses
mõttes piirkond küllastatakse sümboliteuputusega.
Selline seade oleks sotsiaalse muutuse peamine tööriist. Suminat, mida inimtunnistajad tihti
kuulevad, võib tekitada mikrolaine kiirgus. On teada, et see on valitsuse süngemate programmide relvastuse koostisosa.
Vajalike füüsiliste tõendite puudujääki võib seletada võimalus, et uurijate peal on rakendatud
mõistusekontrolli tehnikaid (mille tulemusel nad lihtsalt ei leia/ei näe füüsilisi tõendeid).
Ainuüksi kujutlusvõimet kasutades on võimalik ühendada mõistusekontrolli tehnikad dokumenteeritud tõenditega nagu füüsilised transid, ebatavalised metallrüüd ja armistamised.
Mainimist väärib fakt, et uurijad, kes järjekindlalt jätkavad uurimist, neist enamus on ja vahel
vägagi karmilt kannult raputatud. Judisema paneva noodi lisavad üksikjuhtumid, kus inimesed
aitavad tulnukaid röövimiste juures. Vältimatult oleme me silmitsi tõsiasjaga, et isegi kasvavate tõendite materjaliga on meie ees hunnik vastamata küsimusi. Kui üldse – ja siis, kui
suurem osa inimmassist lõpetab UFO-de kohalolu eitamise ära – alles siis võib järgneda
taktikalise uurimistöö hästitoetatud programm. Niikauaks jääb röövimine müstikaks ja röövitud
kõrvalseisjateks, kelle füüsiline ja emotsionaalne heaolu sõltub uurimistöö edukusest.
Vestlusest röövitutega on meil röövimise kohta ammutatud infot, et röövimisprotsessi käigus
skaneeriti kõiki röövituid väga tundliku ja võimsa vaimse sondiga. See otsib välja röövitute
isikliku ja privaatse informatsiooni (nimi, aadress, vanus, amet, psühholoogiline muster jne),
mille saab koheselt tulnukate infopanka sisestada. Ainult paar nime ja aadressi lähevad meie
valitsusele. (Tulnukate ja valitsusevahelise lepingu tingimuste järgi peaks tegelikult kõik
röövitute andmed ka valitsusele ette kantama). Röövimise protsessi ajal antakse suunav alateadlik vaimne käsk, mis hoiab tulnukalaeva piirkonnast eemal kõik tunnistajad, kellest ei olda
huvitatud.
Peale seda, kui röövimine on toimunud ja kui me suudame tegutseda samal ajal, et leida
röövitu 12-24 tunni jooksul peale röövimist (mis ei ole kerge ülesanne), siis me soovitame
juhul, kui röövitu on naine, lasta teha täielik günekoloogiline läbivaatus.
Perekondade põlvkondade kaupa korduvate röövimiste paljastamises edasi jõudnud, vaatleme
me inimese keha piirkondi, mida on järjekindlalt ja suhteliselt nähtavalt mõjutatud. See tõend
on seotud nahaga ja lihasluukonna süsteemiga. Nende kogemuste jooksul tunnevad mitmed
röövitud ja/või tunnistajad tilistamist, torkimist või staatilise elektrišoki tüüpi tunnet nahal,
millele järgneb paralüüs (sisaldab lihasluukonna süsteemi) üle kogu keha välja arvatud röövitu
süda ja kopsud, kus mõju puudub või on minimaalne.
Armid – Märgid/jäljed kehal võivad olla jäädavad või lühiajalised (kaovad aja jooksul),
paranevad või kaovad tervenisti. Nahaga tegeledes oleme leidnud järgnevad tõendid:
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•
•

Peenike, otsene juuksepiiri lõikus, sirgjooneline ja umbes 2,5 kuni 7,5 cm pikkune.
Ümmargune või kulbikujuline sissevajutus, läbimõõduga umbes 3 kuni 19 mm ja
sügavusega kuni 6 mm.

Lööbed – Lööbeid on nähtud kehal kõige enam ülarindkere piirkonnas ja alajäsemetel (reitel ja
jalgadel). Paljud lööbed on geomeetrilise kujuga nagu kolmnurk või ring. Teisi lööbeid, mis on
sarnased kroonilisele põletikule nagu kohalik psoriaas, võib leida teistest keha piirkondadest.
Mitmetel juhtudel on esinenud esimese ja teise astme põletusi ja osadel juhtudel on märgatud
naha all ka küsitavaid rasvkasvajaid.

¾

Enamlevinud piirkonnad, mille tulnukad läbi vaatavad – Teised meditsiiniliselt
kindlakstehtud korduvalt esinevad piirkonnad, mida tulnukad läbi vaatavad, on järgmised:
•
•
•
•
•

Ninaõõs
Kõrvad
Silmad
Suguelundid
Naba piirkond naistel

Need füüsilised piirkonnad pakuvad tulnukatele kõige rohkem huvi. Mitmed röövitud on
kirjeldanud peenikest sondi, mille otsas on tilluke pall ning mis sisestatakse ninaõõnde, tavaliselt paremale poole. Röövitavad kuulevad purustavat heli kui luu selles piirkonnas ilmselgelt
läbistatakse. Me usume, et siis nad sisestavad seadme jälitamiseks ja suhtlemiseks tuleviku
tarbeks. Paljudel röövitutel esineb pärast sellist läbivaatust ninaverejooks.
ETTEVAATUSABINÕU: Me soovitame, et inimesed, kes teavad või kahtlustavad, et neid
või kedagi teist on röövitud ning kes on lapsevanemad, jälgige, kui teie lastel esineb korduvalt
seletamatuid ninaverejookse – siis me soovitame viia laps kohe lastearsti juurde, et korduvate
ninaverejooksude põhjus selgeks teha.
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Läbivaadatavad piirkonnad naistel
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Märkus: Need on ainult mõned piirkonnad, kujundid ja
jälgede tüübid, mis jäävad röövimisest.
Paljud uurijad on veendunud, et tulnukate tehnoloogiat kasutatakse implantaadi sisestamiseks
(me räägime implantaatidest selle dokumendi teistes osades) sellesse piirkonda tulevikus isiku
jälgimiseks. Huvitav on ära märkida, et mitmed isikud, kellele tulnukad on teinud ninaõõne
sondeerimist/uurimist, neil esineb nüüd kroonilist põsekoopapõletikku.
Dokumenteeritud tõendid on näidanud, et osasid röövituid on torgitud silmadesse ja
kõrvadesse sarnase instrumendiga. Kui silmad on asjasse segatud, siis röövitu võib kogeda
ajutist pimedaksjäämist, hägustunud nägemist, paistetust, vesiseid ja valulikke silmi (elektriline
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silmapõletik) ja teravat sidekesta põletikku (punased ja ärritatud, põletikulised silmad, mida
kutsutakse “Roosaks silmaks” (“Pink Eye”). Küsitav minevik võib olla ka isikutel, kel tekib
katarakt ehk läätsekae.
Tähele on pandud arme sääremarjal (kaasaarvatud sääreluul), põlvel, reiel, puusal, õlal,
selgrool ning otsaesise ja pea tagumise poole paremal poolel.

¾

Bioloogilised proovinäidud, mida võetakse tavaliselt röövitutelt ja/või tunnistajatelt:
Tõendid viitavad sellele, et tulnukad on võtnud verd, varaküpset munarakku naistelt,
seemnerakke meestelt ja sooritanud koe kraapimist subjekti kõrvadelt, silmadelt, ninast, sääremarjadelt, reitelt ja puusadelt siis, kui röövitu ja/või tunnistaja magab või on tulnuka mingit
sorti narkoosi all.
On olemas üksikasjalikke tõendeid, mis viitavad, et proove võidakse võtta ka järgnevatest
kohtadest: sülg, silmamuna vedelik, pea- ja seljaaju vedelik, uriin, roojaproov, juuksed ja
küüned.
Me arvame, et röövitutele tehakse mingit sorti ettevalmistus enne läbivaatust. Osad tunnistajad
väidavad, et on saanud suu kaudu võetavat vedelat ravimit, teised väidavad aga, et nende
kehaosadele määritakse vedelat lahust ning see toiming on sarnane erinevate kehaosade
operatsioonieelsele ettevalmistusele. Osad raporteerivad vaigistavast efektist, mis edastatakse
telepaatiliselt tulnukast läbivaataja poolt ja/või rakendatakse pea lähedale asetatud instrumenti,
mille toime langetab sind sügavasse lõdvestusse või teadvusetusse.
Järgnevalt oleme jõudnud arvamusele, et on kolm erinevat läbivaatuse etappi, millele röövitud
allutatakse (mingit sorti operatsioonieelse narkoosiga):
Esimene Etapp: -Operatsioonieelne- Röövitud allutatakse mingit sorti hämariku tüüpi
magamisseisundisse, kus nad on kindlas/lõputus transis või uimasuses/oimetuses.
Hämariku tüüpi magamisseisundit võidakse tekitada/esile kutsuda mitut erinevat moodi:
•
•
•
•

Vedeliku määrimine üle kogu keha.
Erilised teadvuse meelesisendused tulnukate poolt.
Tulnukad kasutavad meie hormoonide ja ensüümide mingit vormi, et stimuleerida
neuro-keemilist tundlikkust.
Kasutavad mingit sorti meile veel tundmatut tehnoloogiat.

Seoses selle etapiga tekib palju küsimusi. Näiteks: miks väga vähesed röövitud mäletavad
oma riiete eemaldamist. Sest “kerge une staadiumi” protsessi jooksul sisestatakse neile
alateadlik käsk kustutada röövimise traumaatilisemad hetked. Osad käsud on nii tugevad,
et isegi hüpnoosi all olles suudavad vähesed röövitud meenutada selgelt oma kogemust.
Teine Etapp: -Protseduurid- Leiavad aset füüsilised läbivaatused nagu sondeerimine,
sisestamine, keha uurimine, tehakse biopsia ning võetakse vere- ja nahaproove.
Selle etapi ajal võib röövitu samal ajal, kui protseduure läbi viiakse, pooleldi teadvusel
olla. Osad kogevad ka valu. Protestidest hoolimata näivad tulnukad olevat ükskõiksed
ohvri valu ja kannatuste suhtes. Teisest küljest aga antakse selles etapis osadele
95

röövitutele tugevamat rahustit, et taandada hirmusid ja kartusi ning nende protseduuride
käigus nad ei mäleta üldse mingit valu.
Kolmas Etapp: -Operatsioonijärgne- Pärast röövimist röövitud ja/või tunnistajad
ütlevad, et nende kehad on valulikud või kurnatud, nagu nad oleksid osalenud pingutust
nõudvas tegevuses. Osad seletavad, nagu neid oleks vintsutatud igas suunas või nagu
oleks nad suure veoauto alla jäänud.
See on sarnane “Curare” (mis on pärit Lõuna-Ameerikast) ravimi/narkootikumi mõjule.
See tekitab lihaste halvatust/paralüüsi. On olemas spetsiifilised vereensüümi uuringud,
mis on tuvastanud, et 12-24 tunni jooksul peale ravimi manustamist on võimalik avastada
kõrvalekalded musklite töös.
Mitmed röövitute kogemuste dokumenteeritud füüsilised jäljed on üsnagi sarnased mõnedele
meie meditsiinis hästituntud meditsiiniliste protseduuride poolt jäetavate jälgedega. Üks, mis
kõige enam välja paistab, on “Laparoskoopia”.
Silindriline toru moodi instrument spetsiaalse optilise seadmega sisestatakse naise naba
piirkonnast naissuguorganite uurimiseks. Selle instrumendiga on raviarst võimeline vaatlema
kõiki naissuguorganeid, et kindlaks teha võimalikud ebanormaalsused, samuti on võimalik ka
võtta munarakke munasarjadest. Enamus röövituid on tundnud, nagu nad oleks sisemiselt õhku
lastud, tundes ülitugevat survet alakõhus ja ebameeldivust vaagna piirkonnas. Laparoskoopia
protseduuri jooksul sisestatakse umbes 2 liitrit süsihappegaasi alakõhtu. See põhjustab alakõhu
laienemise, lubades paremini näha naissuguorganeid. Osadel naistel võivad jääda armid pikast
nõela moodi instrumendist, mis sisestatakse naba piirkonnast.

¾

Rasedus – Laparoskoopia protseduuriga koos käib ka uus viljatuse ravi, mida nimetatakse
“suguraku munajuha sisse ümberistutamiseks“ (Gamete Intra-Fallopian Transfer (GIFT)).
Protseduuris minnakse mööda viljatuse probleemist, asetades sperma ja varaküps munarakk
otse viljatu naise munajuhasse elusolendisiseseks/in vivo viljastamiseks. Kontrastiks katseklaasi viljastamisele/in vitro hõlbustab GIFT loomulikku füsioloogilist protsessi raseduse
saavutamiseks.
Meessoost röövitud raporteerivad torulaadsest seadmest, mis kinnitatakse peenise külge ning
mis tekitab seemnepurske spermaproovi võtmiseks. See on äärmiselt ebamugav isikule.
Enamus on öelnud, et tuleb taluda ajutisi väikseid vigastusi, mis lühikese aja möödudes
kaovad. Teised väidavad, et nad on kogenud otsest seksuaalvahekorda hübriidist naissoost
tulnukaga ilmselt samuti sperma väljavõtmise eesmärgil.
Kogunenud on oluline kogus tõendeid, et naissoost röövitutele tehakse günekoloogiline
seemendamine. Sellised sündmused on lõppenud rasedustega, millest enamus on kinnitatud
positiivse testiga günekoloogide poolt. Juhtumitel, kus raseduse ajal esineb määrimist või
veritsemist, sooritab arst tavaliselt vaagna ultraheli skaneerimise (Ultra Sound Scan), et uurida
rasedust emakas selleks, et välistada võimalik nurisünnitus või surnud loote emakasse jäämine.
See test on võimeline tuvastama rasedust alates viiendast nädalast. Seega on võimalik rasedust
kinnitada kahe erineva günekoloogilise testiga. Mainimist väärib fakt, et valitsus kasutab
röövitute raviarste, et koguda enamus ülalolevast ja järgnevast infost ilma, et patsient sellest
midagi teaks. Enamus juhtudel teavad ka raviarstid ise sellest väga vähe ning neid ähvardatakse, et kui nad peaksid rääkima, siis tühistatakse nende litsents jäädavalt.
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Meile teadaolevate rasedusjuhtumite puhul on sellele järgnenud korduvad röövimised tulnukate
poolt, tavaliselt siis kui rasedus on umbes 8-10 nädala vanune. Sellel ajal rasestatakse uuesti
ja/või eemaldatakse rasedus tulnukate poolt. Naine võib ja võib ka mitte kogeda määrdumist
või veritsemist sellel ajal. Nõutuks tegev on, et kuidas on tulnukatel võimalik rasedus eemaldada nii, et lootele ei tekitata vigastusi.
Loote edasiarendamiseks peavad koheselt valmis olema erinevad meetodid. Me kahtlustame, et
kasutatakse mingit tüüpi inkubaatorit, mis jäljendab emakasisest kasvamist. Või kasutatakse
hübriidist naissoost tulnukat, kelle roll on olla sürrogaatema. Meie tänapäevase meditsiinilise
tehnoloogia jaoks on loote siirdamise tehnikad väga keerulised ja problemaatilised.
Võib oletada, et naissoost röövituid viljastatakse kunstlikult mitmete võimalike kombinatsioonidega:
A. Tulnuka sperma + naise munarakud
B. Mehe sperma + naise munarakud (sellisel juhul valivad tulnukad erilist tüüpi mehe)
C. Hübriidist mehe sperma (kombinatsioon A. ja B. punktist) + naise munarakud
Märkus: Naissoost inimese munarakke vajatakse nähtavasti kõikidel juhtudel.

● Hübridiseerimine/Ristamine – Nad väidavad, et RH 0 tüüpi (reesusfaktor null) veri on
kinnitus, et on toimunud ristamine. Meie teadus kaldub kinnitama nende väidet.

● Me teame, et sellel tulnukate grupil on kalduvus valetada. Kuna see on nende leiutatud
“seade” (ülalolevale viidates), suudavad nad arvatavasti manipuleerida just nagu Hollywoodi
tehnikud manipuleerivad seadmetega, et luua eriefekte või trikitada hologrammifotograafiaga.

¾

Meie geneetiline kood on piiramisrõngas – Keskendume röövimise ajal röövitutele
sooritatud günekoloogilistele ja paljunemise protseduuridele. Me oleme jõudnud kindlale
veendumusele, et toimub mingit tüüpi pidev geneetiline manipuleerimine, mis ilmneb mitmetes
peredes põlvkondade kaupa. Et asjast aimu saada, on vaja kasutada mõningaid meditsiinilisi
termineid (et teatud faktid lahti seletada).
Moodus kuidas geneetiline manipulatsioon lebab inimese geenirakkude DNA (Deoxyribon
Nucleic Acid) molekulides. Need geenid kontrollivad paljunemist ja kõikide rakkude igapäevast
tööd. Hinnanguliselt on inimese rakus olemas umbes 30 000 - 40 000 hädavajalikku geeni, mis
on kogunenud pikkadesse lineaarsetesse ridadesse. Koos teatud proteiinidega moodustavad
need kepikujulised struktuurid, mida tuntakse kromosoomidena. Indiviidide kromosoomid,
läbides teatud muutmistehnikad, moodustavad normeeritud suuruse, mida nimetatakse
Karüotüübiks.
Me usume, et tulnukad uurivad geneetiliste koodide, mis asuvad indiviidi kromosoomistikus
ehk karüotüübis, manipulatsioone. Eriti otsivad nad mutatsioonimustreid. Mutatsioonimustrite
kaudu on neil võimalik muuta geneetilist kodeeringut teatud lookuste ridades ((LOCI Line ingl. keeles) – geneetika terminoloogia), täpsemalt öeldes kromosoomis oleva geeni kindlat
asukohta.
Sellisel viisil oleksid nad võimelised eksperimenteerima erinevates kromosoomides asuvate
mitmete lookusridadega (LOCI Line), põhjustades uue genotüübiga indiviide tekkimise
järgnevatesse põlvkondadesse. Võibolla on katsetatud iga perekonna eelnevate põlvkondade
peal erinevat tüüpi eksperimente, mis on omavahel võrreldavad.
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Röövitute kehadel olevad jääkarmid asuvad märkimisväärsetes piirkondades. Nüüd ma
tahaksin esitleda uut moodi tõendite tõlgendust, mis on leitud jätkuvas uurimistöös röövitutega.
Mitmeid arme on leitud sääreluul ja puusaluul. Need piirkonnad on luuüdi proovide võtmiseks
tavalised. Lihtsamalt rääkides toodab luuüdi meie kehades punaseid vererakke ehk vereliblesid
ning meie arvates on oluline märkida, et läbi inimese luuüdi ja vere on võimalik uurida inimese
individuaalset kromosoomimustrit.
Röövitute esimene röövimiskogemus on ajaliselt selle hüpoteesiga kooskõlas. Inimese luustiku
kõikide luude luuüdi toodab punaseid vererakke inimese 5-6 aastaseks saamiseni. Pikkade
luude luuüdi, väljaarvatud keha keskteljele lähimate osade (ülakäeluud ja sääreluu) vedelikud
muutuvad üsnagi rasvasteks ning peale 20 aastaseks saamist lõpetavad punaste vererakkude
tootmise. Peale seda vanust toodetakse enamus punaseid vererakke sellistes piirkondades nagu
seljalüli, rinnak (rinnakorvi osa), ribid ja puusaluu ning mida vanemaks me saame, seda vähem
toodab nendes luudes olev luuüdi punaseid vererakke.
Kõige esimesed röövimise kogemused toimuvad, kui röövitu on 5-20 aastane. Toetudes
nendele vaatlustele, tegeleme me arvatavasti kahe väga tähtsa etapiga röövitu elus, kuna see on
seotud selge tulnukatepoolse ärakasutamisega:
Noorukiea faas/etapp
Esimesed vere-, luuüdi- ja koeproovid võetakse 5-20 aasta vanuselt. See oleks ajaraam
spetsiifilisele ja varajasele röövitute kromosoomide geneetika uurimistööle, mis on jätkuv
uurimine eelmisest generatsioonist. Uuritakse, et näha kas teatud muster on pidev/jätkuv selle
kindla perekonnaliini sees. Selle perioodi jooksul sisestatakse mingit tüüpi implantaadid, et
isikut oleks võimalik jälgida ja üles leida kunagi tulevikus peale seda, kui edasised proovide
analüüsid on tulnukast uurija poolt kätte saadud. Mõned neist isikutest võivad olla ka teistkordselt röövitud – võimaliku altvedanud implantaadi tõttu või teatud geneetilise informatsiooni ülevaatamiseks/täpsustamiseks.
Täiskasvanu faas/etapp
Muster, mida me praegusel ajal näeme, näib paljastavat, et röövitud kogevad mingit sorti
kestvat geneetilist ärakasutamist, juurutamist või manipuleerimist, nagu näiteks geneetiline
kodeerimine. Siin näeme me kõige rohkem järjepidevat, kõige rohkem dokumenteeritud
röövimise fenomeni protseduure, nagu näiteks kunstliku viljastamise tehnikad, mida teostatakse jätkuvalt osade röövitute peal läbi nende paljunemisvõimeliste aastate.
●

Sinu usk ”Kosmose Venna” teooriasse, et nemad on õiglased ja targad, sina aga
mannetu, võib pärineda tulnukatest teadlaste ponnistustest. On võimalik, et tulnukast teadlased struktureerivad neile omasel viisil inimkonda ümber piinliku täpsusega
kasutades metoodilisi, kliinilisi ja geneetilisi manipulatsiooniprotseduure. Seda selleks, et
me ei nõuaks otsest seletust maailma afääride kohta.

● Võibolla on mingitel põhjustel käimas topeltuurimus inimrassi kohta, mis on teada ainult
tulnukatele, kes seda programmi juhivad.
● Võib kaaluda võimalust, et see on tulnukate teadusliku uurimistöö missioon, kus uuritakse tehniliselt vähemarenenud planeete.
Kõik see on puhas spekulatsioon ning on avatud teistele teooriatele ja hüpoteesidele.
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Uus eugeenika ehk pärilike omaduste parandamise liikumine on hiljuti tekkinud LõunaKalifornias. Eugeenika on teadus, mis tegeleb parandamisega/täiustamisega, kontrollides
inimeste paaritumist ja rassi või liigi pärilikke omadusi.
Eugeenikateemadele võib väidelda nii poolt- kui vastuargumentidega. Siiski tunneme me, et
see on väga emotsionaalne teema. Eugeenika olemus vihjab kooskõlale tulnukate eesmärgiga
ja võib olla seotud meie riigi vaidlusttekitavate abordiotsustega.
Valikulise sigitamise tehnikad, mis näivad tulnukate poolt olevat ära kasutatud ning nende
jaoks vananenud, hakkavad ilmuma meie enda kultuuris. Näiteks Dr. Robert Graham, kes
asutas organisatsiooni nimega Repository for Germinal Choice (Tärkava võimaluse varamu),
on saanud ränga rünnaku osaliseks oma vastaste poolt. Dr. Graham-i programm oma põhiolemuselt lubab naistel ”osta” kindlat tüüpi doonori spermat oma hoidlast ning mida nad
saavad seal säilitada hilisemaks kasutamiseks kunstliku viljastamise protseduuridel. Teiste
sõnadega võib naine valida endale Nobeli preemia võitja sperma, astrofüüsiku sperma või
mõne ebatavalise ameti pidaja sperma nagu näiteks astronaut, raviarst või matemaatik jne.
Paistab, et see organisatsioon kavatseb luua uue põlvkonna superintelligentseid lapsi, kellest
saavad lõpuks täiskasvanud läbi valikulise kunstliku viljastamise tehnikate. Selle uue tehnika
vastuolulised sotsiaalmajanduslikud, poliitilised, psühholoogilised ja teoloogilised mõistaandmised, et kas see tehnika on kasutusele võetud tulnukate või inimeste poolt, ületab selle
dokumendi ulatuse. Sa võid küsida, et missugused mõistaandmised need täpselt on? Seda ütleb
ainult aeg!

¾

Elueliksiiri olemus (Metagene Faktor) – Inimrassi liikmete kasutuses olev Metagene on
uinunud olekus elujõu bioloogiline teisend – seniks, kuni erakordne füüsiline ja emotsionaalne
üleväsimus selle aktiveerib. See on energokeemiline vastureaktsioon kahjulikule olukorrale.
Kui Metagene võtab ette bioloogilise stressi allika – olgu see siis keemiline, radioaktiivne või
mis iganes – tekib kromosoomi põletamine, mis muundab potentsiaalse energovastuse kiirendiks geneetilisele muutusele. Kiirendi põhikoldeks on inimese aju keskel olev käbinääre ja
toitaine, mis suurendab käbinäärme tegevust, on adrenaliin. Metagene factor (elueliksiiri
olemus) annab üleloomulikud võimed.
Tulnukate põhihuvi ja eriti Hallide huvi on aru saada Metagene faktorist ja kontrollida
Metagene faktorit nende enda rassi tarbeks. Et sellest aru saada ja seda kontrollida, kasutavad
nad bioloogilisi eksperimente hübriidide tegemiseks nii inimestest kui ka tulnukatest.
Tulnukad usuvad, et planeet Maal olevad inimesed võivad olla kõige surmavamad olendid
universumis. Sest ainult Maal olevad inimesed on ilmselt võimelised genereerima/tootma
Metagene faktorit, mis tähendab loomulikke üleloomulisi võimeid ehk TEGELIKKU VÕIMU.
Põhirassid universumis on psühholoogiliselt üksteisele sarnased. Kõige tähtsamatele rassidele
on omane puhas külm loogika. Põhiline samasus soodustab etteennustatavuse ja turvatunde –
igaüks teab, kes on vaenlane ja kelle eest sa pead end kaitsma. Inimkonna juhtum ei ole selline.
Samal ajal kui enamus on tavalised inimesed, siis on olemas inimesi, kes omavad uinuvat
kalduvust superinimkonnale. Loomulikke üleloomulisi võimeid. See iseenesest võib osutuda
ohtlikuks suvalisele tulnuka ideele valitseda Maad. Vaid inimkonna jõupaar – sünnipärane
võitlushimu koos faktiga Metagene mõjust – on vorminud iga inimese individuaalseks ja Maast
saab kudemisala ettearvamatule superrassile juhul, ”kui meile antakse see võimalus”.
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Teised rassid on juba näidanud teadmist inimese potentsiaalist läbi inimajaloo (tänu Põhjamaistele - Nordics). Sellepärast tulnukad ongi siin, et püüda saavutada kontroll maalaste üle
enne, kui meie domineerime nende üle. Ning nad tahavad meie kõige tähtsamat saladust:
METAGENE FAKTORIT, mis on tulnukate ainuke lootus.

RÖÖVIMISED HALLIDE POOLT
Maailmas elab suur arv Hallide poolt röövituid. Enamus röövitutest on teadmatuses või on
osaliselt teadlikud oma seotusest tulnukatega.
Põhjuseid, miks Hallid inimesi röövivad, on palju, mõned põhjustest ei puutu üldse inimesse
endasse.
Nad võisid olla mingil määral manipuleeritud ainult sellepärast, et nad olid koos inimesega,
keda oli plaanis röövida. Teisi on röövitud ilmselt ainult üks kord või väga harva, võrreldes
terve elueaga. Need, kes on Põhjamaistega kontaktis olnud, neile näib, et röövitavate valimise
protsessis mängib rolli geneetika ja kunstlik rassiline taust.
Inimesi on röövitud Hallide poolt pikka aega. See kontakt võib eksisteerida generatsioonide
viisi samas perekonnas ning on olnud ka juhtumeid, kus röövitu omab kontakte sama olendiga
mitmete eelmiste elude jooksul.
Kõik see tähendab, et suur protsent inimrassist võib väga vabalt olla ”Magav Armee”. Nad on
kokku korjatud ainult üks või kaks korda ja implanteeritud, kuid üldiselt pole neid segatud ega
nendega kontakti loodud terve nende elu jooksul. See viitab sellele, et neid inimesi hoitakse
millegi jaoks või nad on tulnukate jaoks lihtsalt mingit sorti informatsiooni kõndivad saatjad,
põhimõtteliselt nagu energoplasmilised psüühilised lained.
Enamus Hallide poolt röövituid röövitakse esimest korda lapseeas ning mõned täiskasvanud
röövitud teavad või tunnevad, et nende lapsi röövitakse. Näib, et enamus lapsi, kes tunduvad
olevat röövimistega seotud, ei taha kaaluda võimalust, et neid on ka tegelikult röövitud või ei
taha üldse selle peale mõelda. Samuti näib, et parim laste jaoks on nad lihtsalt rahule jätta ja
meeldetuletamistega mitte peale käia. Hüpnootilist regressiooni (hüpnoosiga minevikusündmuse meeldetuletamist) – eriti lapse käest – peetakse liiga paljuks küsida ja isegi täiskasvanud ei tohiks kergekäeliselt teha otsust, et lasta viia end hüpnootilisse regressiooni, et
meelde tuletada röövimise kogemust.
Nii lapsed kui ka täiskasvanud, kui nad on asjasse segatud, võivad teile rääkida oma imelikest
unenägudest ja kogemustest isegi siis, kui nad ei usu, et midagi on päriselt toimumas.
Tihti röövitakse enamus naisi paljundamise eesmärkidel. Osad röövitud, kes on sellega seotud,
viitavad toimikutes oma lastele kui maalähedastele inimlastele, kes elavad tulnukate juures.
Igaüks neist reageerib sellele olukorrale erinevalt. Osad on olemasoleva programmiga täiesti
rahul, paljud aga ei avalda selle kohta üldse mingit arvamust, kuna nad tunnevad, et nad ei saa
selle suhtes niikuinii midagi ette võtta. Osadele röövitutele on nende enda lapsed ja seotus
nendega vastikustunnet tekitav. Osad on tundnud, et need lapsed, keda me toodame, neid
hakatakse meie vastu kasutama.
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Osad relvade ja õhusõidukite treeningud, millega röövitud seotud on, lastakse röövitul läbi teha
veel sündimata lapse pärast. Arvatakse, et ema treenimine kandub psüühiliselt sündimata
lapsele üle. Sellist tüüpi asjad võivad panna osasid röövituid kartma oma segaverelisi lapsi.
Osad armastavad oma segaverelisi lapsi pere teiste lastega vahet tegemata. Paljud, kes nii
tunnevad, tahaksid oma lapsed tagasi võita ning nad tagasi Maale tuua, kus neil oleks parem
elu kui koos tulnukatega. Paljud tunnevad ka, et lastel on parem seal, kus nad on, kuid
sooviksid kindlasti rohkem avatud kontakti ja suhtlemist oma lastega.
Biovälja erinevused – Hallide bioväli on vastandlik inimese bioväljale. Kahe välja
kokkupuude tekitab ohutunde, mida võib kutsuda “keha terroriks” – ütleb röövitu Whitley
Strieber. Inimene võib ja võib ka mitte kogeda seda reaktsiooni – olenevalt tema võimest
tekitada “vaimne blokk” kahe erineva välja vastandamisest tekkinud reaktsioonile. Aeg-ajalt on
kogetud sama võimalikku reaktsiooni osade Nordic-utega (Põhjamaistega). Hallidest välja
kiirguv väli on suurema osa nende enda tehnoloogia poolt välja kiirguva väljaga sama tüüpi.
Hallid kasutavad tehnoloogiat, et võimendada oma biovälja efekti inimestele. See annab neile
suurema kontrolli tavaliste inimeste üle, kes võivad reageerida erinevusväljale inimliku
hirmureaktsiooniga.
Sisemiselt genereeritud toonide kasutamine, et sekkuda mingit sorti manipulatsioonidesse
– Igaüks suudab oma peas mõelda kõrge heli peale ja mõttes kõrgel toonil ümiseda. See tõrjub
tagasi manipuleeriva tehnoloogia tekitatud loiduse. Hallide juuresolekul lihtsalt hoia seda tooni
omal mõttes ja igaüks suudab siis Hallidega vaielda. Tooni genereerimine on inimese kaitseprogrammi tähtis osa sissetungijate vastu.
Teadlikkuse mõõtmed tooni alalhoidmiseks – Sellest ajast peale kui tehnoloogiat
kasutatakse inimesega manipuleerimiseks, julgustab see meid vastuhakuks kasutama
teadlike toimingute halvavat mõju, tooni-sekkumise alalhoidmist (hoiad omal mõttes
kõrget tooni) või tuleb kasutada teisi vaimseid tehnikaid teadvuse muundamiseks või
koostööd teadvuse ja alateadvuse vahel. Vastutöötamise/enda kaitsmise tehnikate
tulemuslik kasutamine sõltub suurenenud teadlikkuse ja alateadlikkuse seisunditest.
Alateadvuse piirkond on koht, kus säilitatakse kõiki meie mälestusi. Kõik röövimistega
seotud kogemused on seal blokeeritud röövitu enda poolt (nagu programmeeritud
reaktsioon/käitumine tegutsemisele, mille tulnukad on ühendanud ellujäämise instinktiga)
või tulnukate poolt. Selgete ja kirkate unenägude nägemine viitab teadvuse ja alateadvuse
vahel oleva värava sulgumisele. Inimese võime Hallidega suhelda ohustab tulnukate
manipulatsiooni ja kontrolli.
Mitmetasandilised tulnukate manipuleerimise mõjud – Kõige huvitavam osa tulnukate
kontrolli ja manipulatsiooni puhul on, et see tehnika, mida nad kasutavad, on võimeline
eristama ja eraldama inimese füüsilist keha inimese peenmateriaalsest kehast, mis omakorda on
ohtlik inimese füüsilisele kehale. Neil on võime panna inimene laua peale, viia ta deltaunne,
anda talle staatilise laenguga šokk, eraldada tema peenmateriaalsemad kehad ja mõjutada neid
tahtega. Manipuleerimine peenmateriaalsete piirkondadega, mis sisaldavad füüsilise keha
vormivaid jõude, mõjutab füüsilist tasandit kohutavalt.
Samuti on neil oskus tõmmata inimesest välja kogemus ja mälu ja panna see kogemus ja mälu
teise kehasse või mahutisse, ükskõik kas see mahuti on siis naturaalne või sünteetiline.
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Sellist tüüpi manipulatsioonid mõjutavad: teadvuse võimet kehast lahkuda, emotsionaalse
vastutoime mustreid ja programmeerimist, võimet toime tulla psüühiliste plokkidega ja inimese
võimet kasutada oma sisemist väge vastuhakuks.
Et alustada selle kahjutukstegemisega, peab isik tööd tegema, et avardada oma teadlikkust.
Tuleb luua ühendus teadliku mina ja “teise minaga”, mis võib olla astraalselt projekteeritud
mina. Mõne aja pärast ühenduse teadlik säilitamine hakkab siduma nii teadlikke mälestusi kui
ka mälestusi, mis asuvad sügavamal. Tööta enesehüpnoosi ja mälestuste elustamise tehnikatega
koos kvalifitseeritud isikuga. Need tehnikad aitavad sul arendada suuremat teadlikkust ja
kontrolli. Röövitu peab pidevalt eksperimenteerima tulnuka kohalolu ajal ja peab pingutama, et
meelde jätta erinevad tulnukakontrolli pingutuste vaimsete manipulatsioonide tulemused.
Mõned peamised tulnukate sekkumise tunnused ja võimalik peidetud asjassesegatus:

● Kadumaläinud aeg
● Öösel või hommikul üles ärgates koos ebatavalise kehalise aistinguga nagu surisemine,
torkimine/nõelamine, tuimus, peapööritus, raskus või halvatus. Ükskõik millise ülesloetud
tunnusega käib tihti kaasas orientaarimatus (kus ma olen?) või meeltesegadus
● Õudusunenäod või elavad/selged unenäod tulnukatest ja/või nende tehnoloogiast
● Magamisraskused, samuti ülesärkamine teatud kindlal kellaajal
● Füüsilised märgid/jäljed või tõendid kehaga manipuleerimisest
● Korduv tulnukalaeva märkamine/nägemine/nähtavale ilmumine
● Selge mälestus kontaktist ja suhtlemisest tulnukaga
● Füüsilise seisundi tervenemine või seletamatu paranemine
● Hirmureaktsioon, ärevus või ebatavalised kehalised tundmused/aistingud peale tulnukate või
nende tehnoloogia visuaalsete piltide vaatamist
● Tunne, et sa oled kellegagi suhelnud/ühenduses olnud
● Seletamatu käitumine, mis on eelneva käitumisega vastuolus
Ülalmainitud tunnused võivad esineda üksteisest eraldi või koos teistega. Paljud tunnused
võivad olla ka vihjed meditsiinilist tähelepanu vajavale füüsilisele probleemile.
Kliinilised psühholoogid on raporteerinud, et märkimisväärne arv inimesi on saanud abi erinevate tulnukaliikidega suhtlemise teel, enamasti tulnuka füüsilise manipulatsiooni läbi, mis
lahendab füüsilise probleemi.
Inim-peremeeskehas oleva ristsugutise loote bioloogiline töötlemine – Tulnuka kehaehitus
on tublisti erinev inimese peremeeskeha omast. Hallide lahkamistel oleme leidnud, et nende
kude on väga tihti segu looma ja taime geneetikast. Osadel liikidel on must kude koos rohelise
verega ning näib toimivat valguse baasil oleval toitainesüsteemil.
Paljud inimvõõrustajad (peremeeskehad) on raporteerinud müstilistest nakkustest, mis on oma
olemuselt pärmilaadsed. Paljude juhtumite analüüsimisel on välja tulnud, et tulnukad sisestavad tihti tahtlikult, järjekindlalt ja eesmärgiliselt süsteemseid organisme naissoost inimesesse,
et hübriidist loodet ette valmistada tulevase elu psühholoogiliseks keskkonnaks tulnukate
juures. Arvatakse, et need ollused/organismid on mikroseened ja/või mikroviirused. Nende
olluste/organismide sisestamine arvatakse olevat ülimalt tähtis osade liikide jaoks, kes osalevad
enda jaoks toodetavate hübriidide paljundamisprogrammis.
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On üsnagi selge, et neid ei huvita pikaajalised tagajärjed, mis jäävad inimesele peale tema
kasutamist hübriidide paljundamise programmis peremeeskehana/inimvõõrustajana. On selge,
et nad viivad läbi kohendusi/muudatusi sigitamisperioodi jooksul. Need muudatused võivad
sisaldada aineid, mis füüsiliselt kurnavad inimvõõrustajat, samuti võivad need muudatused
sisaldada manipulatsioone erinevate inimkehaga kaasasündinud manipuleeritud piirkondadega.
Sellest tõuseb alati küsimus, et kui tulnukad suudavad toota sünteetilist kude, miks nad siis
lihtsalt ei kasvata torsot või ei loo sünteetilist klooni, mis kannaks loodet nende asemel. Miks
nad peavad kasutama inimesi selles protsessis?
Sellele vastusele on kaks osa:
1. Esiteks vajavad nad geneetilist panust. Ristamise mõte on rikastada organismi geneetilist võimekust. Selleks vajavad nad inimese geene.
2. Teiseks on neil vaja, et loode saaks mõjutatud/“oleks puudutatud” inimese emotsioonide ja psüühiliste kogemuste poolt. Hübriidist olendile areneb tunnetus
(vastupidiselt sünteetilisele, kus tunnetus ei ulatu/arene kaugemale füsioloogilisest
kehast, mis on kindlaks tehtud maatriksiga/raamistikuga ja mille programm on kindlaks
määratud) ning ta peab olema avatud tunnetuse kaudu tulevatele mõjutustele.
Mõnel tekib võibolla küsimus, et miks nad ei või projekteerida psüühilist energiat kloonile
(kasutades kunstlikke kiiri muidugi). Vastus on, et siis puuduks emotsionaalne komponent ja
psüühiline energia ei oleks nii puhas.
Hübriidloode (ehk ristandloode) võetakse peale viljastamist inimesest välja hiljemalt 90 Maa
päeva pärast ning edasine loote areng jätkub täielikult tulnukate keskkonnas.
Kogu see protsess tekitab/põhjustab naissoost peremeeskeha enneaegse vananemise, mandumise ja tervise halvenemise, mis omakorda tänu nõrgenenud seisundile suurendab inimese
haavatavust tulnukate manipulatsioonidele. Hübriidide paljundamise protsessi käigus manipuleeritakse naissoost inimese kehaga.
On olnud juhtumeid, kus inimese hammastest eemaldatakse võimalikku elavhõbedat või teisi
metalle sisaldavad plommid. Arvatavasti sellepärast, et areneva loote tervislikku seisundit
edendada.
Röövimistega seotud meditsiinilised kõrvalekalded, mida röövitu võib kogeda:

● Ebanormaalsed vererakud
● Implantaadid silmas, naha all, ninas ja/või pärakus
● Kõhulahtisus peamiselt meestel
● Kõhukinnisus peamiselt naistel
● Õlavalu, mis tuleb ja läheb
● Alaseljavalu, 3 selgroolüli ülesse alumisest nimmelülist
● Põlvevalu põlvelohus kederluu all
● Lööbed, mis on tekkinud koheselt peale kontakti ning mis võivad olla tekitatud kiiritusega
● Kühm/klimp rangluu lohus, mis on ühenduses kaelaga ning võib põhjustada käe või käte
halvatust või osalist halvatust
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● Vales kohas asuv arter võib viidata arteri implantaadile
● Röövimise perioodiga seotud rasedus – tavaliselt väike loode
● Lapsel võib olla ebatavaline välimus
● Laps, kellel on selgeltnägemisvõimed ja/või on oma ea kohta rohkem arenenum
● Silmalaug, mis võib stressi ajal kokku tõmbuda ja väljapoole rulluda
● Silmad võivad olla võimelised nägema läbi suletud silmalaugude
● Visuaalsed märgid/jäljed kehal
● Kehal olevad nähtavad armid või geomeetrilised kujundid
● 1943 a. sündinud inimestel armid jalgade tagapoolel. Näib vihjavat naha kraapimisele, st
kloonimisele
● Kuulevad surinat, piiksumist/piiksatust või moodulleeritud/varjunditega toone kõrvades
magamamineku ajal
● Kui tuntakse “viimase hingetõmbe tunnet” või “sügavat hingetõmmet” või “sügavat ohet” –
see võib olla kehavälise kogemuse kõrvalnähtus
● Voodi värisemine samaaegselt keha jäsemete hõljumise või tõusmisega
● Geomeetriliste sümbolite nägemine vaimusilmas
● Hommikune väsimus peale hästi magatud ööd. Kurnatud tunne, unes õppimine
● Kehaväline kogemus
● Järsk/ootamatu selgeltnägemisvõimete areng
● Ajju pandud ensüümist tekkinud kõverkaelsus (uus ilming)
● Lisaselgroolüli kaelas
● Munasuurune klimp alumisel roidel
● Soolatüükad moodustavad peale läbivaatust geomeetrilise kujundi, mis näib olevat mingi
instrumendi poolt tehtud
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¾ JUURUTUSSEADMED JA MEELE MÕJUTAMISE

PRAKTIKA -

KOOD: NAR

(Järgnev materjal on Nevada Õhu Uurimistöö poolt (Nevada Aerial Research), kaitstud
autoriõigustega)

¾

Elektrooniliste kosmoseühiskondade õppimise, õpetamise ja omandamise tehnikad
– Läbi nende inimeste kogemuste, kellel on olnud ja on jätkuvalt kontakte erinevate mitteinimestest olenditega, oleme me saanud natuke infot, mis puudutab neid arenenud ühiskondi.
Üldiselt näib elu olevat küllaltki distsipliinile allutatud, ühiskondlikud elukorraldused on inimkonnaga võrreldes piisavalt kaugele arenenud nii, et nemad saavad pigem eksistentsi osaks kui
eksistentsi subjektiks.
Positiivse suundumusega elektroonilistes kosmoseühiskondades omastatakse teadmised ja info
tavaliselt sundusega, treening ja haridus saavutatakse jõuliste meetoditega nagu siirdamise
tehnoloogia.
Elektroonilistes kosmoseühiskondades on juurutamise tehnikaks pidev kordamine (et jõudu
rakendades õpetada, mõju avaldada või siis pidevalt korrutades infot sisestada).
Üks peamine tegutsemise moodus on otsene vaatlus. Näost näkku kontakti ajal ilmub kontaktisik tulnuka liigi seast ja vabatahtlik humanoidiliigist eesmärgiga vahetada kultuurilist
informatsiooni. Otsene vaatlus näib sisaldavat ka erinevat tüüpi meditsiinilisi analüüse. Röövitud on selles olukorras tegelikult vabatahtlikud, kuid pideva korrutamise/juurutamise meetodid
blokeerivad nende teadlikkust enda osalemisest selles. Loomulikult ei ole tegemist tulnukarassiga, kes võtavad röövituid vastu nende tahtmist nagu näiteks Hallid.
Otsese vaatluse tegutsemistoimingud on järgmised:
● Tuvastatakse inimobjekt.
● Inimese ribavastuse süsteem vaadatakse läbi ja kontrollitakse.
● Inimesel lastakse sõidukit näha peale seda, kui temast vabastatakse vanad
implantaadiplokid.
● Subjekt vaadatakse monitoriga üle ja sobivuse korral võetakse peale.

Mõnikord võetakse sihikule võetud inimene peale lapsepõlves ning viiakse maaalusesse
asutusse, kus nendesse siirdatakse kristallid. Neid jälgitakse läbi nende kasvuaastate. Noores
täiskasvanueas võetakse inimene jälle peale, kristallid eemaldatakse ning inimene pannakse nö.
reservi tulevikus aktiveerimiseks ja teenistuseks. Andreassoni afääri juhtum (Andreasson
Affair) on neid elemente sisaldav ehe näide.

¾

JUURUTUSSEADMED
Need, kellel on olnud kontakte erinevate tulnukaliikidega, on tähele pannud erinevat tüüpi
seadmeid.

¾ Juurutamise plokk – Ristkülikukujuline metallkarp, mille mitmevärvilised valgused
kuvavad sinine-roheline-punane-roheline-sinine jada ja numbrilist jada 1-2-3-4-5-4-3-2-1.
Subjekt lebab selili metalllaua peal otse ploki all. Laua alumise servaga samal kõrgusel asub
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metallist juhtpuldi karp koos kaablitega, mis on laua külge ühendatud. Teenindajad on riietatud
punastesse kombinesoonidesse ja ruum ise on täidetud punase valgusega – väljaarvatud siis,
kui juurutamise teraapia on käimas.

¾ Juurutusmonitor – Kui monitor liita laevade arvutites asuvate infopankadega, siis seda on
võimalik rakendada olendi täiustamiseks, immutades võimeid info siirdamisega. Selle protsessi
käigus näib, et negatiivsed vaimsed seisundid eemaldatakse ja vaimsed tõkestused lükatakse
kõrvale. Monitor on moodulleeritud katehooliga (catecholine) kodeeritud laserkiir, mis läbistab
subjekti silmamuna Maa nanosekundiga (üks miljardik sekundit). See võngutab alla sobivad
optilised sagedused, mis organiseerivad harmoonilised vibratsioonid, mis levivad sobivatele
retseptoritele.

¾ Catecholine Beta-Lipotropin 4753 – on aine tehniline nimi, mida antakse tihti
röövitavatele. Tema mõjuks on keha teatud närvirakkude plokkide eemaldamine, samal ajal
võimendades röövitu teadvuse tasandit. See on kergelt enkefaliiniline melanotsüüti stimuleeriva adreno-kortikotroopse hormooni segu ja destillaat närvi ülekandes, närviedastuse
keskkonnas so. suurajukoore väliskihis “Roto Rooter”.

¾ Kiire juurutamise protsess

On üks meetod, kus pannakse selga kiiver, mille küljes on juhtmed (vana Zeta Reticulae-2
tehnoloogia, peaaegu iganenud) ja nõelad. Kristallkuup pannakse üleval olevast avast sisse ja
vilkuri tüüpi valguse välgatused sähvivad röövitu ajulainetega resonantsis/kooskõlas. Röövitu
pea täitub piltidega, mis moodustavad lõpuks vastuste mustri. Röövitule antakse õpitud liigutused, mustrid, vastustesüsteem ning teda on võimalik treenida lühikese aja jooksul sooritama
keerulist ülesannet.
Vahel röövitu hüpnotiseeritakse või pannakse magama ning kasutatakse kõrgsageduslikku
mikrolaine kiirgust järsu juurutamise (pideva kordamise/korrutamise) meetodina. Järsk juurutamine töötleb silmalainet, millega saadetakse kodeeritud infot röövitu närvi/ribavastuse
süsteemi. Seda infot võib käivitada hiljem kokkulepitud ärritaja/stiimuli reageerimissignaaliga.
See ärritaja võib ilmneda röövitu ümbruskonnas.
Vahel kasutatakse bioenergeetilist välja ennast pealainena ja info kodeeritakse helikoodi
sümbolitesse. Hallide hübriididel (Rigelian-id ja Beteloiustan-id) on erinevas variatsioonis
seadmeid, kus röövitu istub ekraani ja mingit tüüpi arvutikonsooli ees ning suhtleb holograafilisel ekraanil esitletavate/näidatavate piltidega.
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MÄRKMED:
1. Ribavastuse süsteem – Energia fookuspunktide seeria vormitakse energiavooga/energiavoogude poolt ümber füüsilise keha. Ribad võivad riivata üksteist ja põhjustada kestva
seisundi. Ribad eksisteerivad hõljuvas olekus ümber inimese ja on aluseks, millele täpsed
jäljendid ehitatakse.
2. Jäljend – Jäljend on suvalisel ajahetkel organismi poolt kogetavate tajude/tunnetuste,
jõupingutuste, mõtete ja emotsionaalse kogemuse salvestus. See on salvestatud reaktiivse
meele poolt. Jäljendit võib pidada ka füüsilise universumi mõtte kohta käivaks muljeks, eriti
seda osa mõttest, millel on füüsilise universumi mulje koos ajalipikuga selle küljes.
3. Reaktiivne meel – see on meele teatud osad, mis töötavad ärritus-reageering peal. See ei ole
teadvuse kontrolli all ning see rakendab jõudu ja käsu võimu olendi teadlikkuse, eesmärkide,
mõtete ja keha üle.
Reaktiivne meel ei lõpeta kunagi töötamist. See, mis arvatakse, et on alateadlik, on tegelikult
alati teadlik.

21. sajandi võim: biotehnoloogia – Me lahkume taastumatute ressursside (nafta baasil olevate
toodete) ajastust. Tuleviku jõud on taastuvates allikates nagu bioloogiliselt kavandatud tooted.
Dulce geneetika uurimistöö oli algselt rahastatud “Musta Eelarve” varjus saladuskatte all
(miljardites dollarites). Nad olid huvitatud intelligentsest ühekordselt kasutatavast bioloogiast
(humanoidid), kes/mis teeksid ohtlikke tuumakatseid, (plutoonium) reaktiivkatseid ja lendavate
taldrikute katseid. Nad kloonisid oma väikeseid humanoide läbi täiustatud protsessi maailma
Bio-Geneetika Uurimistöö Keskuses (Bio-Genetic Research Center) Los Alamos-es! Nüüd on
neil oma äravisatav orjarass. Samuti nagu Hallid, rasestab ka USA valitsus salaja inimnaisi, siis
eemaldab hübriidloote – samuti umbes peale 90 päeva nagu tulnukadki (kui tahad rohkem
teada, kuidas valitsus korraldab oma röövimisi – siis vaata selle dokumendi teist osa, mille
nimi on PULSAR PROJECT, ATR-25A, CODE: ARAMIS V – ADR 3 – 24AT), siis kiirendab
Bio-Geneetika laboris nende kasvu (DNA manipulatsioon) ning programm sisestatakse
vähehaaval. Biorobotitesse sisestatakse implantaat ja neid kontrollitakse distantsilt tavalisel
raadiosagedusel. Ka paljudesse inimestesse sisestatakse ajju saatja-vastuvõtjad, mis töötavad
telepaatiliste kanalitena ja telemeetriliste ajumanipulatsiooni seadmetena. Võrgustik seati üles
DARPA (Defence Advanced Research Project Agency - kaitse edendamise uurimisprojektide
agentuuri) poolt. Võrgustiku protseduuridest kaks on R.H.I.C (Radio Hypnotic Intracerebral
Control - raadio hüpnootiline ajukooresisene kontroll) ja E.D.O.M (Electronic Dissolution of
Memory - elektrooniline mälu kustutamine). Aju saatja-vastuvõtja sisestatakse pähe läbi nina –
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nad õppisid seda Hallidelt. Neid seadmeid kasutatakse Nõukogude Liidus ja Ameerika
Ühendriikides, samuti ka Rootsis. Rootsi peaminister Palme andis 1973 a. Rootsi politsei
juhtkonnale õiguse sisestada salaja aju saatja-vastuvõtjad inimeste peadesse.
Nad arendasid välja ka ülimadalsagedusliku (ELF - Extremely Low Frequency) laine ja
elektromagnetilise (E.M.) footonlaine levimise/levitamise varustuse. Need on kiired, mis
mõjutavad närve ja võivad põhjustada iiveldust, kurnatust, ärritatust ning isegi surma. See on
oma olemuselt sama, mis Richard Shaver-i koopa “Telaug” mehhanism. See organismisiseste
biodünaamiliste suhete uurimistöö (Bioloogiline Plasma) on juba tootnud kiire, mis on
võimeline muutma geneetilist struktuuri, parandama/ravima või isegi tapma. Shaver-i koopa
”Ben-Mech” on võimeline parandama/ravima.
Hoiatus: Manipulatsioon ja Kontroll – Hirm, Pettus ja Soosing >>>> Pentagon, CIA, NSA,
DEA, FBI, NSC jne. taotlevad Ameerika avalikkuse tõekspidamiste ärakasutamist. Salavalitsus
valmistub lavastama kontakti maanduvate tulnukatega lähitulevikus. Sellisel moel saavad nad
kontrollida tulnukatega seotud propaganda väljalaskeid. Meile räägitakse siis tähtedevahelisest
konfliktist, kuid see, mis näib tõeline, võib olla võlts. Mis asi on desinformatsioon? See
tähendab, et sinu tähelepanu suunatakse kõrvale Shadow Plan (Varju Plaan) strateegia poolt.
Ma usun, et sa juba tead vastust.
”Berkeley-s asuv Los Alamos-e Laboratoorium on valitud inimese genoomi koostist uurima.”

¾ LISA
Lühendite tähendused
AC
IAC
INAC
ACL
ACRL
CRL
ADR
NSA
NSC
DIA
CIA
FBI
UFO
R&DB
AFRD
CIA-OSI
NSA-OSI
ONR

ALIEN CRAFT (tulnukalaev)
IDENTIFIED ALIEN CRAFT (tuvastatud tulnukalaev)
IDENTIFIED NUMBER OF ALIEN CRAFT (tulnukalaeva tuvastatud number)
ALIEN CRAFT LANDING (tulnukalaeva maandumine)
ALIEN CRASH LANDING (tulnukalaeva purukskukkumine)
CRASH LANDING (purukskukkumine)
ALIEN DEFENCE RESEARCH (tulnukate kaitse uurimistöö)
NATIONAL SECURITY AGENCY (riiklik julgeolekuagentuur)
NATIONAL SECURITY COUNCIL (riiklik julgeolekunõukogu)
DEFENCE INTELLIGENCE AGENCY (kaitse luureagentuur)
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (luure keskagentuur)
FED. BUREAU OF INVESTIGATION (föderaalne juurdlusbüroo)
UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (tundmatu lendav objekt)
THE RESEARCH & DEVELOPMENT BOARD (uurimistöö ja
arenduskomisjon)
AIR FORCE RESEARCH & DEVELOPMENT (õhujõudude uurimistöö ja
arendus)
CIA OFFICE OF SCIENTIFIC INTELLIGENCE (CIA teadusliku luure büroo)
NSA OFFICE OF SCIENTIFIC INTELLIGENCE (NSA teadusliku luure
büroo)
THE OFFICE OF NAVAL RESEARCH (mereväe uurimistöö büroo)
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