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V súčasnosti nás navštevuje niekoľko desiatok mimozemských rás, z ktorých takmer všetky
sú
humanoidné.
"Oficiálna" (iluminátska) veda nám ešte musí vysvetliť, prečo je tomu tak, miesto toho, že sa to
celé zatajuje. Človek nie je produktom výlučne evolúcie, časť nášho DNA pochádza z vesmíru.
Preto sme aj my humanoidní. Ja považujem za celkom pravdepodobné, že náš DNA mohol byť
zmenený mimozemskými tvormi niekoľkokrát za histórie súčasného ľudstva, na rôznych
lokalitách tejto planéty.

Som si vedomý, že mnohí z vás budete považovať moje predchádzajúce vety za nezmysly. Ja
však trvám na tom. Môj vlastný otec totiž bol svedkom UFO jednu noc na jeseň roku 1989 na
Južnom Slovensku, v chotári obce +++. Akýkoľvek stret s mimozemšťanmi a ich technológiami
žiadnou srandou nie je.

Neskôr som sa dozvedel, že to vtedy nebol jav ojedinelý, nielen Južné Slovensko ale aj
Maďarsko vtedy bolo dejiskom veľkej "invázie" UFO-v. V tých diskoch pravdepodobne nesedeli
iba mimozemšťania, ale aj ľudia, americkí vojenskí vedci pracujúci na tzv. "čiernych
projektoch" (black projects), o ktorých svetová verejnosť stále moc nevie. Prišli sa na nás v tom
prelomovom roku pozrieť. V USA existuje sieť podzemných vojenských základní, tzv.
DUMBs (deep undergound military bases), kde sa s rôznymi rasami mimozemšťanov
potajomky spolupracuje
už desaťročia, všetko bez vedomia
zvyšku ľudstva.
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Fotokópie článkov z vtedajšej maďarskej regionálnej tlače o invázii UFOv v roku 1989 som
neskôr našiel na webovskej stránke maďarského ilumináta a satanistu Arpáda Molnár F.-a (či
radšej: Arpáda Mossad F-a :)

http://www.echelon8.org/minden.htm

(fotokópie sú v spodnej časti článku)

Ten chlap možno vyzerá ako cvok, môžem vás však ubezpečiť, že cvokom rozhodne nie je.
Keby bol, určite by sa nedostal "len tak" do spoločnosti bývalého maďarského premiéra (a tiež
ilumináta) Ferenca Gyurcsánya:

http://www.magyarhirlap.hu/kronika/gyurcsany_szinjateka__a_birosagon.html

Bohužiaľ tí, čo trochu vidia aj za hranice "matrixu", si musia dobre rozmyslieť, s kým a kedy sa o
týchto znalostiach podelia, inak riskujú, že by ich ľudia považovali za čistých bláznov - taká je
súčasná realita na tejto planéte orwellovskej.
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Ale už sa to všetko začína veľmi pomaly a bolestne vychádzať von aj v médiách!

Dennik Daily Mail, 15.12.2012:

Prezident Eisenhower sa trikrát utajene stretol s mimozemšťanmi, tvrdí bývalý konzultant
Pentagónu

(President Eisenhower had three secret meetings with aliens, former Pentagon
consultant claims)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2100947/Eisenhower-secret-meetings-aliens-pentagonconsultant-claims.html

"Conspiracy theorists have circulated increased rumours in recent months that the meeting
between the Commander-in-Chief and people from another planet took place. But the claims
from Mr Good, a former U.S. Congress and Pentagon consultant, are the first to be made
publicly by a prominent academic."
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"Konšpirační teoretici rozširovali za posledné mesiace čoraz viac informácií o stretnutiach
bývalého amerického prezidenta Eisenhowera s mimozemšťanmi (v ´50-tych rokoch). Tvrdenia
od Mr.Good, bývalého národno-bezpečnostného konzultanta pre Kongres USA a Pentagon sú
však prvé, čo odzneli z úst prominentného akademika uznávajúceho za pravdivé
stretnutia amerického prezidenta s mimozemšťanmi."

Takže, vážení, najvyšší čas zoznámiť sa s doposiaľ prísne utajovanými informáciami, ktoré, ak
sú naozaj pravdivé, sú asi najdôležitejšími momentmi v histórii moderného ľudstva:

Rok 1934 - prvá "zmluva" medzi Američanmi a sivými mimozemšťanmi. Stretnutie medzi
prezidentom
Rooseveltom a mimozemšťanmi prebehlo na palube námornej lode v
prístave mesta Balboa v Paname.

Hoci siví mimozemšťania z hviezdnej sústavy Zeta Reticuli sú dosť benevolentní, nenesú naše
záujmy úplne na srdci. A tá zmluva bola vlastne zradou. Za poskytnutie mimozemských
technológií Američania súhlasili, aby siví mimozemšťania mohli vykonávať genetické
experimenty na unesených ľuďoch, s tým, že sa stanovili počty, a dohodlo sa, že
mimozemšťania poskytnú vláde USA zoznamy unesených.

Rok 1944 - zmluva sa obnovila na ďaľších 10 rokov, no nastalo napätie medzi frakciami
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iluminátov a mimozemšťanmi, nakoľko stanovené počty unesených sa hrubo prekročili (a boli
prekráčané bohužiaľ aj ďaľšie desaťročia)

Rok 1954 - prezident Eisenhower podpíše formálnu zmluvu aj so sivými mimozemšťanmi z
hviezdnej sústavy Orion, ako aj s reptiliánmi (draci, šarkany). Jedná sa o tzv. granadskú
zmluvu. Bola dohodnutá na leteckej základni Holloman v Novom Mexiku.

Väčšina získaných ET technológií dodnes ostáva v utajení, a využíva sa iba na vojenské účely.
Jedná sa o antigravitáciu, "voľnú energiu" (rôzne technológie na získanie energie "z ničoho"),
zbrane typu Star Wars, špeciálne materiály a pod. No nie úplne všetko. Niečo z toho máte
dokonca aj Vy, vo Vašej kuchyni. Volá sa teflón.

Americké armáda už minimálne 30 rokov disponuje aj antigravitačným špionážnym lietadlom, či
radšej UFO-m. Má označenie TR-3B (google!).Mnohé zo špeciálnych materiálov
nachádzajúcich sa v tomto UFO sú tiež mimozemské.

Nedávno sa aj pravnučka prezidenta Eisenhowera začala vo veľkom prezentovať na internete,
a priznala kontakty jej pradedka s mimozemšťanmi, spolu s mnohými inými tajomstvami mimo
hranice "matrixu".
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Google: Laura Eisenhower

Rasy mimozemšťanov, s ktorými tzv. vojensko-industriálny komplex USA spolupracuje:

http://jpavol.sweb.cz/M%20mimozemske%20rasy.htm

Show Larryho Kinga na televíznej stanici CNN z roku 2008. Témou sú mimozemšťania. Je
veľmi pravdepodobné, že ukazované zábery sivého mimozemšťana sú autentické:

Ďalšie videá:

Sivý mimozemšťan z hviezdnej sústavy Zeta Reticuli
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Súvisiace články:

Bývalý minister obrany Kanady Paul Hellyer vyzradil "všetko"
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