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Извънземна измама

Макар че съществуват позитивни извънземни, нека се 
концентрираме на негативните извънземни и защо те са тук. 
Като другите негативни, те смятат човечеството за естествен 
ресурс, подходящ да бъде експлоатиран. Нашият генетичен 
материал, латентното знание и сила, които притежаваме, както и 
нашата способност да произвеждаме изобилни количества 
душевна енергия, са много привлекателни за тях. Те също така 
ценят Земята като богато находище на необходими минерали, 
съкровищница на напреднали технологии, скътани тук от други 
извънземни раси с течение на времето, стратегически аванпост, 
даващ преимущество на тяхната военна и политическа мощ в 
галактиката. Потенциалът на човечеството да играе активна роля 
в бъдещата съдба на други светове, е огромен, затова онези, 
които успеят да ни поробят чрез нашия собствен избор да се 
предадем, ефективно контролират бъдещето на тези светове, 
някои от които дори не са в нашето настоящо физическо 
измерение. Това е главната награда, към която се стремят такива 
негативни извънземни: контрол върху всички души във всички 
измерения, във всички времена.

Според духовния и галактически закон, тези извънземни 
искат доброволно да им предадем планетата и себе си. Ако 
откажем и те използват сила, тогава други извънземни раси имат 
право да се намесят и наложат тези закони. Но ако изберем 
робство, тогава тези въдворители на закона нямат право да се 
намесват. Затова, негативните извънземни работят от 
незапомнени времена, за да ни манипулират дотогава, докато 
накрая не им подарим свободната си воля. Причината, поради 
която не са поели контрола преди, се състои в следното: те се 
нуждаят от това да бъдем самостоятелни, обединени, желаещи и 
достатъчно напреднали, за да се поробим и да се присъединим 
към тяхната империя. Преди нашето население било твърде 
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малко, прекалено разпръснато и доста примитивно. 
Понастоящем съществува технология за наблюдение и контрол 
на всички нас, военните могат да нанесат удар където и да било 
по света и държавите, които отказват да вървят заедно с другите, 
могат да бъдат бомбардирани или санкционирани, докато не 
капитулират. Затова, времето негативните извънземни да 
започнат своята финална фаза за пълно покоряване на тази 
планета, е назряло. Ако успеят, човечеството ще стане техният 
последен и може би най-могъщ актив. Те биха могли да 
придобият далеч повече власт и ресурси да установят негативна 
Контролна система в други светове и по този начин да разширят 
енергийната ферма.

Последната фаза се състои от трикове, които да ни накарат 
да ги посрещнем като напреднали помагачи, които могат да 
поведат човечеството към нова ера на мир и просветление. 
Докато последното е една важна цел, методите, които тези 
извънземни са подготвили, са измамни и в крайна сметка ще 
доведат до точно обратното. Същите тези сили, които тайно 
насочвали човечеството към използване на замърсяващи 
технологии, които нареждали на негативния човешки елит да 
започва войни, които корумпирали нашите правителства и 
създали религии, проповядващи възмездие, отговорни за 
преследване на милиони – тези сили ще предложат решение за 
точно тези проблеми, които, на първо място, самите те са 
създали, при условие, че се обединим като планета под тяхното 
ръководство*. Контрольорите на нашия човешки елит са 
способни да започнат внимателно планирана серия от шокови 
удари срещу нашия свят през следващите няколко години, 
състоящи се в широко разпространение на болести, глад, 
икономически катастрофи, свирепи войни и недостиг на 
енергия. Те ще оправдаят твърденията на извънземните, че 
човешките правителства са корумпирани и неефективни, че им 

*Allies of Humanity (Съюзници на човечеството), Cassiopaean 
Transcripts, William Bramley
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липсва духовността и мъдростта, която тези извънземни 
притежават, че затова всички правителства трябва да се 
подчинят на по-мъдрото ръководство на извънземните. Те ще 
кажат, че човечеството е унищожило околната си среда и че само 
с приемане на извънземната технология ще можем да спасим 
планетата си. Ще ни засипят с медицински и технологични 
чудеса. Извънземните могат дори да кажат, че са добрите 
момчета, които се нуждаят от нашето сътрудничество, за да 
изритат „злите“ извънземни от нашата планета. Разбира се, това 
ще бъде същата негативна извънземна сила, която ще играе и 
двете роли: и на добрите, и на лошите.

С всички тези войни, замърсяване, корупция и мизерия в 
този свят, кой няма да приеме извънземните, спасяващи ни от 
нашите проблеми? Само онези, които познаят, че това е твърде 
хубаво, за да бъде вярно, които усетят, че нещо тук не е наред. 
Останалите хора ще благоговеят от контакта с извънземните, за 
да мислят трезво, ще са изпаднали в романтичен унес от 
обещанията за епични промени, за да видят измамата. Хората 
отчаяно желаят да дойде край на страданията, но това отчаяние 
може да ги повлече към избор на нещо, което в никакъв случай 
не е в техен интерес, точно както оцелелите след 
корабокрушение, умиращи от жажда, пият океанска вода и 
умират от поемане на твърде много сол.

Какво би било бъдещето, ако планът на извънземните 
успее? Първоначално хората ще се радват на мира и щастието, 
което настъпва, оставяйки настрани дребните различия и 
работейки за общото добро под ръководството на по-висши 
разумни същества. Всеки, който се противопостави на това – 
като например онези, които прозрат измамата – ще бъдат 
обявени за врагове на човечеството, терористи, действащи от 
расистка омраза към извънземните и работещи, за да саботират 
обещанието за мир и обединение за нашите деца. Такава 
опозиция ще бъде преследвана чрез нова „война срещу терора“, 
която използва високотехнологични методи за следене и 
доноснически отряди от граждани, за да се следят дисиденти с 
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цел тяхното „реформиране“ (промиване на мозъците им). В 
подготовка за това, правителството вече е наляло много пари за 
разработка на несмъртоносни оръжия, които биха позволили на 
властите да овладяват гневни тълпи и да обезвреждат голям брой 
хора, без да ги убиват, така че милиони могат да бъдат 
задържани за изолация, разследване, промиване на мозъци или 
по-лоши неща.

С течение на времето обществото ще бъде трансформирано 
чрез извънземната технология, включваща антигравитационни 
двигатели, генератори, които произвеждат безплатна енергия*, 
изкореняване на всички болести, включително рак, технология 
за дистанционно наблюдение за предвиждане и предотвратяване 
на престъпления, компютърно подобрение на мозъчната 
функция и изкуствено съединяване на човешко с извънземно 
ДНК, за да се създадат нови поколения, които са по-малко 
емоционални, по-интелектуални и с екстрасенсни способности. 
Религията ще бъде заменена от духовност, скроена от 
извънземните, която проповядва единство и преданост към 
някакъв божествен план, за внедряването на който са дошли тези 
извънземни.

Но технологията ще създаде пристрастеност и зависимост. 
Заради нея ще атрофират духовните способности на хората и 
възможността им да мислят независимо, като ги заменят с 
външни технологични средства, доставени и контролирани от 
нечовешките манипулатори. Извънземната духовност е насочена 
към по-нататъшно премахване на свободната воля чрез 
програмиране на хората за сляпо подчинение и чрез блокиране 
на способността им да различават истината или да откриват 
измамата. Дори генетичните промени, предназначени да 
увеличат интелектуалните и екстрасенсните способности, 
просто ще надстроят хората до по-ефективна раса от слуги, 

*Екзотични технологии вече съществуват, но са потиснати. 
Потърсете: antigravity (антигравитация), free energy (безплатна 
енергия), scalar physics (скаларна физика), overunity, rexresearch.com
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защото истински важните способности, като съзнание, свободна 
воля, емоции, прозорливост и вътрешна духовна осъзнатост, ще 
бъдат саботирани, а не подобрени от сливането на човешкото и 
извънземното ДНК.

На края човечеството ще стане умствено поробен, духовно 
деформиран, генетично осакатен робски вид, готов да бъде 
използван като завоевателна сила в негативния план за 
завладяване на други светове. Това вече се е случвало някъде 
другаде, откъдето сега на Земята идват такива роби-завоеватели, 
за да извършат с нас същото.
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