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Извънземни

Според съвременната наука, хората естествено еволюирали 
на Земята от човекоподобни маймуни, за да станат най-
интелигентния вид на тази планета и, може би, в тази вселена, 
тъй като нямало доказателства за интелигентен живот където и 
да било другаде. Но истината е точно обратната: хората не са 
сами във вселената, не са най-интелигентният вид и не са 
еволюирали естествено на Земята.

Безброй извънземни цивилизации населяват тази 
галактика; много от тях са милиони години по-стари от нашата. 
Напреднали извънземни от дълго време посещават Земята; някои 
от тях са отговорни за посяването на човешки живот на Земята и 
други подходящи планети. Това означава, че човечеството дори 
не произлиза от Земята, така че технически погледнато, ние 
също сме извънземни, но живеем тук толкова дълго, че мислим 
другояче. Извънземни все още се намират на тази планета – 
живеят в бази, скрити дълбоко под земята или под вода, или в 
недрата на планините, и пътуват с невидими кораби, през 
подземни тунели или портали за телепортация.

Макар че на Земята има поне петдесет различни 
извънземни вида, само няколко са подчертано негативни или 
подчертано позитивни. Негативните извънземни, споменати по-
рано, използват човечеството като природен ресурс. 
Неутралните извънземни са тук предимно да живеят, наблюдават 
и учат. Позитивните извънземни са заинтересовани да помагат 
на отделни индивиди да се освободят от енергийната ферма и да 
станат свръххора. В реалността нещата са много по-сложни, тъй 
като всяка отделна извънземна фракция може да има множество 
цели, но същността е в това, че негативните искат главно да ни 
използват, а позитивните искат да ни помагат. Най-обичайните 
видове извънземни са сивите, влечугоподобните, 
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богомолкоподобните и скандинавския тип*. Сивите са ниски 
роботски същества с големи глави, бледа кожа и тъмни очи. 
Влечугоподобните са високи, интелигенти същества с тесни 
вертикални зеници и люспеста кожа. Богомолкоподобните 
изглеждат като богомолки с човешки размер. Извънземните от 
скандинавския тип не могат да се различат от хората, но 
обикновено са по-мускулести, с изключително руса коса и 
светли очи.

Не е възможно да се каже, че един извънземен вид е 
абсолютно позитивен, а друг абсолютно негативен, тъй като в 
рамките на един и същ вид може да има примери и от едните, и 
от другите, но при някои видове ориентацията е по-отчетлива, 
отколкото при другите. Например, сивите не са уникална раса от 
чувствени същества със свободна воля, а са автомати, създадени 
чрез генно инженерство, програмирани да изпълняват функция 
на слуги на своите влечугоподобни създатели, и тъй като само 
негативни извънземни прибягват към използване на изкуствени 
роби, вероятността да съществуват позитивни сиви практически 
е равна на нула. Влечугоподобните допълват редицата от древни 
империи, които са завладели и поробили множество светове. С 
течение на времето, от тази дейност се изродила голяма част от 
бившата им индивидуалност и така мнозинството 
влечугоподобни днес са част от негативни фракции. 
Позитивните влечугоподобни са малцинство, което се е 
отделило от негативните групи, за да използват хитрост и сила 
за освобождение, вместо за манипулация. Извънземните от 
скандинавския тип имат повече свободна воля от 
влечугоподобните и са по-разнообразни от тях, тъй като са по-
древна и по-съвършена раса. Едната половина от всички 
извънземни от скандинавски тип са негативни, а другата 
половина – позитивни. Негативните извънземни от скандинавски 

*Само няколко източника обсъждат тези видове сравнително точно. 
Потърсете: Allies of Humanity, Cassiopaean Transcripts, David Jacobs, 
Eve Lorgen, Karla Turner, Blue Planet Project, Cosmic Awareness, Ra 
Material, Alien Digest, Phil Schneider
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тип са по-високо в йерархията от влечугоподобните и действат 
като техни мрачни повелители, бидейки или обладани, или 
ръководени от демонични същества, които ги управляват и 
упълномощават. Позитивните извънземни от скандинавски тип 
имат еднакви способности, но действат в служба на Създателя 
като божествени воини.

Произход от по-висши измерения
Тези извънземни не са материални по същия начин, както 

сме материални ние. Те могат да се дематериализират и да 
преминават през стени, да пътуват назад във времето, да 
левитират, да местят предмети с ума си, да се появяват пред нас 
в етерично състояние, без материалните си тела, да ни говорят 
телепатично, да влизат в сънищата ни и да стават невидими. 
Това са способности, които се появяват с прехода към свръххора 
и те са наистина изключително напреднали, защото живеят в по-
високо измерение, като това измерение и нашето взаимно си 
проникват едно в друго*. За да влязат в нашия свят, съществата 
от по-висши измерения трябва да се фокусират в по-тесен 
спектър на вибрации, за да пресекат нашето измерение, иначе 
остават невидими за нас. Ние сме като риби, които не разбират, 
че ги наблюдават хора извън аквариума, хора, които могат да 
изберат да известят за своето присъствие чрез почукване по 
стъклото или потапяне на пръста си във водата.

Технически погледнато, въпреки че идват от по-висше 
измерение, тези негативни същества съществуват под нас, които 
сме в това измерение. За да разберете това по-добре, представете 
си, че повърхността на масата има само две измерения 
(дължина, широчина), а пространството под масата има три 
измерения (дължина, широчина, височина). Нашата триизмерна 
реалност просто е повърхност, заобиколена от негативно и 

*ultra-terrestrials (ултраземни), transdimensional beings (трансизмерни 
същества), interdimensional entities (междуизмерни същества), fourth 
density (четвърта плътност)
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позитивно четириизмерно (4D) пространство. Под нея се намира 
пространството, където съществуват негативните същества с 
ниски душевни вибрации, над повърхността е пространството, 
където пребивават позитивните същества в високи душевни 
вибрации. Негативните същества се нуждаят от значително 
количество душевна енергия, за да се проецират „нагоре“ в 
нашата триизмерна реалност, а позитивните същества могат 
просто да се „спуснат“ за посещение.

В своето естествено състояние влечугоподобните 
съществуват в негативно 4D пространство, етерично 
пространство, в което времето и реалността са по-флуидни и 
реагиращи на техните мисли. Чрез изразходване на енергия, те 
могат да променят честотата на своите вибрации, за да станат 
временно материални като нас, но за да запазят енергията си, те 
предпочитат да си останат в своята естествена среда. Сивите са 
проектирани да функционират в нашата реалност, като 
същевременно са телепатично управляеми от по-висшето 
измерение, така че, освен че са изкуствени интелигентни 
работници, те могат също да функционират и като дистанционно 
управляеми сонди, чрез които може да действа умът на 
влечугоподобни. По този начин влечугоподобните могат да си 
останат в своето измерение, като дистанционно общуват с 
нашето. Извънземните от скандинавски тип, тъй като са 
относително по-силни, могат по-лесно да остават в нашето 
измерение.

Пребиваването в по-висше измерение им дава много 
предимства и недостатъци. Като предимство, тяхната етерична 
технология е четириизмерна и може да функционира извън 
нашата представа за време, така че влечугоподобните могат да 
виждат и манипулират нашите възможни минали, настоящи и 
бъдещи реалности едновременно. Това е като да сте в 
хеликоптер над града и да виждате всички улици, докато някой, 
който е на земята, вижда само улицата пред себе си. Те са 
способни да фабрикуват много сложни и далекообхватни 
манипулации, като например дребни промени на миналото, за да 
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повлияят избора, който евентуално можете да направите в 
настоящето. Негативните извънземни не знаят какъв избор ще 
направим, и не могат да променят избора, който вече сме 
направили, но могат да видят и променят всичко друго.

Като недостатък, тяхното етерично състояние, в което 
съществуват, им пречи лесно да нарушават вашата свободна 
воля, да използват сила, за да променят избора ви, тъй като 
силата е нещо, което върви заедно с това да са материални. Но те 
все още могат да нагласяват обстоятелствата около вашия избор, 
за да ви принудят да изберете нещо лошо за себе си и добро за 
тях. Това става като нагласяват миналото така, че да ви създадат 
затруднения в настоящето, като гледат напред, за да видят какво 
бихте могли да направите, и телепатично манипулират най-
слабите умове на хората около вас, така че те да могат да 
създадат негативни и изкуствени съвпадения по време. И така, 
чрез тези инструменти те манипулират умовете ни и карат 
душите ни да страдат така, че те да получават реколта от 
енергийната ферма, която управляват.
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