
РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗВЪНЗЕМНАТА 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: ЧАСТ IV
Дешифриране ядрото на извънземната дезинформация

Най-голямата сила на дезинформацията е същевременно 
нейната най-голяма слабост. Това, че може да достигне до 
мнозина, означава, че не може да достигне до всекиго. 
Понеже аудиторията й има ограничени интелект и период на 
внимание, посланието й трябва да бъде направено лесно за 
разбиране, за да попадне в целта си. Това го прави 
съмнително за всеки с по-набито око. За да бъде едно 
послание толкова сполучливо, че да заблуди дори и най-
прозорливите, то непременно трябва да бъде толкова изкусно 
и сложно, че да прелети точно над главите на избраната си 
публика. Дезинформация, подготвена за популярно 
алтернативно радио предаване, например, би завладяла 
умовете на по-голямото мнозинство от публиката, но би била 
толкова опростенческа, че слушателите от прозорливото 
малцинство биха се ококорили. Добрата дезинформация 
трябва да бъде достатъчно изтънчена, че да сведе до 
пренебрежим минимум прозорливото малцинство, като 
същевременно се запази достатъчно семпла, за да подейства 
на необходимото мнозинство.

Дезинформацията възниква с намерение да тласне напред 
даден таен план, така че тя може да бъде обратно 
инженирана, за да се разкрие този таен план. Чрез 
анализиране на достатъчно количество извънземна 
дезинформация човек може логически да извлече тайния 
план на извънземните. Алтернативно, човек може да изгради 
хипотеза за това какво може да представлява тайният план, а 
след това да провери, дали различни източници, носещи 
отличителните белези на дезинформацията, са в съответствие 
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с тази хипотеза.
През петнайсетте години, през които проучвах тази тема, 

се очерта един отчетлив модел на дезинформация, втъкан в 
многобройни източници – от научни трудове до публикации 
на тема мистика. За удобство ще нарека този модел „ядрото 
на измамата“. То се състои от полуистини, преплетени между 
привидно независими източници, но споделящи една обща 
насока на убеждаване. Често едни и същи неистини бяха 
поставяни в различна рамка, за да привлекат определена 
публика.

„Ядрото на измамата“ съдържа следните ключови 
елементи:

• Насърчаване на лишаването от прозорливост
• Неправилно прилагане на духовните принципи
• Извъртане на неопровержими факти
• Представяне на извънземната намеса в божествена 
светлина или като съдба
• Заплашване с последствия при отказ от 
сътрудничество
• Подмамване чрез обещания и награди
• Използване на наивни предположения, водещи към 
погрешни заключения
• Манипулиране на емоции чрез евфемизми и 
дисфемизми
• Принизяване на човешките ценности
• Използване на корумпирани човешки лидери за 
изкупителни жертви
• Осигуряване на амнистия за корумпирани човешки 
лидери
• Възхваляване образа на извънземните и призоваване 
към разбирателство с тях
• Получаване на индивидуално и колективно съгласие 
чрез принуда
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• Искане за обединяване и интеграция на хората с 
извънземните
• Ограничаване осъзнаването на хиперпространствената 
реалност
• Предлагане на неправилни логически 
противопоставяния чрез размяна на роли
Следва по-задълбочено изследване на тези елементи. 

Реалните примери са парафразирани от литературата, заедно 
с моя коментар и анализ. Не забравяйте, че тези примери 
съществуват някъде в настоящето и активно формират 
общественото мнение в посока на поддържане на определена 
представа за извънземното присъствие. Сравнете картината, 
лансирана от Ядрото на измамата, с тази, представена в тази 
книга, и сами решете коя е по-всестранна, по-правдива от 
гледна точка на опита, по-логична и по-реалистична.

Елементи на Ядрото на измамата
1. Насърчаване на лишаването от прозорливост

Не можем да оценяваме извънземните като лоши, ако  
самите ние имаме проблеми.

Това изявление описва прозорливостта като хипотетичен 
акт на морална оценка, като обезсърчава прозорливостта чрез 
предложението да избегнем лицемерието и, на първо място, 
да не сочим с пръст. То представя погрешен избор за 
преценка – или на извънземните, или на хората, като 
пренебрегва вторите. Вместо това, необходимо е обективно 
да изследваме и едните, и другите за проблеми. Може би 
някои проблеми на хората са свързани с тези на 
извънземните, например, когато извънземните са замесени в 
неетична модификация на поведението на човешки мишени.

Би било лицемерно да протестираме срещу  
несправедливостта, която негативните извънземни  
причиняват на хора, след като самите хора ядат,  
малтретират и експериментират с животни.

59



Както споменах, несправедливостите, извършвани както 
от хора, така и от извънземни, трябва да бъдат разобличени, 
но не трябва да забравяме, че една несправедливост не 
оправдава друга, нито пък че отстраняването на една 
несправедливост не отстранява друга. Дори и всички хора да 
станеха вегани (крайни вегетарианци), предполагаемата 
тенденция някои извънземни да изяждат хора ще продължи. 
Не само изнасилвачи са онези, които биват похищавани и 
изнасилвани, нито пък любители на месото онези, които 
биват отвличани и изяждани, нито пък животновъди онези, 
които съставляват населението от имплантирани и опитомени 
похитени. По-скоро случаят на малтретиране и 
експериментиране с животни е едно микрокосмическо 
отражение на една по-голяма динамика, която някои 
извънземни са довели до съвършенство. Ако човек погледне 
кой извършва по-големите зверства над животни, вижда, че 
тъй наречените „хора“ са загубили връзка със своята човешка 
същност и са се приравнили с нещо нечовешко или 
демонично, а същото може да се каже и за извънземните, 
които вършат това с хора. Никой от тях не трябва да остава 
непорицан заради действията на другите.

Не трябва да си мислим за негативни извънземни,  
защото активизираме и привличаме онова, върху което се  
съсредоточим.

Това е неправилно прилагане на Закона на 
привличането18. Ако привличаме онова, от което сме 
обсебени или на което сме емоционално отдадени, то 
обратното, че отблъскваме онова, което пренебрегваме, не е 
вярно. Ако пренебрегването на нещо премахва силата на 

18 Законът за привличането е метафизичен принцип, според който съзнанието 
формира вероятността да привлечеш в живота си онова, върху което умствено се 
съсредоточиш. Този принцип се популяризира от документални филми като The 
Secret (2006) и What the Bleep Do We Know? (2005). Механиката на принципа 
възниква на квантово ниво, при което съзнанието повлиява на колапса на 
функцията на квантовата вълна.
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привличането, това нещо все още може да се покаже, 
случайно или чрез своята свободна воля. Онова, което 
действително отблъсква и блокира, е съзнаването, 
профилактичното действие и намерението и молбата за 
защита. Следователно, това твърдение е абсолютно 
назадничаво чрез препоръчване на невежеството като 
решение. Невежеството просто оставя вратата широко 
отворена.

Не можем да разберем подбудите на извънземните,  
защото те са просто по-напреднали от нас.

Хуманоидите, с които си имаме работа, са напреднали, 
но са достатъчно подобни, че бихме могли чрез старателно 
проучване, личен опит и духовна интелигентност да разберем 
достатъчно от техните подбуди, за да открием 
доброжелателност или неискреност. Онези, които приемат, че 
за човешкото разбиране има граници, не са успели сами да 
проучат тези граници и следователно нямат право да правят 
такива изявления и дори да са ги проучили и да са срещнали 
стена, други може направо да са я пробили.

Не знаем достатъчно, така че не трябва да  
усложняваме нещата и да се придържаме към черно-бялата  
представа.

С това се препоръчва невежество в името на 
практичността и обективността, като се казва, че трябва 
просто да вървим напред, използвайки онова, което имаме 
относно извънземното присъствие и да не усложняваме 
нещата. Каква пораженческа перспектива. Вместо да се 
стремим към установяване на опростенческа и погрешна 
картина, онова, което трябва да направим, е да разширим 
обсега на изследванията и да използваме критично мислене, 
за да продължим да подобряваме точността на картината.

Не можем да определим намеренията на извънземните,  
докато не поработим с тях достатъчно дълго, за да видим  
какво имат да ни предложат, всичко останало са  
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прибързани заключения.
Колкото повече научаваме предварително за 

извънземното присъствие и за евентуалните подбуди на 
извънземните от планините доказателства и изследванията, с 
които вече разполагаме, толкова по-прозорливи и 
проницателно възприемчиви ще бъдем, когато дойде време за 
контакти и преговори. С други думи, ще разпознаем по-бързо 
намеренията на извънземните, ако отидем на масата за 
преговори подготвени, може би достатъчно бързо, за да 
предотвратим поемане на пагубни ангажименти. Това 
твърдение насърчава вместо това отлагане вземането на 
решение, продължително време след като бъдат сключени 
редица споразумения и установени връзки с извънземни 
фракции, което може да бъде твърде късно, ако въпросната 
извънземна фракция бъде особено убедителна и агресивна.

Липсата ни на разбиране е онова, което довежда до  
погрешно възприемане на методите на извънземните като  
враждебни. Ние сме като уплашени животни,  
съпротивляващи се на ветеринаря, който иска да им  
помогне. Извънземните са тук, за да ни помогнат и нашия  
нерационален страх от тях ни пречи да научим повече за  
тях.

Има разлика между реакцията на сляп страх от нещо 
непознато и разкриването на хитрата измама на извънземните 
след дългогодишни изследвания. Липсата на разбиране може 
също така и лесно да доведе до възприемане на неискрените 
сили като доброжелателни, а правилното разбиране може да 
смъкне маската и да разкрие измамната движеща сила под 
нея. Има твърде много изследвания, свидетелски показания 
на похитени и исторически доказателства, сочещи враждебни 
намерения сред някои извънземни фракции. Да намираме 
благовидно извинение за всички тях с това, че били просто 
реакция на страх и неразбиране, е наивно и нечестно до 
крайна степен.
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Най-големите препятствия предлагат най-големите 
награди, следователно ние трябва да преодолеем нашия  
страх от извънземните и да приемем нашето партньорство  
с тях, за да пожънем наградите.

Това е друг пример за представяне на благоразумието 
като невежествен страх. Докато има хора, които се страхуват 
от непознатото и, следователно, се страхуват включително и 
от извънземните, има други, които достатъчно добре 
осъзнават съществуването на фракции на негативни 
извънземни, за да бъдат предпазливи, но с отворени очи, а не 
със затворени. Предизвикателството, пред което се изправя 
човечеството, е не само преодоляване на страха от 
непознатото, а и липсата на прозорливост относно 
непознатото, щом то проникне през стените на консенсус 
реалността.

Да очакваш, че пристигането на извънземните ще бъде  
нещо различно от позитивна благословия, означава, че се  
оставяш да бъдеш ръководен от примитивните центрове на  
страха, вместо от по-развитите части на своя мозък.

Това пък се опитва да ни представи образованата 
предпазливост като реакция на сляп страх. То залага на 
политически коректен, материалистически, самоподценяващ 
се мем, че хората са по-примитивни, отколкото всъщност са. 
Докато много хора по извънземните стандарти са всъщност 
зверове, непочтено е това да се проецира върху другите, 
които са зрели, съзнаващи, прозорливи и са направили 
изследване, натрупали са опит и/или които са въплъщение на 
необикновени знания относно извънземното присъствие.

Съсредоточаването върху негативните извънземни  
отвлича вниманието ни от това да вървим напред с  
мнозинството извънземни, които са позитивни.

Да съзнаваме съществуването на негативните 
извънземни, да познаваме техните характерни черти, тактика 
и подбуди – това е което ни позволява да направим разлика 
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между истински позитивните извънземни и онези, които 
просто се правят, че са позитивни. Всъщност, фракциите на 
позитивните извънземни може да изискат минимум стандарт 
за разпознаване при техните евентуални контакти и умението 
как да бъдат разпознати те и измамниците може да бъде 
очакваното доказателство, че сме зрели и достойни за 
контакт. Това не означава, че човек трябва да бъде обзет от 
негативни потенциали до изключване на позитивните или 
обратното, а по-скоро човек трябва да се стреми да ги 
уравновесява.

Не съществува правилно или погрешно, добро или зло,  
когато става дума за извънземни, понеже тези етикети  
произлизат от нашия разсъдителен начин на мислене.

Този вид морален релативизъм гарантира, че с нула 
прозорливост човечеството би поверило съдбата си на 
първата фракция извънземни, която се предлага като 
заместител на нашата съвест. Вместо да отхвърлим 
разсъдливостта, трябва да я изострим. Както позитивно 
срещу негативно са дефинирани логически, интуитивно и 
разсъдливо, така може да се направят валидни съждения, без 
да се допускат грешки от емоционално пристрастие, сляпа 
догма или назадничава традиция. След като човечеството ще 
се изправи пред последствията от своите решения, то само 
трябва да вземе тези решения в съответствие със своята най-
висша система на стандарти, за да израсне от опита и да 
запази своето самоопределение.

Извънземните фракции имат свои собствени идеологии, 
някои от които отговарят на стандартите, установени от 
човечеството, други – не. Това разделя извънземните 
фракции на такива, които уважават решенията на 
човечеството, и на такива, които им се противопоставят и ги 
подкопават. Следователно, дори ако всички съждения са 
субективни и гледните точки – относителни, все пак всички 
индивиди носят отговорността да направят разлика между 
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различни подбуди на извънземните, за да разберат кои са 
приемливи.

2. Неправилно прилагане на духовните принципи
Всички ние сме Едно, всички сме частици от Бога на  

пътя на самореализацията и сливането с Бога. Не може да  
има такова нещо като нашествие на извънземни. За тях е  
толкова невъзможно да ни завладеят, колкото за нас да  
завладеем самите себе си, защото извънземните са ние, и  
ние сме те.

Сътворението не е просто аморфна маса от хомогенно 
единство, а обединено разнообразие. Индивидуалните умове 
са скроени от една и съща материя със съзнанието, но тъй 
като всеки ум е надарен със свободна воля, неговият избор 
може да влезе в конфликт с избора на другите. Това поражда 
съперничество или сътрудничество. Лъвът и газелата могат 
да бъдат „Едно“ в абсолютния смисъл, но то не влияе на това, 
дали лъвът може или не може да хване и убие газелата. По 
същия начин, свободната воля на враждебните извънземни 
фракции и на хората може да бъде в конфликт, в който едната 
побеждава в крайна сметка; това нито прави невалиден факта, 
нито става невалидно от факта, че както извънземните, така и 
хората, са проявление на едно и също първично съзнание, 
лежащо в основата на Сътворението.

Вие сте създатели на своя опит, следователно не  
можете да бъдете жертви, и, следователно, извънземните  
не могат да бъдат похитители.

Този аргумент се осланя на погрешна, прекалено 
опростена и прекалено уголемена картина на това как 
индивидуалното съзнание е вплетено в личната емпирична 
реалност. Квантовата физика поддържа идеята, че 
наблюдаваната реалност се формира от съзнанието на 
наблюдателя, но има незабелязани тънкости и ограничения за 
това взаимодействие. Дори и да създаваме своята емпирична 
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реалност чрез избиране на определени точки, ние не я 
създаваме напълно достатъчна, за да елиминираме всички 
възможности за нарушение на свободната воля, за 
злоупотреба или за малтретиране. Над нас често надделяват 
причинни следствия от предишни избори, направени от 
самите нас и от други, които взаимно се преплитат с нашата 
реалност.

Така също, има разлика между приемане на риска и 
приемането на конкретно проявление на този риск. 
Например, всеки път, когато шофирате, поемате риска от 
произшествие, без да избирате самото произшествие. 
Съгласието да се изправите пред риска от нарушение на 
свободната воля чрез избиране да влезете в реалност, където 
тази възможност съществува, не се тълкува като съгласие с 
това нарушение при опит то да се осъществи. А нарушение 
на свободната воля може да стане и в среда, в която човек 
свободно е избрал да влезе.

Когато се плашим от извънземните, ние всъщност се  
плашим от част от самите себе си, която те  
представляват, а ние представляваме част от тях, която  
им липсва. Следователно, необходими сме си едни на други  
като огледала, за да се учим и израстваме до пълния си  
потенциал.

За да функционира този аргумент, частите от нас, които 
се представляват от извънземните, трябва да са части, от 
които се плашим нерационално. Тогава би следвало, че 
приемането и интегрирането на тези части по посока на по-
голяма психологическа завършеност се отразява върху 
приемането и интегрирането с извънземните така, че да 
станем съвършени като цивилизация. Но какво би станало, 
ако въпросните извънземни представляват психопатичните, 
паразитните и хищническите части от самите нас, а ние 
имаме сериозни основания да ги преодолеем? Тогава, вместо 
да приемем и едното, и другото, би трябвало да признаем и 

66



преодолеем и едното, и другото, и извършвайки това, да 
отхвърлим вътрешните и външните отпадъци и да израснем 
до пълния си потенциал. Въпросът е дали да интегрираме или 
да преодолеем, а отговорът зависи от конкретните подбуди и 
характерни черти на дадена извънземна фракция и дали това, 
което те представляват, е здравословно и прогресивно или 
ентропично и нефункционално.

Това, на което се съпротивляваш, продължава да  
съществува. Колкото повече отстъпвате на извънземните,  
толкова по-малко ненужна болка, съпротивление и страх  
продължават да съществуват в процеса и толкова повече  
това се превръща във вълнуващо пътешествие на радост и  
открития.

Истина е, че съпротивлението срещу добрия и необходим 
опит създава триене и болка, но твърдението погрешно 
приема, че отвличанията от извънземни са добри и 
необходими, или прави погрешното предположение, че 
болката и страданието, свързани с отвличанията, са 
доказателство, че се оказва нерационална съпротива срещу 
позитивен опит. Независимо от това, дали опитът е позитивен 
или негативен, оказване на съдействие действително ще 
намали или елиминира страданието, но с два напълно 
различни резултата. Първият води към истинско израстване, а 
вторият – до подчинение с илюзия за израстване. Аргументът 
се опитва да замъгли тази разлика. Правилният начин за 
премахване на страданието, свързано с негативно 
преживяване, е прекратяване на преживяването. Вместо да 
капитулира пред него, човек трябва да го преодолее, особено 
ако има избор в случая. Ако хората нямат избор, оказване на 
съдействие от тяхна страна няма да бъде толкова отчаяно 
искано.

3. Извъртане на неопровержими факти
Повечето извънземни са доброжелателни. Само едно  
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незначително малцинство от извънземните са непочтени,  
но те са онези, за които се говори в медиите, така че се  
създава погрешна представа, че всички извънземни са  
такива. Има само една много малка изменническа фракция  
на извънземните, а останалите не мислят изобщо да ни  
навредят.

Това се опитва да маргинализира действията на 
негативните извънземни, определяйки ги като незначително 
малцинство изменници или непочтени извънземни с цел да се 
запази подавляващото мнозинство извън съмнение. Вместо 
обаче да бъдат изключение, срещите с негативни извънземни, 
за които „се говори в медиите“, са само върхът на айсберга. 
Те са инциденти, за които е изтекла информация през 
пукнатини в стената на секретността. Макар че 
доброжелателни извънземни съществуват и може би 
наброяват мнозинство, погрешно би било да се направи 
заключение, че мнозинството от случаите на взаимодействие 
между хора и извънземни, каквито са отвличанията, са също 
доброжелателни. Програмата на отвличанията може да бъде 
характерен модус операнди на манипулативните извънземни, 
което означава, че доброжелателни извънземни биха имали 
малко или никакво участие в типични отвличания от 
извънземни. Следователно това, което обществеността е 
научила за извънземните чрез отчетите за отвличания, не 
трябва погрешно да се приписва на доброжелателните 
извънземни, независимо че те евентуално са мнозинство. 
Също така, явлението „невидими“ извънземни, извършващи 
тайно следене, оказване на влияние и „жетва“ на енергия, 
показва, че дори и малко на брой, негативните извънземни 
могат да имат всепроникващо присъствие.

Извънземните наблюдават хора, но само за да схванат  
какво са в състояние да направят техните приятели хора.

Много нескопосан опит да се извърти 
широкоразпространеният проблем на похитените, на които 
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им е поставен имплант за дистанционно следене и с цел 
въздействие. Фактът, че това изобщо трябва да се извърта, 
сочи, че имплантирането се случва и че съществува 
безпокойство заради хора, които стават подозрителни към 
явлението. Наблюдателните похитени, които имат импланти, 
знаят от личен опит, че тяхната функция не е просто следене 
и записване. В зависимост от типа, имплантите могат също да 
влияят на емоциите, да променят произвеждането на 
хормони, да причиняват дезориентация, за да прекъсват 
забранени линии на мислене, да причиняват внезапна 
сънливост, да парализират, да манипулират сънища, да 
симулират шизофрения, да вкарват мисли и да пренасят 
гласове и образи.

Ако чуеш съобщения за отвличане, не се тревожи,  
понеже си в безопасност, а също така продължаваш да си в  
безопасност, въпреки случая на престъпление, ставащо в  
твоя град.

Похитените, които научат твърде много за 
действителната природа на отвличанията, стават загрижени, 
неотзивчиви и подозрителни към своите похитители. Това 
може да се спре, ако негативните отвличания бъдат 
представяни като твърде далечно явление, за да заслужава 
загриженост. Ако похитеният повярва, че съобщенията за 
негативни отвличания нямат отношение към собствените му 
преживявания, то той ще се почувства в безопасност и ще 
продължи да оказва съдействие. Негативните извънземни са 
много загрижени за своя имидж пред обществеността, 
понеже те го използват за постигане на желано поведение у 
заблудените мишени, така че ако някакво възприятие петни 
този имидж, то трябва да бъде изолирано и превърнато в 
инертно.

Някои извънземни, понеже имат малко понятие от 
емоция или индивидуалност, може да се отнасят грубо към  
хората поради чиста некомпетентност или липса на финес.
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Това може да бъде истина в някои случаи, но не всички 
негативни отвличания се характеризират само с болезнени 
процедури, които могат да се обяснят далеч не като продукт 
на некомпетентност. Програмирането на ума, мъчението, 
изнасилването и жетвата на енергия не са грешки, а 
преднамерени действия.

Сивите са развили толкова големи глави, защото  
тяхното общество поставя силен акцент върху интелекта.  
Те се клонират, защото по-големите глави не могат да  
минат през канала на маточната шийка. Клонирането  
намалява вариациите сред индивидите, което е причина да  
изглеждат еднакво. Когато те се преместили да живеят  
под земята, за да оцелеят от неблагоприятните условия на  
повърхността, телата им станали по-малки, за да се  
използва по-добре ограниченото пространство. За да  
компенсират липсата на естествена слънчева светлина,  
зениците на очите им еволюирали, като накрая покрили  
цялата повърхност на очите.

Това е пример как онова, което обществеността 
предполага за сивите се обединява в една правдоподобна, но 
заблуждаваща история. Целта тук е да се представят сивите 
като отделна цивилизация на индивиди с усещания, които са 
преживели катаклизъм и след дълга адаптация са еволюирали 
до сегашната си странна форма. Горната история очевидно не 
е истина; техните характерни очи не са гигантски зеници, а 
тъмни покрития върху влечугоподобни очи или подобни на 
камера сензори, в зависимост от типа на сивите. Ако техните 
черни очи бяха свръхуголемени зеници, за да улавят повече 
светлина, средата на отвличанията нямаше да бъде толкова 
ярко осветена, а светлината щеше да осветява ретината в 
очните им дъна. Сивите не са отделна цивилизация, а по-
скоро изкуствени същества, отгледани в контейнери, за да 
станат работници дрони за други извънземни.

Сивите се нуждаят от нашата генетика, за да  
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възстановят онова, което са изгубили след поколения  
клониране. Сивите използват сонди и импланти, за да  
вземат мостри от нашите неврохимикали, с надежда, че ще  
ги симулират за себе си, така че да могат отново да  
изпитват емоции.

Нито един дезинформационен мем не е постигал по-
голяма притегателна сила от този. Той, както изглежда, 
оправдава цялата програма на отвличанията и жетвата на 
човешки биологичен материал. Той рисува сивите като 
умираща раса, нуждаеща се от нашето съчувствие и 
съдействие, но те са по-вероятно произведени същества. Те 
са управляеми марионетки, снабдени с изфабрикувано 
минало, за да се манипулира възприемането на извънземното 
присъствие от обществеността. Забележете как за описване 
на тяхното минало се използват всички високопарни думи, 
дефиниращи съвременната ни култура, без дори да се 
прекрачат границите на нашата култура. Замърсяване, 
радиация, война, еволюция, генетичен инженеринг, 
клониране – всичките интригуващи, разпознаваеми и 
смилаеми за публиката. Ако в историята вместо това бяха 
включени междуизмерни биологични автомати, отгледани 
във времеускорителни контейнери за отглеждане от 
рециклирани части от хора и добитък и флуиди, то тя щеше 
да бъде доста неудобна за повечето хора.

Човечеството игнорира извънземното присъствие,  
принуждавайки извънземните да прибягват към тактика на  
страх, за да направят пробив през нашето невежество и да  
ни помогнат най-сетне да потвърдим присъствието им.

Това разсъждение представя негативните извънземни 
като пренебрегнати деца, толкова отчаяно търсещи внимание, 
че започват да правят бели. Да приписваш детска психология 
на напреднали извънземни, в най-добрия случай е наивно, 
макар че това обслужва стратегията на докосване струните на 
сърцето, тъй като рисува извънземните като невинни, 

71



отчаяни, страдащи и плачещи за внимание. Осакатяването на 
добитък е един пример за тези предполагаеми бели. Хората 
не признават извънземните, така че те нарязват няколко 
крави, за да ни накарат да обърнем внимание. Звучи добре на 
теория, но частите, отстранени при осакатяванията на 
добитък са стратегически избрани с цел извличане на ценни 
вещества и изграждане на изкуствени хуманоиди. Да не 
споменаваме, че ако извънземните искаха да привлекат 
вниманието ни, щяха да направят по-добре, ако прелетяха 
ниско над големи градове посред бял ден, вместо да 
нараняват случайни крави.

Изолирани инциденти на тероризиращи отвличания  
съществуват и ние трябва да направим разлика между тези  
и мнозинството отвличания, които са направени от 
доброжелателни сиви.

Досега съществуват достатъчно доказателства за 
негативни отвличания, така че това не може повече да се 
потулва. Вместо това, тук се отвлича вниманието, търси се 
благовидно оправдание и се извърта истината, за да се опази 
тайният план на всяка цена. Понеже точният процент на 
негативните отвличания е неизвестен, тук има простор за 
произволно измисляне на проценти и създаване на 
впечатление, че по-голямата част явно са направени от 
доброжелателни сиви. Обаче онези, които лансират идеята за 
доброжелателните сиви, пропускат да споменат 
възможността за екраниращи спомени, които се нанасят 
върху негативните отвличания, за да ги представят с илюзия 
за позитивни такива. Тези екраниращи спомени са добре 
застъпени в стандартните работни процедури на негативните 
извънземни. Ако не се вземе това пред вид, няма да може да 
се каже с увереност каква част от отвличанията, направени от 
сиви, са позитивни.

Извънземните действат потайно, за да избегнат 
съзнателно отхвърляне от наша страна, но въпреки това  
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действат в нашия свят, защото подсъзнателно ние сме ги  
поканили.

Тук се подразбира, че те действат потайно само за да се 
пригодят към нашето съзнателно отхвърляне, и че нашето 
истинско желание да ги поканим, е заровено в подсъзнанието. 
Това разсъждение търси благовидно оправдание за потайната 
природа на извънземното присъствие, като обвинява 
човечеството, че преднамерено игнорира своя вътрешен 
духовен копнеж за контакт. Що се отнася до тайния план на 
негативните извънземни, твърдението би било по-точно, ако 
се обърне така: „Извънземните зависят от нашата липса на 
осъзнаване, че те действат потайно, и използват уязвимите 
места на нашето подсъзнание като задни врати, за да получат 
по-дълбок достъп до нашия свят“.

Кръвотечението от носа на похитените е просто  
психосоматична реакция на потиснати спомени за  
отвличане, които се опитват да изплуват на повърхността.

Кръвотечението от носа е във връзка с отвличанията, 
това до голяма степен е истина, но вместо да се признае, че се 
причинява от поставяне на импланти в мозъка през носа, 
което звучи болезнено и обезпокоително, тази връзка се 
обяснява като психосоматично проявление на спомени, 
опитващи се да се промъкнат през бариерата на отрицанието, 
което, следователно, е добро нещо, понеже тези спомени най-
накрая успяват да преминат през нея. И така, спомените от 
отвличанията се потискат умишлено, за да се прикрие онова, 
което действително се е случило и да се предпази крехката 
психика на похитения както от спомени, които са 
непреодолимо плашещи, така и от посттравматични 
преживявания. Тези спомени не са предназначени за 
повърхността, освен ако не са примамка или екраниращи 
спомени, предназначени да вкарат неверни данни в корпуса 
на изследователската литература за отвличанията.

Парализата по време на отвличанията се осъществява  
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чрез дистанционна електрическа стимулация на мозъка и  
има положителен подмладяващ страничен ефект върху  
парализирания индивид.

Парализата е друга характерна черта, която не може да 
бъде отхвърлена, понеже толкова много похитени съобщават 
за нея, следователно, тя трябва да бъде извъртяна. Тук 
извъртането е, че тя била имала терапевтичен и подмладяващ 
ефект върху тялото, значи трябва да очакваме с нетърпение 
да бъдем парализирани, тъй като това укрепвало нашето 
здраве и жизненост. Не е необходим какъвто и да било 
коментар.

Когато извънземните показват на похитени  
травмиращи видения на холокост, смърт и глобално  
унищожение, това е просто за да предизвикат емоционална  
реакция и произвеждане на неврохимикали, които сивите  
желаят да изследват.

Най-добрият начин, по който това може да бъде 
извъртяно, е като се постави в рамката на невинно занимание 
от научно любопитство. Това опростенческо обяснение не 
съответства на лишената от наивност, движена от подбуди и 
самообслужваща се природа на извънземните фракции, 
замесени в този вид процедура. Има няколко по-добри 
обяснения.

Първото е, че процедурата е още една форма на 
енергийна жетва чрез вдъхване на страх и ужас. Тя не 
включва използване на тръби или игли, вкарани в мозъка, 
така че тя не е за жетва на физически неврохимикали, а на 
излъчена емоционална енергия, която може да бъде източена 
без да бъде необходимо използване на такива средства.

Второто е, че тя може да бъде форма на програмиране на 
съдба, на втълпяване у похитените на очакване и тревога от 
тежкото положение, пред което се изправя човечеството, като 
по този начин бъдат накарани по-сериозно и по-предано да 
сътрудничат на извънземните уж да спасели света.
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Третото е, че това може да бъде опит, насочен към 
активиране и оттук – разкриване на скрити у похитените 
програми, които са заплаха за тайния план на извънземните, 
програми от прединкарнационен вид, които или са присъщи 
за неговата или нейната духовна мисия на Земята в края на 
времената, или са мисии, програмирани у похитените от 
съперничещи извънземни фракции, които искат тези 
програми да останат неактивни, докато на Земята не станат 
апокалиптични събития. Чрез извличане на тази информация, 
извънземните, извършващи тази процедура, събират жизнено 
важни разузнавателни сведения, които могат да им помогнат 
да получат предимство пред противниковия таен план.

4. Представяне намесата на извънземните в божествена 
светлина или като съдба

Наша божествена мисия е да работим със сивите, да  
позволим нашата генетика да се прелее в тяхната и да им  
позволим да възвърнат емоционалната си гъвкавост. Те се  
нуждаят от това, за да им помогне да се слеят с Бога. Това  
е духовно и генетично обединение на хора и сиви, което ще  
спаси бъдещето и на двата вида.

Хората се подчиняват на по-голяма цел или по-висша 
сила по-често поради сляпа вяра, програмиране или 
емоционалност, отколкото разум или опит. Дълбоко в себе си 
хората знаят, че има по-висша цел, но чрез липсата на 
осъзнаване такива духовни подбуди лесно се отклоняват към 
антидуховни резултати. Забележете, че тук всичко, освен 
крайният резултат, както изглежда, е позитивно: възвръщане 
на емоциите, божествена мисия, сливане с Бога, духовно 
обединение, спасяване на нашето бъдеще и т.н. Резултатът от 
генетичното обединение обаче е още по-големият контрол на 
човешката душевна матрица чрез вливане на кибернетична 
генетика. Помислете, колко много им липсва на сивите 
свобода, индивидуалност, самоопределение, състрадание и 
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всякаква следа от по-висши духовни характерни черти, и 
колко лесно програмируеми и манипулируеми са чрез 
телепатичен интерфейс, и ще видите посоката, в която 
човечеството ще бъде модифицирано чрез генетичното 
обединение със сивите.

5. Заплашване с последствия при отказ от сътрудничество
Не можем сами да победим ренегатите влечугоподобни,  

тъй като те ще пренебрегнат нашите управляващи и имат  
по-висша технология. Следователно, нуждаем се от външна  
помощ. Влечугоподобните няма да си отидат без борба и  
сивите са единствената ни надежда.

Ако проблемът беше разрешим само чрез физическа 
битка, то хората са напълно разгромени. Дори и така да е, 
съюзяване с погрешната фракция на извънземни би 
причинило още проблеми. Сивите нямат добра репутация на 
честни и искрени и са като троянски коне, построени от 
същата заплаха. Има други фракции, например позитивни 
извънземни от скандинавски тип, които могат да станат по-
добри съюзници, въпреки че те евентуално биха предложили 
нефизическа помощ, вместо военна намеса. Което е добре, 
защото изходът от тази бъркотия е повече метафизичен, 
отколкото физически. Грубите физически методи на 
съпротива всъщност са безплодни във всяко отношение. Ще 
бъде предложен избор или да останем в тази кутия и да се 
съюзим със сивите, или да излезем навън и да се 
присъединим към позитивните трансцедентални сили, 
предлагащи по-творчески подход, основан на духовни 
интелектуални принципи. 

Нашите земни технологии не са достатъчни, за да ни  
помогнат да преодолеем нашата енергийна, хранителна и  
климатична криза. Нуждаем се от извънземна технология,  
за да оцелеем.

Причината тези технологии да не се използват не е в 
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некомпетентността или глупостта на хората, а в потискането 
на изключителен талант и изобретателност от страна на 
човешки и извънземни сили, които имат интерес от запазване 
на статуквото. Неконвенционалните технологии могат да 
бъдат потискани, за да се създадат точно тези условия на 
безнадеждност с цел потискащите да предложат себе си като 
решение. Например, чрез пристрастяване на света към 
петрола и чрез недопускане на нещо толкова просто като 
масово производство на ефикасни и достъпни електрически 
автомобили, една петролна криза може да постави света на 
колене, като лиши хората от превозни средства и ги остави 
гладуващи и отчаяни, за да дадат всичко, включително 
свободата си, на сили, които предлагат да облекчат 
страданията им. Ние вече имаме технологията и всеки, 
запознат с неконвенционалната наука или „черната“ 
технология знае колко внимателно се крият те от 
обществеността. Неадекватността на официалната 
технология е напълно изфабрикувана.

6. Подмамване чрез обещания и награди
Извънземните могат да те дарят с ясновидски  

способности, целебна сила и други паранормални умения, ако  
им оказваш съдействие.

Тези способности се размахват като поощрения за 
подчинение и доказателство на доброжелателността на 
извънземните. В края на краищата, това да бъдеш надарен с 
целебни и ясновидски способности, изглежда като нещо 
добро. Докато паранормалните способности могат да се 
развият чрез духовно обучение, особено когато обучението е 
под ръководството на истински позитивни същества, те могат 
също така да бъдат предизвикани или постигнати с обучение 
за стратегически цели от страна на сили, работещи за себе си. 
Следователно, екстрасенсните и целебните способности сами 
по себе си не говорят нищо за намерението, с което те са 

77



дарени, дадени чрез обучение или използвани. Не е загуба за 
тайния план на извънземните, ако някой похитен може сега 
да изцели няколко души или да предскаже бъдещето им, а 
обратно, това служи на тайния план като подобрява имиджа 
му и окуражава другите да оказват съдействие. Това са 
обикновени дрънкулки, дадени в замяна на подчинение.

Обърнете внимание, че фракциите на негативните 
извънземни, включително на онези, които се маскират като 
позитивни, никога не даряват своите похитени с истинска 
свобода, осъзнаване на истината или практическа 
прозорливост.

Извънземна технология може да облъчи Земята със  
специална енергия, за да помогне за усилване на нашата  
интуиция и междуизмерните ни способности.

Това е още един пример как извънземните се опитват да 
заграбят или да си припишат заслугите за естествен духовен 
процес. В окултизма правилният път е този на духовно 
развитие чрез собствени сили и инициатива под 
ръководството на по-развит индивид, а другият път е този на 
мамене и придобиване на сили чрез влизане в симбиоза с 
индивиди, работещи за себе си, или със същества, които 
предоставят тези способности в замяна за душевна енергия и 
робство. Вторият път е пътят на тъмния окултизъм или 
черната магия. Това разграничение се прилага също така и 
към взаимодействието с извънземните. Усилването на 
интуицията и на междуизмерните способности са естествена 
и предопределена част от бъдещата човешка еволюция, но 
ако дадена фракция на извънземни се намеси в процеса и се 
представи като негов единствен осъществител, то 
човечеството ще изостави правилния път на духовно 
развитие и ще поеме по тъмния път, за да придобие тези 
способности с цената на свободата си.

Извънземните ще помогнат на човечеството да се  
преобрази чрез нови технологии, които са в хармония със  
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Земята, които ще прогонят всички болести и бедност,  
неправда и лишения.

Въпросът е при какви условия ще бъдат предоставени 
тези технологии и с какви цели. Ако технологията бъде 
дадена назаем, вместо да се предадат знанията, хората ще 
бъдат принудени да изпълнят изискванията на извънземните, 
за да избегнат страданията, предизвикани от отнемане на тази 
технология. Ако дарителите не са искрени, това ще им даде 
мощен механизъм да правят с нас каквото си поискат. 
Доброжелателните извънземни биха усъвършенствали 
нашата технология само ако това е придружено и спечелено с 
духовен и етичен напредък от наша страна. По такъв начин 
бихме запазили своето самоопределение и ще ги освободим 
от задължението постоянно да ни наглеждат. Извънземни, 
които желаят да се намесят в нашите работи и да поемат 
контрола, вместо това ще използват обещания за технология 
като разменна монета и средство за предизвикване на 
пристрастеност и зависимост.

7. Използване на наивни предположения, водещи към 
погрешни заключения

Извънземните са застъпници на мира и любовта към  
съседа и това не отговаря на характерните черти на  
промиването на мозъци. Онези, които се застъпват за мир,  
братска любов, щедрост, алтруизъм и единство са  
непременно позитивни.

Целта на всяка тирания е да наложи мир и ред чрез 
унищожаване на опозицията, което включва изкореняване на 
индивидуалност и независимо мислене. В една завършена 
тоталитарна държава идеали като мир, братска любов, 
щедрост, алтруизъм и единство се окуражават, доколкото 
служат на целите на държавата. Те са в полза на 
колективизма, позитивни средства с негативна цел. 
Следователно, те не са непременно доказателство за 
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доброжелателност. Освен това, нито един манипулативен 
извънземен няма да опетни имиджа си или да го покаже в 
истинска светлина, като се застъпва за насилие и омраза към 
съседите; думите тук не са толкова важни, колкото 
действията и скритото намерение. Не че тези позитивни 
идеали трябва да се избягват, по-скоро те трябва да бъдат 
придружени от допълнителни качества като прозорливост и 
независимост, иначе стават средство за умиротворяване и 
успокояване.

Извънземните не са враждебни, защото ако бяха, щяха  
вече да са ни помели, или биха могли да извършат това само  
за няколко минути. Липсата на външни признаци за  
враждебност сочи доброжелателност.

Враждебността приема по-изтънчени форми, а не просто 
насилие. Ако извънземните действително желаеха да се 
ангажират с насилствено завладяване на Земята, те нямаше да 
формират възприятията на обществеността чрез 
дезинформация и подготовка на ключови лидери на 
общественото мнение, нито пък щяха да се ангажират с 
отвличания, програмиране на ума или поставяне на 
импланти. Фактът, че те извършват тези деликатни 
манипулации подсказва, че тяхната враждебност е прикрита. 
Да ни накарат сами да се поробим и да си държим юздите би 
била най-ефикасната и самоустойчива форма на завладяване. 
Покоряването на една цивилизация със сила посява семената 
на съпротивата в озлобеното население и от логистична 
гледна точка е с твърде висока цена, докато покоряване на 
техните умове, сърца и души чрез психологическа и духовна 
война е пътят да се създаде затвор без стени. Това е пътят да 
се създадат роби, които желаят своето робство и потискат 
съпротивляващите се за това, че са врагове на прогреса. 
Следователно, тайният план силно зависи от 
дезинформацията, и, съдейки по нивото на дезинформацията, 
някъде там тайният план през цялото време напредва.
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Необходима е здрава връзка със Създателя, за да  
манипулираш времепространството, следователно всички  
извънземни тук на Земята, способни да манипулират 
времепространството, трябва да са позитивни.

Манипулирането на времепространството не е толкова 
просто. Първо, самата технология може до голяма степен да 
инженира времепространството. Чрез специална технология 
негативните същества могат да отидат твърде далече в 
манипулирането на времепространството. Второ, негативните 
същества могат още и да развият и здрава връзка с 
демиургичния (създателския) аспект на Сътворението, 
отговорен за материалния свят, и чрез нея да извършат 
мними магически подвизи. Напреднали посветени и 
майстори на тъмния окултизъм имат тази способност, а 
техните извънземни началници дори са я усъвършенствали в 
цяла наука. Трето, единственото предимство, което имат 
позитивните извънземни, е тяхната връзка с по-висшия 
божествен аспект на Сътворението, който е по-висш по 
отношение на демиургичния аспект, и който им позволява да 
получават достъп до по-широк диапазон от възможни 
реалности и конфигурации на времепространството. И 
четвърто, негативните същества също могат да получат 
нелегален достъп до този широк диапазон от манипулации, 
ако откраднат или злоупотребят с технология, създадена и 
настроена от позитивни същества, или ако повлияят на други, 
които имат специален достъп, за да изпълнят техните 
заповеди. Следователно, самата способност за манипулиране 
на времепространството не е доказателство за позитивност.

Всяка раса, достатъчно напреднала, за да дойде до тук,  
трябва също да е надрасла своите разрушителни  
наклонности.

Логиката е, че планетарни цивилизации, които не са 
преодолели своите разрушителни маниери, стигат до 
самоунищожение чрез война и изчерпване на ресурсите, 
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преди изобщо да станат космически пътешественици. 
Необходимо е планетарно обединение и полагане на общи 
усилия за започване на изследване на други светове, 
следователно, приема се, че само цивилизации, които са 
възприели холистичен и здравословен подход, могат да 
еволюират достатъчно дълго, за да напуснат своите светове и 
да пътуват до Земята. Всъщност, позитивният път на 
просвещение, мир и хармония не е единственият път за 
постигане на планетарно обединение. Цивилизации могат да 
се обединяват също така след като са завладени отвътре от 
негативни елементи, използващи коварна стратегия, 
психологическа война, инфилтриране и подривна дейност, за 
да установят глобална тоталитарна империя. Ако това се 
направи достатъчно внимателно, те могат да го постигнат 
дори без да прибягват до взаимно унищожаване чрез 
физическа война. Също така, дори и добра цивилизация да 
започне изследване и колонизиране на други светове, 
възможно е вътрешни несъгласия да доведат до отцепване на 
фракции, които да използват техните технологични 
способности с по-малко доброжелателни цели. Поради 
всички тези причини, абсолютно възможно е съществуването 
на негативни цивилизации на космически пътешественици.

Има защитна карантина около Земята и нито един  
извънземен с лоши намерения не може да премине през нея.

Фракции на негативни извънземни съществуват и те 
действат в света. Ако имаше такава карантина, то тя трябва 
да е била поставена след като фракциите на негативни 
извънземни вече са имали присъствие на Земята, без да им 
позволи да напуснат, или карантината е условна и позволява 
тяхното влизане само при специални обстоятелства. По един 
или друг начин, твърдението, че някаква карантина пречела 
на негативните извънземни да съществуват тук, просто 
противоречи на емпиричните доказателства и изследвания.

Наградата от сътрудничество с извънземните тежи  
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далеч повече от опасността от измама. Следователно, не  
трябва да ги обезсърчаваме с показване на подозрение, а  
открито да ги посрещнем с добре дошли, иначе ще  
пропуснем шанса си да пожънем облагите от контакта.

Посрещане с добре дошли без използване на 
прозорливост гарантира, че рискът от поробване е по-голям 
от евентуалната награда за сътрудничество. Истински мъдри 
и доброжелателни извънземни не биха искали от нас сляпо 
доверие към тяхната фракция преди установяване на 
отношения. Нито пък ще се разочароват от нас, че като 
подход използваме прозорливост, понеже ако са откровени и 
честни, те ще минат теста по разпознаване. Сътрудничество с 
по-малко добросъвестни фракции остава доста простор за 
тактиката на камшика и морковчето. Нашият подход не 
трябва да бъде избор между абсолютна параноя и абсолютно 
лековерно приемане, а правене на разлика между силите, 
които заслужават подозрения и онези, които са доказали 
своята почтеност.

8. Манипулиране на емоции чрез евфемизми и дисфемизми
Извънземните не са натрапници, а „посетители“ или  

„гости“, защото сме ги поканили.
Има добро основание да се смята, че някои извънземни 

наистина са гости или посетители, но тук тези термини се 
прилагат погрешно към погрешните извънземни, а именно 
към сивите и другите, замесени в отвличанията от 
извънземни. Ако искаме да изберем термин, различен от 
натрапник, без да пожертваме точността, терминът агенти 
или диверсанти ще е достатъчен, защото голяма част от 
техните усилия отива за печелене на разрешение, покана и 
сътрудничество, за да си проправят път дълбоко в света-
мишена. По действията си те са дебнещи агенти и 
манипулатори, а не явни натрапници, но в намеренията си не 
се различават по нищо от натрапниците и интервентите. Ако 
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сме ги поканили, то това е само защото не сме съзнавали 
какво води след себе си това, и след като сме осъзнали, имаме 
всички основания да отменим поканата.

Твърдението, че извънземните са негативни, е симптом  
на културно невежество, тесногръдие и страх.

Този аргумент се опира на класическо погрешно 
логическо заключение. Само защото културно невежество, 
тесногръдие и страх могат да доведат до твърдение, че 
извънземните са негативни, това не значи, че твърдението, че 
извънземните са негативни, задължително ще бъде симптом 
на тези качества. Вместо това, то може да бъде извод, 
направен чрез необикновено осъзнаване, критично мислене, 
личен опит и задълбочено изследване. Разбира се, за 
твърдението, че всички извънземни са негативни, казано с 
неприятен тон, и прибягването до използване на стереотипи и 
биене в гърдите, няма извинение, но това не означава, че 
трябва да заявим, че всички извънземни са позитивни като 
знак на културна изтънченост, справедливост и схватливост. 
Забележете как отново и отново един погрешен избор се 
използва за оправдание на друг погрешен избор. Вместо това, 
трябва да идентифицираме различните подбуди на 
извънземните по това, с което са свързани с нашите най-
високи стандарти.

Отвличанията от сивите трябва да се наричат 
„временно задържане“, защото те винаги връщат 
похитения.

При обичайните отвличания похитеният обикновено бива 
върнат, но терминът „отвличане“ се базира само на 
насилственото и внезапно прехвърляне на дадено лице на 
друго място, а не на това дали той или тя се връща. 
Следователно, терминът „временно задържане“ е излишен и 
служи само като евфемизъм за успокояване на 
емоционалната реакция към термина „отвличане“. Обаче 
трябва да се разбере, че не всички похитени са върнати. 
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Осакатяването на хора и консумацията на хора за храна и 
биологичен материал е абсолютно табу и тема, по която има 
недостатъчно сведения. Това не се случва на обичайните 
похитени, които биват отвличани по по-сложни причини, а се 
случва на онези, които са достатъчно слаби и се оказват на 
неподходящо място в неподходящ момент. Никой не знае 
какъв е точният процент от изчезналите хора по света, които 
са били отвлечени с тази цел, без да споменаваме всички 
онези, които дори не са имали привилегията да бъдат обявени 
за изчезнали, но като вземем пред вид броя на хората, които 
изчезват всяка година, ще видим, че постоянните отвличания 
не само са възможни, но имат предимството, че идеално 
могат да бъдат отричани, когато тялото изобщо не може да се 
открие. Всяка инстанция тогава би прекратила издирването 
като още един нерешен случай.

Похитените трябва да бъдат наричани по-точно  
свидетели, комуникатори, интерфейси, гости или  
контактирани, защото те са били поканени да се срещнат с  
извънземни и са дали разрешение. Похитените не са  
жертви, а съавтори и равноправни участници.

Това може да се приложи към случаите на контакт с 
истински доброжелателни извънземни, които са по-малко 
обичайни от отвличанията от извънземни, където 
разрешението е изтръгнато с принуда или хитрост. Правят се 
опити вторите случаи да се представят като първите и 
използването на евфемизми в името на политическата или 
духовната коректност е едно от средствата към тази цел.

9. Принизяване на човешките ценности
Извънземните се колебаят да установят контакт с нас  

открито, защото ние сме насилническа, враждебна,  
агресивна раса. Извънземните са миролюбиви и имат  
незамърсяващи технологии, обаче човечеството  
продължава да унищожава планетата с войни и  
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замърсяване.
Съвременният човек като цяло е агресивен, но това не е 

единствената причина извънземните да се колебаят да 
установят контакт. Фракциите на позитивните извънземни 
може да виждат човечеството като все още незряло, за да се 
справи с открит контакт без дестабилизация, а тези на 
негативните пък виждат нашата цивилизация като все още 
недостатъчно програмирана, за да гарантира пълно 
подчинение на техния таен план при първия контакт. 
Въпреки това, масовото програмиране скоро ще завърши, 
така че времето за контакт се приближава.

Трябва да се отбележи също, че само малка част от 
човешкото население е насилническа, враждебна и агресивна 
по подразбиране, и че ако човечеството бъде освободено от 
културната, политическата, религиозната и психологическата 
манипулация от човешкия елит и силите на негативните 
извънземни, то ще стане много по-миролюбиво и съзнателно 
от този момент.

С други думи, тайният план на извънземните ще бъде 
облагодетелстван, ако се проецират анормалните 
недостатъци на малцината върху мнозинството, и самите тези 
нарушени функции, които тайно са били насърчавани, се 
използват за извинение с цел представяне на този план като 
по-добро решение. Чрез прехвърляне на цялата вина върху 
човечеството и обезценяване на неговото самоуважение 
отвратителните сили могат да се направят да изглеждат като 
светци. Така, привлекателен става погрешният избор, а не 
изкуствено очерненият.

10. Използване на корумпирани човешки лидери за 
изкупителни жертви

Корумпирана човешка клика пречи на човечеството да  
получи наградите от установяване на контакт с  
извънземните. Кликата вижда в лицето на извънземните  
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заплаха за своята власт над човечеството. Те стоят зад  
дезинформацията, която пречи да се осъзнае  
съществуването на извънземни.

Това приема, че всички извънземни са позитивни и че 
единствените противници са фракциите на хора ксенофоби, 
решени да държат човечеството под свое собствено 
управление. Като принасят в изкупителна жертва някои 
човешки клики като единствен проблем, извънземните 
запазват своя имидж като единствено логично решение. Би 
било много по-точно, ако се каже, че покварени човешки 
елементи заговорничат с фракции на негативни извънземни, 
за да попречат на човечеството да се свърже с по-висши 
доброжелателни сили, които подкрепят нашето духовно 
освобождение.

Може би наистина има човешки контрольори ксенофоби, 
но те несъмнено биха били малцинство, като се вземат пред 
вид изтънчените методи, които извънземните използват за 
програмиране на ума и инфилтриране. Те също така биха 
били в неизгодно положение по отношение на технологиите 
и логистиката спрямо други човешки групи, които си 
сътрудничат с негативни извънземни сили, или управлението 
на които е поето изцяло от тях. Само чрез духовни 
трансцедентални решения може да се преодолее контрола на 
негативните извънземни. Тъй като човешките контрольори 
ксенофоби с военен манталитет са твърде интегрирани в 
негативната йерархия, за да приемат тези позитивни решения, 
те неизбежно и неволно стават актив на по-обиграните 
негативни сили. Тяхната роля е крайно маловажна.

Извънземните са били тук хилядолетия, без да причинят  
зло, но кликата ще инсценира извънземна заплаха, за да  
оправдае построяването на космическо оръжие срещу  
извънземните. Те също отвличат хора и ги програмират с  
екраниращи спомени за негативни извънземни, за да  
обрисуват извънземните в лоша светлина.
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Ако това беше истина, кликата би била сериозно 
ангажирана с разпространяване на анти-извънземни 
настроения сред населението, за да подготвят умовете му за 
инсценираното нашествие. Кликата би подготвяла, 
поддържала, финансирала и публикувала изтъкнати 
изследователи, които хвърлят само кал върху извънземното 
присъствие, осигурявайки на тези типове винаги ефирно 
време и затваряйки устата на малцината, които се опитват да 
обрисуват извънземните като позитивни. Те биха използвали 
своите връзки в медиите и развлекателната индустрия, за да 
прокарат твърда ксенофобска тенденция в книги, филми и 
документални филми за извънземните. Те биха извършвали 
също така широкоразпространени военни отвличания, за да 
произведат епидемия от похитени с екраниращи спомени за 
ужасяващи преживявания при отвличания от извънземни, 
така че изследователската литература върху отвличанията от 
извънземни би била наситена с разкази на такива похитени.

Какво виждаме вместо това? Напълно обратното. 
Изследователите, хвърлящи светлина върху тъмните страни 
на извънземното присъствие са онези, които биват 
пренебрегвани и убивани, а онези, прокарващи про-
извънземна дезинформация, са в центъра на вниманието. 
Похитените, които надничат иззад завесата, биват избутвани 
в периферията като несъответстващи на общоприетата гледна 
точка за това какво включват отвличанията. Случва се също 
така онези разкази за отвличания, които последователно 
рисуват извънземните като добри, да показват и белези на 
фалшифициране. Най-популярните неконвенционални книги, 
документални филми и филми за НЛО и извънземни показват 
тенденция към обрисуване на извънземните като тайнствени, 
чудесни и невинни. Ако има клика, всичко сочи, че тя 
предпочита да лансира про-извънземния таен план, което 
може да стане само ако тя е в тайно споразумение с 
измамническите извънземни сили.
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11. Осигуряване на амнистия за корумпирани човешки 
лидери

Разкриване може да стане, ако на вътрешни хора бъде  
дадена амнистия в замяна срещу разкриване на истината  
от тяхна страна.

Политика на амнистия, която е твърде универсална, 
безусловна и опрощаваща всъщност би окуражила 
продължаването, разширяването и извършването на 
престъпни действия от страна на вътрешни хора, ако 
извършителите на тези действия знаят, че няма за какво да се 
безпокоят, щом на края ще им бъде простено. Би било в техен 
най-голям интерес да насърчават такъв вид амнистия, така че 
те могат да действат и след Разкриването, напълно 
освободени от своите отговорности.

Дори да се опита да се даде амнистия, тя трябва да бъде 
дадена не само в замяна срещу истина относно извънземното 
присъствие и възпирането на технологии, а и срещу даване на 
свидетелски показания под клетва против колеги и 
началници, както и срещу признаване на всички грехове и 
предоставяне на поверителна информация. Тогава, щом всеки 
обвини в престъпления всеки друг, ще има достатъчно истина 
на масата, за да се реши кой заслужава амнистия и кой не 
заслужава. Онези, за които бъде доказано, че са виновни, 
включително и свидетели, които са нарушили клетвите си 
при даване на свидетелски показания като са действали като 
патологични дезинформатори, трябва да бъдат лишени от 
правото да изпълняват каквато и да било ръководна роля в 
света след Разкриването. Сигнализатори, които знаят, че са 
били искрени, няма за какво да се безпокоят, а на онези, 
които си мислят, че могат да се възползват от амнистията и 
продължават да напредват със своя таен план, ще им бъде 
потърсена отговорност. Това трябва да се извърши по не по-
малко безкомпромисен начин от този когато се разбива 
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мафията и криминалните кръгове. Тук не става дума за 
търсене на реванш срещу тези престъпници или проява не 
недуховност или безмилостност, а за защита на нашето 
бъдеще от психопати, негодни за реабилитация. 
Практическата реалност на амнистията обаче поставя 
въпроса кой има властта и способността да даде амнистия и 
да защити свидетелите? Преди Разкриването, никой. 
Мрежите за изпълнение на скрити операции са толкова 
напреднали в технологично отношение, че дори и под 24-
часова полицейска защита (или пред жива публика) даден 
свидетел може да бъде уцелен с невидим лъч или да падне 
мъртъв като от аневризма или спиране на сърцето. Онези, 
които работят по проектите на скритите операции са 
подписали документи, с които фактически разрешават 
собственото си убийство, в случай че нарушат клетвата си за 
пазене на тайна. Законите, които уреждат защитата на 
поверителната информация и националната сигурност също 
са извън юрисдикцията на конвенционалната правна система. 
Така че, за да се разруши това успешно, ще бъде необходима 
власт, която да бъде по-мощна от целия военно-индустриален 
комплекс. Най-близко до това би била една „обединена 
планетарна правосъдна коалиция“, която да е в състояние да 
прочисти престъпните правителства от техните криминални 
елементи, но тогава бихме се сблъскали със световно 
правителство, световна армия, световен трибунал – толкова 
мощни, че биха могли съвсем лесно да установят глобална 
диктатура.

След Разкриването, трябва да се извърши духовно дело  
чрез даване на амнистия и опрощение на онези военни и  
правителствени фракции, които са били замесени в  
малтретирането и експериментирането с хора.

Амнистията би могла да осигури безопасен преход за 
инфраструктурата на скритите операции (тайните научни, 
разузнавателни и военно-индустриални комплекси), за да 
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премине от служба на националната сигурност към 
подпомагане на планетарната сигурност, но както беше 
споменато, това може и ще доведе до технократичен 
тоталитаризъм на глобално ниво, ако благодетелите са 
измамници и открито консолидират мрежите за управление 
на света в една единствена мрежа под тяхно управление. 
Настоящето опровергаване и секретността около скритите 
проекти гарантира съвременните официални технологии да 
останат неусъвършенствани. Технологията на полицейската 
държава и оръжията за възпиране на тълпи са ограничени до 
електрошокови пистолети „тейзър“, гумени куршуми, 
звукови оръжия, водни оръдия, камери на обществени места, 
следене на Интернет, мобилни радари, национални лични 
карти и т.н.

Но ако Разкриването свали запора върху технологиите на 
скритите проекти (и технологията на извънземните), тогава, 
чрез проникване на тези технологии в официална употреба, 
те ще позволят много бързо разпространение на ужасни 
методи на контрол в полицейската държава: притеглящи 
лъчове, парализиращи лъчеви пушки, невидими служители 
на службите за сигурност в антигравитационни превозни 
средства, дистанционно четене на мисли, предварително 
откриване на престъпления и отклонения, и препрограмиране 
на ума. Това е съдбата, която ни чака, ако амнистията се 
приеме толкова наивно, че да послужи точно на тайния план 
на извънземните.

12. Възхваляване образа на извънземните и призоваване към 
разбирателство с тях

Това, от което се нуждаят извънземните с отклонения,  
е любов и признание.

Ако изобщо става дума за това, ние можем да изпитваме 
любов и признание, но като акт на реалистична любов ние 
трябва здраво да блокираме техните опити да навлизат в 
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територия, която е извън тяхната юрисдикция. Това е защото 
извънземните с отклонения не са деца, които правят бели, 
неосъзнаващи вредите, които причиняват, нито са невинни 
жертви на обстоятелствата, а по-скоро защото имат 
изключително разумни причини да вършат това което 
вършат. Те са избрали своя път и като психопати те 
разглеждат любовта и признанието от другите като слабости, 
от които да се възползват. Всеки, който лично е изпитал как 
действат психопати, знае, че те злоупотребяват с добрината, а 
не я уважават, и това пропорционално се увеличава до 
контрольорите на човешкия елит и фракциите на негативните 
извънземни.

Сивите са уважавани членове на галактическа  
федерация, които са помогнали духовно на хората.

„Галактическата федерация“ е част от фолклора на 
Новата епоха, означаваща съюз от доброжелателни 
извънземни раси, които са тук, за да помогнат на 
човечеството. Съюз или братство от доброжелателни 
извънземни вероятно съществува и може би някои от тях 
използват сиви дрони като помощници с широко 
приложение, но би било подвеждащо да кажем, че сивите, 
отвличащи и поставящи импланти на хора, са 
доброжелателна раса, като самата тя е част от тази 
федерация.

Извънземните, които скоро ще се разкрият, са тези,  
които са създали човечеството.

Това е отправено към последователите на теорията за 
древните космонавти и към онези, които общо взето смятат 
извънземните за наши върховни прародители. Въпросът е не 
дали хората са били генетично инженирани от извънземните, 
а дали онези, които твърдят това за себе си, казват истината, 
и дори ако това е така, дали това им дава правото да се 
намесват в нашите дела.

Сивите имат толкова напреднала технология, че тя  
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почти има самосъзнание, показвайки, че може да има връзка  
или сливане между технология и съзнание. Самите те са  
високо духовни и са превърнали прогреса на съзнанието във  
форма на изкуство. Тяхното съзнание е колективно, обаче  
чисто и невинно. Сивите са духовни. Вместо чрез сексуален  
контакт, те се доближават най-много до обичта като се  
държат за ръце в кръг и се сливат с Единия.

Още един пример за прекалено антропоморфизиране и 
романтизиране на сивите. Това експлоатира наблюдението, 
че сивите са на вид безизразни, безполови, интелигентни и с 
колективен ум. Вместо да се допусне, че това е поради 
кибернетични характерни черти и роботски функции, нещата 
се извъртат така, че те стават изтънчени, с дзен-подобна 
философия и обичащи духовното единение.

Сивите се отнасят с любов и като защитници, което е  
съчетано със страх от това да не останат на сегашния си  
еволюционен стадий или да не могат да се измъкнат от  
него, така че те се нуждаят от нашата помощ да  
еволюират и ние трябва да гледаме на тях със състрадание  
и известна тъга. Сивите са бъдещи потомци на хората,  
които се нуждаят от нашия биологически материал, за да  
излекуват някакво дегенеративно увреждане. Ние се  
приближаваме към точка, където са били сивите по-рано в  
своята еволюция. Вместо да се самоунищожаваме както те  
са направили, трябва да ги оставим да ни помогнат да  
избегнем тяхното наследство, като в замяна им помогнем  
да предотвратят своето биологично изчезване. Хибридите  
са семената на една нова раса, която комбинира най-
доброто и от хората, и от сивите. Хибридните бебета се  
нуждаят от любов от похитени жени и сивите научават за  
любовта чрез взаимодействие с тях. За сивите ние  
представляваме не само тяхното минало, а и единствената  
им надежда за бъдещето.

Забележете емоционално натоварения език, предназначен 
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да извика съчувствие, състрадание, загриженост, надежда и 
любов. Проблемът не е в тези целомъдрени чувства, а в това 
дали предпоставките, въз основа на които се призовава към 
тях, са действително истински. Горното обяснение залага на 
общоизвестните факти, че отвличанията, извършвани от 
сивите, имат нещо общо с хибридизация, медицински 
процедури и жътва на биологични материали, но ловко ги 
вплита в една история, предназначена да уцелят майчинския, 
защитническия и съчувствения инстинкт в целевата 
аудитория. То просто се опитва от много ъгли доста усърдно 
да бъде емоционално убедително за сметка на истината.

13. Получаване на индивидуално и колективно съгласие 
чрез принуда

Извънземните не могат да ни помогнат, докато  
решаващ брой хора не поиска тяхната намеса.  
Извънземните искат глобален консенсус, а не да се  
занимават само с една държава. Светът трябва да гласува  
като едно цяло.

От една страна, позитивните сили, които уважават 
свободната воля, биха се намесили само ако това им бъде 
поискано. От друга страна, негативните сили, които желаят 
напълно легално завладяване, също биха поискали нашето 
съгласие. Ако фракцията е такава, която фундаментално 
уважава свободната воля, то тя спокойно би ни оставила да 
вземем решение. Ако фракцията е по-малко доброжелателна, 
то тя би била по-припряна. Скритите намерения са това, 
което има значение.

Също така, важна е процедурата на получаване на 
съгласието. Достатъчно ли е едно глобално демократично 
гласуване? Само ако гласуващите са мъдри и достатъчно 
интелигентни, за да направят своя информиран избор. По 
дефиниция, само една четвърт от населението е с над 
средната интелигентност, а това, което е необходимо, е да се 
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уважава разума повече от емоционалността. Следователно, 
изключително малко вероятно е, че при избора ще надделеят 
онези, които имат достатъчно информация и способност за 
критично мислене, за да видят през пропагандата, изляла се 
от фракциите на измамните извънземни, търсещи съгласието 
ни.

Демокрацията би станала средство за постигане на 
тирания. Ако вместо това, решение трябва да вземат избрани 
или назначени официални лица, то тогава трябва да се решат 
въпросите за тяхната почтеност, здравомислие, квалификация 
и потенциалните машинации с техния избор. Както може да 
се види, даването на планетарно съгласие изобилства от 
клопки.

Извънземните ще осъществяват контакт с хората  
лично, без да вземат под внимание националните  
правителства.

Това би трябвало да елиминира корумпирано 
правителство, вземащо решения относно отношенията между 
хора и извънземни, но това би могло също така да бъде и 
средство за придаване на още по-голяма легитимност на 
завладяването. Ако човешките правителства са толкова 
обсебени от собствените си интереси и откъснати от своя 
електорат, че просто не представляват волята на хората, 
тогава получаване на съгласие от правителството не би било 
равно на съгласие от Земята като цяло. Може би това е 
защото, въпреки че вече са заговорничели с човешки 
фракции, някои извънземни все още трескаво програмират 
населението да ги покани да се намесят, когато му дойде 
времето. Да не споменавам, че правителствата са много на 
брой и нито една страна не може да говори от името на 
останалите, но една обединена покана от хората отвсякъде би 
им дала правото за това.

Извънземните не могат да общуват с нас или да ни  
възприемат, ако първо не им дадем разрешение на някакво  

95



ниво. Следователно, ако те присъстват в живота ни по  
някакъв начин, са убедени, че вече сме им дали разрешение.  
Да се противим на тяхното присъствие означава да  
отричаме избора, който вече сме направили, а това  
отричане е от невежество и страх, следователно, човек  
трябва да осъзнае избора и да го уважи, за да премине от  
отрицание и страх към приемане и разбиране. Изгубването  
на страха слага край на чувството ти, че си жертва.  
Повече няма да бъдеш жертва. Ще бъдеш равноправен  
участник. Качеството на общуването ти с тях ще се  
промени значително.

Получаването на съгласие чрез принуда е не само 
планетарен въпрос, но се проявява също и в личен план. Ето 
един пример на разрешение, измъкнато от похитен, след като 
са го или са я накарали да повярва, че самият акт на молене е 
доказателство за това, че вече е дадено разрешение. 
Зависимостта между действията на извънземните и даденото 
разрешение е постепенна, а не рязко очертана. Точно както 
някой продавач от врата на врата може да почука на вашата 
врата, без да сте го канили или без още да сте купили нещо, 
така извънземните могат да направят главните крачки към 
подстъпите или да извършат тайни манипулации, без да са 
били поканени. Ако отворите вратата, вече позволявате на 
продавача да направи своята реклама. Процесът е постепенен 
и започва със стъпване на прага.

Манипулативните извънземни, като се възползват от 
това, което могат да постигнат чрез нахлуване, могат да 
нахлуят още по-дълбоко. Чрез убеждаване на даден похитен, 
че онези малки нахлувания доказват, че похитеният е 
сключил забравени споразумения, които сега трябва да 
спазва, вратата им се отваря отвътре. Колкото повече 
разрешения им се дават, толкова по-осезаемо е 
взаимодействието. Това, с което започват, е психологическа 
манипулация, но колкото по-дълбоко навлизат и колкото по-
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охотно човек се привлича от тях, толкова по-физическа и 
непоправима става вредата. Това е вярно както в личен, така 
и в планетарен план.

Ретикулианците понастоящем придобиват генетичен  
материал от доброволци, които на душевно ниво са се  
съгласили да бъдат част от пробуждането на Земята и  
раждането на нова цивилизация.

Съмнително твърдение, като се вземат пред вид другите 
методи за галене на егото, които се знае, че сивите и техните 
контрольори използват, и които често водят към 
самозалъгване за възвишеност и изоставяне на 
прозорливостта при лековерни похитени. Ако похитените 
бъдат накарани да се чувстват, че са специални и избрани, че 
мисията на техния живот е да участват в програмата за 
похищения и хибридизация, те с удоволствие ще се предадат. 
Не е необходима духовна доброволност, за да бъдат 
идентифицирани като полезни и да бъдат следени, 
профилирани, похищавани и експлоатирани като животни. 
Човек става дори по-използваем и манипулируем, ако дадено 
споразумение бъде сключено поради припряност, отчаяние, 
любопитство или невежество. Това е защото като прави така, 
човек се поставя още по-дълбоко под тяхна юрисдикция, 
което намалява вероятността от намеса на божествени или 
позитивни извънземни сили, които в противен случай биха се 
намесили, за да се противопоставят на крещящите нарушения 
на свободната воля.

Споразуменията на душевно ниво са предпочитан 
реквизит от групите на позитивните извънземни, обаче, тъй 
като те по природа са привърженици на ненамесата и работят 
само с доброволци, които, освен че имат свободната воля и 
усилия, са издигнати на ниво готови за контакт и служба. 
Нещата стават по-сложни, когато доброволното 
споразумение е сключено преди инкарнация и сега е 
забравено, защото групите на негативните извънземни биха 
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могли да използват това и да заявят, че то се отнася до самите 
тях, а не до позитивната група, за която първоначално е било 
предназначено, като по този начин похищават съдбата на 
личността и отклоняват нейните добри намерения и неясно 
чувство за мисия към подпомагане на някакъв таен план, 
обслужващ себичните интереси на извънземните.

Когато преживяваш най-тежкия момент в живота си,  
повикай сивите и те ще те изправят на крака. Когато  
човечеството преживява най-тежкия си момент, то  
трябва да се обърне към извънземните за помощ и упътване.

Това е една от най-опасните измами. Тя насърчава 
духовно подчинение на негативни сили по време на нечий 
най-тежък момент, когато човек е най-уязвим, когато те 
могат да причинят най-голяма вреда. Това е класически 
похват на промиване на мозъци, при който се фабрикува нова 
самоличност от отломките на старата, и при който човек бива 
изкоренен от бившата си твърда почва на логиката и пресаден 
на изкуствена платформа от нови постулати. Той превръща 
човек в реконструиран фанатичен привърженик на онзи, 
който го е преобразил.

Има важен етап от езотеричното развитие, на който егото 
се разбива и изгаря, като позволява на истинската духовна 
личност да израсне от пепелта, но това духовно прераждане 
трябва по волеви начин да се предизвика отвътре. Вместо 
това, тук съветът е да се уповаваш на външен източник, както 
в случая, когато извикаш по телефона пътна помощ, за да те 
изтегли от канавката, и не само това, ами на всичко отгоре 
този източник е и хищнически. Когато се изкачва към 
духовния зенит чрез свободната си, воля човек постига 
духовна връзка с по-висшите позитивни сили, а когато 
безпомощно хленчи в дълбоко отчаяние, негативните сили 
откриват удобния за тях случай.

14. Искане за обединяване и интеграция на хората с 
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извънземните
Хората трябва да установят приятелски отношения  

помежду си, преди да се опитат да установят приятелски  
отношения с извънземните. Чрез глобално обединение и  
интеграция ще можем с право да се опитаме да  
осъществим контакт с извънземните.

Въпросът е обединение и интеграция въз основа на какви 
принципи? Въз основа на принципа на хармонията, 
мъдростта, сътрудничеството и реализацията на човешкия 
потенциал? Ако е така, това ще отнеме много векове, за да 
превъзмогнем по естествен път културните, религиозните, 
политическите и социалните предразсъдъци и деления. 
Единственият път, по който това може да се случи по-скоро, 
в рамките на няколко десетилетия, е или чрез катаклизмичен 
катализатор с дълбоки духовни последствия, или чрез 
наложено единство под едно световно правителство. Във 
втория случай трябва да се вземат предпазни мерки да не се 
позволи единството и интеграцията или други идеали с 
целомъдрено звучене да бъдат използвани за оправдание на 
антииндивидуализъм и тоталитаризъм. Не самото единство е 
това, което е важно, а единството основаващо се на 
справедливи принципи. Единство, което произтича от 
естествената хармонизация на индивидите с общи разбирания 
на духовната цел, е едно нещо, а единството, наложено чрез 
пропаганда и елиминиране на дисиденти – друго.

Хибридите символизират брака между хора и  
извънземни и представляват бъдещето и на едните, и на  
другите. Пристигането и разкриването на извънземните е  
срещане на нашите космически семейства.

Ние не се нуждаем от преливане на генетиката на сивите, 
за да еволюираме, а се нуждаем от естествено възстановяване 
на човешката ДНК, която беше генетично осакатена по време 
на последната фаза на модификации от страна на 
извънземните. Тази последна програма за хибридизация е 
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само продължение на онези предишните, и е предназначена 
да потисне още повече тези части от нас, които извънземните 
контрольори намират за заплашителни, като например: 
индивидуалност, интуиция, чувства и прозорливост, както и 
да развие онези характерни черти, които те намират полезни, 
като например интелектуалните и телепатичните функции.

Независимо от всичко, хибридизацията не е най-добрият 
начин за нас да еволюираме. Клетъчният биолог д-р Брус 
Липтън е показал как индивидуалното осъзнаване, 
възприятие и вярване влияе върху ДНК на човека, като 
позволява да настъпят промени и мутации в рамките на един 
живот чрез обикновено преустройство на съзнанието19. Чрез 
такова прехвърляне на нашето съзнание и възприятие на по-
висше паранормално и изключително духовно ниво хората 
ще еволюират по естествен път. Но то може да бъде спънато 
чрез принудителна генетична асимилация, ако последната се 
приеме като съдба и необходимост.

15. Ограничаване осъзнаването на хиперпространствената 
реалност

По-еволюиралите сиви са етерични в съществуването  
си, а другите – по-физически. Ние можем да общуваме с  
етеричните само в променено състояние на съзнанието,  
понеже те не могат да влязат в нашата физическа  
реалност.

Сивите могат да преминават от физическо в етерично 
състояние, както други извънземни и не са изключително 

19 Епигенетиката е клон от биологията, който изучава генетичните промени 
вследствие фактори от околната среда. Тя е относително нова област на изследване, 
която тепърва става летяща фраза в колективното съзнание. Следователно, това е 
един пример за нещо, което е извън банката с отживели меми, от която черпи 
дезинформационната кампания на извънземните, и ето защо той показва една 
блестяща дупка в погрешната идея, че хибридизацията е единственият път за 
еволюция на човечеството. Повече подробности за епигенетиката вижте в The 
Biology of Belief (2008) от Dr. Bruce Lipton и The Genie in Your Genes (2007) от 
Dawson Church.

100



ограничени до едното или другото състояние. Онези, които 
са строго физически, повече приличат на андроидни 
факсимилета, изградени от човешки военни фракции, докато 
строго етеричните са негативни мисловни форми или 
астрални същества, проециращи тази външност. 
Междуизмерните извънземни по природа са „амфибии“, в 
смисъл, че могат да се показват физически, да се скриват от 
погледа в локалното етерично обкръжение или да преминават 
изцяло в друго измерение. Те заемат нивото на еволюцията 
между физически хора и нефизически духове, разполагайки 
се от двете страни на граничната зона между материалната и 
етеричната реалност и с лекота преминават от едната страна 
на границата на другата.

Също така, на истинските високо еволюирали същества, 
които имат трансцендирала физикалност (излезли са извън 
пределите на физическия свят), не им е забранено да се 
показват физически, когато е необходимо. По-скоро, на ниско 
етеричните мисловни форми би се забранило това, тъй като 
те са само временно нефизически построения.

Сивите не могат да дишат нашата атмосфера.
Идеята, че сивите не могат да дишат нашата атмосфера 

се използва от някои източници, за да обяснят защо те се 
нуждаят от това да се хибридизират с нас, за да произведат 
нов носител за себе си, който може да съществува в нашата 
атмосфера. Това не е сигурно, защото сивите често са 
забелязвани на открито – или да обкръжават коли при 
отвличания край пътя, или да влизат в спалнята на похитения 
при нощно отвличане или просто да се мотаят около 
апартамента преди и след това. По същия начин, похитените 
могат да се качат на борда на извънземните кораби и да бъдат 
обкръжени от сиви, без нито един от тях да носи видими 
дихателни апарати. Похитени също така съобщават, че са 
били отвеждани в извънземни светове, където те можели да 
излязат на открито и да дишат въздуха без проблем.
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Така че или сивите могат да дишат нашата атмосфера и 
ние можем да дишаме тяхната, или сивите не дишат изобщо, 
или техните лица са маски, под които се крият дихателни 
устройства. Същото важи и за скандинавския тип, 
влечугоподобните и богомолкоподобните – те са виждани в 
нашата физическа среда без да носят скафандри с шлемове 
или дихателни маски. Това е вероятно така, защото нашите 
нашите хуманоидни форми имат общ еволюционен или 
инжениран произход.

За да имат обясненията за хибридизацията някакво 
основание, „въздух“ би трябвало да се тълкува символично, 
със значение на „вибрационно ниво“ в дадена конкретна 
среда. В този смисъл, хибридизацията би могла да 
представлява мост между тяхната по-нисша вибрационна 
среда и нашата. Това свързва сивите с ролята им на 
пълномощници, служещи за тази цел чрез задачите за 
рутинни отвличания, и следователно, хибридите биха 
представлявали саморазмножаващ се вид, който разширява 
горния обхват на по-нисшите вибрационни сили. Като ни 
теглят надолу чрез преливане на кибернетични характерни 
черти, те в замяна на това ще се разширят нагоре.

16. Предлагане на неправилни логически 
противопоставяния чрез размяна на роли

Влечугоподобните тук, в слънчевата система, са  
фракция на негативни ренегати от своя вид. Те са във война  
срещу сивите, които са духовно и технологически  
напреднали и са единствената ни надежда за разгромяване  
на влечугоподобните. Сивите са смятани за по-висши  
духовни същества от хуманоидите, живеещи в бази под  
повърхността на Марс, които се нуждаят от нашата  
покана да дойдат тук, за да избягат ужасните условия, при  
които живеят. Влечугоподобните, които ни правят  
проблеми, са само една отцепническа фракция, която не  
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представлява намеренията на целия техен вид.
Този сценарий използва главните играчи: сивите, 

скандинавския тип и влечугоподобните. Той рисува сивите и 
скандинавския тип като добри, влечугоподобните, които се 
месят в нашите работи са зложелателни, а останалите 
влечугоподобни, които не са тук, също като добри, но ако те 
всички са част от същата фракция или съюз, то този сценарий 
не би бил нищо друго, освен предлагане на погрешен избор. 
Ние бихме се присъединили към една от страните на тайния 
план срещу една заплаха-примамка. Ако този сценарий би се 
изпълнил до край, то на края малката отцепническа фракция 
влечугоподобни би била прогонена от планетата и хората 
тогава биха паднали под ръководството и окупацията на 
сивите, „добрите“ влечугоподобни и скандинавския тип – 
точно каквото биха искали, ако те всички са част от същия 
таен план.

Сивите са любознателни същества, чийто генетичен  
фонд е деградирал след поколения клониране. Те са тук, за да  
създадат хибридна раса, която може да осигури оцеляване и  
на двата вида – техния и нашия. Сивите от малка  
отцепническа фракция са негативни, някои са просто  
некомпетентни, а повечето са доброжелателни.  
Богомолкоподобните същества са изключително древни и  
мъдри енергетични същества, чийто външен вид е  
инсектоиден само защото нашето подсъзнание ги  
интерпретира по този начин. Земята също така е и под  
влиянието на група от негативни извънземни, отговорни за  
осакатяването на добитък и за появата на хора в черно.  
Тези същества използват тактика на сплашване, за да ни  
попречат да преминем в по-висше измерение, защото такова  
преминаване заплашва тяхното съществуване.

Тук богомолкоподобните същества и мнозинството сиви 
са обявени за доброжелателни, а малцинството сиви 
некомпетентни или враждебни, а хората в черно – зли. Обаче 
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всички те – богомолкоподобните, сивите, хората в черно – са 
по-скоро част от същия основен таен план, който включва 
също и негативните извънземни от скандинавски тип и 
влечугоподобни. Споменаването на „малка отцепническа 
фракция“ или „некомпетентност“ избутва в периферията, 
чрез лоши момчета, които могат да бъдат пожертвани, онези 
истини, които са изтекли относно истинското естество на 
тайния план.

Сивите и скандинавския тип са два еволюционни клона  
на човешката раса, дошли тук от бъдещето чрез пътуване  
във времето. Скандинавският тип са високо духовни,  
повечето от сивите са приятелски, а малка мошеническа  
фракция от сивите са негативни. Правителството действа  
напълно самостоятелно, без диктат или указания от  
страна на извънземните, а само има някои споразумения с  
тях. Съобщенията за влечугоподобни и богомолкоподобни  
най-вероятно са плод на погрешно възприемане от страна  
на похитените, когато видят някои патологично  
обезобразени сиви.

Тази последна част е безпочвено търсене на рационално 
обяснение, като се има пред вид степента на подробно 
описание на влечугоподобните и богомолкоподобните, което 
ги представя като напълно различни от сивите и в напълно 
добро здраве. Този сценарий отива още по-далеч от другите, 
като казва, че сивите и скандинавският тип са не само 
доброжелателни, а и наши собствени потомци. 
Антропологичната козметика на кибернетичните сиви е 
неделима част от дезинформацията и обрисуването им като 
доброжелателни бъдещи хора е един изключителен пример за 
това.

И най-накрая, основата на измамата е твърдението, че 
всички извънземни от скандинавски тип са изключително 
позитивни същества от бъдещето. Ако това беше някакво 
евангелие, то тогава всяка извънземна група от скандинавски 
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тип, която се представя пред света, щеше да бъде 
приветствана като наши благодетели, дори и да се окаже, че 
са клонинги от скандинавски тип, използвани като 
марионетки от фракции на негативни извънземни, негативни 
владетели от скандинавски тип или арийските членове на 
една подземна цивилизация, която планира да мигрира на 
повърхността.

Скрит порядък зад противоречиви сценарии
Обърнете внимание, че различните дезинформационни 

сценарии външно си противоречат един на друг, независимо 
дали идват от страна на канализатори, академични учени, 
вътрешни хора, изследователи или извънземни, 
осъществяващи комуникация чрез похитени и контактирани. 
Някои казват, че всички извънземни фракции са позитивни, 
някои допускат, че малцина са негативни, а мястото, където в 
един сценарий се поставя разграничителна линия между 
позитивни и негативни, се различава от мястото, на което в 
друг се прави това разграничение.

Явно е, че те не могат да бъдат верни, дори ако всеки 
даде убедително доказателство, че е нещо различно от 
обикновена измама. Това изключва възможността всички 
извънземни да са позитивни и искрени, тъй като би трябвало 
да има далеч повече последователност и проверяемост в това, 
за което твърдят, че е истина.

Някои изследователи са изгубили търпение от всички 
тези противоречия и стигнали до заключение, че 
извънземните просто трябва да са нефизически шегаджии, 
които си играят с нас, или са може би динамични прояви на 
нашето колективно подсъзнание. Де да беше толкова просто. 
Тези обяснения не са издържани, защото, въпреки 
противоречията, общото за тези сценарии е, че те черпят 
актьори от един и същ състав: скандинавския тип, 
влечугоподобните, богомолкоподобните, сивите и 
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правителството. С други думи, противоречивите сценарии 
имат скрит порядък, сочещ към непочтен таен план. 
Източниците на дезинформация, които признават 
съществуването на някои негативни фракции, просто вземат 
малцина актьори и ги противопоставят взаимно. Това 
изглежда е най-ефикасният подход, тъй като той 
едновременно избутва в периферията доказателството за 
действията на негативните извънземни, като ги приписва на 
малка фракция, която може да се пожертва, и като предлага 
останалите извънземни от същия таен план като единствено 
решение. Чрез обрисуване на поне един от тези като наш 
съюзник, се гарантира напредък на тайния план, независимо 
от това кого избираме.

Различните сценарии също така имат характерни черти 
на тестване, насочени към различни целеви аудитории, 
използвани като фокусни групи, за да се помогне на 
изграждането и пречистването на най-успешния сценарий, 
който ще бъде представен на целия свят, когато удари часът. 
В някои редки случаи, сценариите не са толкова 
противоречиви, че да не могат да се абсорбират във 
финалната картина на разкриването. Има достатъчно баласт 
във всеки, за да позволи интегриране по-късно.

И така, целта като че ли е да се уловят на въдицата 
различни аудитории с различни истории, да се научи от 
техните реакции каква комбинирана история би осигурила 
най-висока степен на приемане у най-широк спектър от 
индивиди, и след това да се активира финалният сценарий и 
да се привлекат тези аудитории плюс останалата част от 
населението под нейно влияние. В следващата част се 
разглеждат различни варианти на финален сценарий.
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