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РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗВЪНЗЕМНАТА 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: ЧАСТ V
Как би могъл да се прояви финалният сценарий на 

измамата? Тъй като извънземните са интелигентни стратези, 
сценарият би трябвало да отговаря на следните условия:

• Да има най-ниският риск от провал
• Да бъде изключително правдоподобен и 
привлекателен за обществото
• Да залага на общи слабости и погрешни 
предположения
• Да се гради върху основите на предишна 
дезинформация
• Да използва максимално ситуацията, за да изтръгне 
съгласие
• Да осигури ефективни средства за потушаване на 
съпротивата и овладяване на хаоса
• Да обедини човешките силови структури и да ги 
постави под извънземен контрол
• Да изисква минимално количество енергия и надзор от
извънземни контрольори
Можем да направим някои догадки въз основа на 

информацията, с която разполагаме, като сравним 
дезинформацията със сегашните политически, социални, 
екзополитически и метафизични тенденции. Ще предложа 
възможен съответстващ сценарий, въпреки че би могло, 
разбира се, да има други, дори в по-голяма степен 
съответстващи възможности. Независимо от това, горните 
условия биха останали валидни.

Главни актьори във финалния сценарий
Добре ще е да започнем с анализ на главните актьори и 
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това каква роля може да изиграят, като се има пред вид 
тяхната сила, слабостите им и как биват възприемани от 
обществото.

Влечугоподобни
Влечугоподобните имат лоша репутация. От мнозина те 

са смятани за твърде плашещи, агресивни и манипулативни. 
Дори в научнофантастичните филми те са обрисувани като 
същества с първична, насилствена или фашистка натура. В 
изследователската литература относно похищенията те са 
представени с позорната слава на извършващи изтезания и 
изнасилвания. Само техният външен вид на чудовища би 
предизвикал инстинктивна антипатия у повечето хора, които 
може подсъзнателно да ги идентифицират с алигатори, 
динозаври, зли змии или дракони. Поради тези причини, 
изключително малко вероятно би било влечугоподобните да 
бъдат първият извънземен тип, който да се представи като 
добри момчета. Това би създало твърде много инстинктивен 
страх и погнуса непосредствено след шока на Разкриването.

Обаче, като се има пред вид, че влечугоподобни същества
се обрисуват позитивно в детски телевизионни предавания, 
тяхното представяне може да стане много по-късно, щом 
младото поколение стане в зряла възраст и по-старото 
реакционно поколение измре или привикне към живота в 
странни времена.

Първоначално на тях повече би им подхождало да играят 
ролята на негативни отцепници, за да бъдат използвани за 
изкупителна жертва като единствената група извънземни, 
която координира негативните дейности по отвличанията. 
Това би се основавало върху съществуващите съобщения за 
отвличания и неконвенционалната литература относно 
престъпното присъствие на влечугоподобните, и би залагало 
на естественото отвращение, което хората изпитват към 
тяхната физиология. Както беше споменато по-горе, един 
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дезинформационен сценарий твърди, че на Земята се намесва 
само една такава мошеническа фракция, че те са малцинство 
и не представляват останалите от тяхната раса, които били 
позитивни.

Богомолкоподобни
За богомолкоподобните обикновено се съобщава по-

малко и те са с по-странен вид от влечугоподобните. 
Следователно, дори още по-малко вероятно е те да играят 
някаква видима роля в началото. Външният им вид на 
„буболечки“ не би благоприятствал за изграждане на 
приятелски отношения. Също така, изглежда, че те действат 
като изключително напреднали междуизмерни техници, които
рядко преминават в нашето по-нисше физическо измерение, 
следователно, те биха останали на заден план и режисирали 
представлението иззад кулисите, вместо да се появят на 
сцената.

Сиви
Сивите са толкова познати, че тяхната роля във финалния

сценарий е гарантирана. Техният образ е запечатан в нашата 
колективна ретина през десетилетията на показване чрез поп 
културата, музиката, модата, развлекателните предавания, 
кръговете в посевите, телевизионните документални филми и
литературата за НЛО. Нашето продължително притъпяване 
на чувствителността към присъствието на сивите е една доста
голяма инвестиция, за да няма възвращаемост. Анализът на 
дезинформацията сочи, че те ще бъдат обрисувани като 
мистериозна, изтънчена, подобна на компютри раса, насочена
към изпълнение на своята мисия. Те може да бъдат 
представени като пазители на човечеството, имащи задачата 
да подпомогнат нашия еволюционен напредък през тези 
опасни времена, пазители, които съумяват да доведат 
програмата за отвличания и хибридизация до този край. 
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Сивите ще бъдат въплъщение на трансхуманистичните 
идеали, за да насърчат кибернетичното оковаване във вериги, 
маскирано като генетично и технологично „подобрение“. Те 
също така ще служат като пример за опростенческа зен-
подобна духовност, която насърчава непрозорливостта и 
подчинението в името на недуализма и интеграцията.

Поради странния им външен вид и вибрации, както и 
разделянето на общественото мнение относно техните 
намерения, сивите вероятно ще ограничат публичните си 
изяви и отначало ще останат по-сдържани и енигматични 
личности, като може би ще се появяват в ролята на 
помощници на по-приемливи извънземни групи.

Някои сиви може би ще бъдат използвани за изкупителни
жертви, като бъдат обявени за имащи негативна ориентация, 
или уж затова, че били създадени от човешкото правителство 
в сянка, за да тероризират похитените, някакъв дегенерирал 
клон от генетичната линия, от която произлизали 
доброжелателните сиви, или уж затова, че били група, която 
била отвлечена, клонирана и препрограмирана от негативните
влечугоподобни, за да изпълняват техните заповеди. Както 
беше споменато по-рано, това ще служи за изтикване в 
периферията на доказателствата за дейностите, свързани с 
истинските негативни отвличания, и за инсцениране на 
заплаха, за решението на която щели да ни окажат помощ 
привидно доброжелателни извънземни.

Скандинавски тип
Извънземните от скандинавски тип са изключително 

подходящи за изпълнение на задачата по осъществяване на 
първи контакт, защото те изглеждат подобно на нас, което би 
било приятна изненада за онези, които се ужасяват от това, че
контактът с извънземни ще се осъществи с гротескни форми 
на живот. В литературата, занимаваща се с отвличания, те са 
най-малко очернени от всички споменати раси извънземни.
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Тяхното изключително телосложение и красота директно 
въздействат върху нашите най-дълбоки генетични програми: 
физическо привличане и познатост. Това ще прогони 
ксенофобията, която обикновено се корени в отвращението 
към чужденците. Например, те ще предизвикат почит вместо 
страх, спечелвайки популярни описателни названия като 
„ангели“ или „космически деца“ вместо пренебрежителни 
названия като „буболечки“ или „крокодили“. 

Извънземните от скандинавски тип са идеалните 
суперзвезди на извънземната дезинформационна кампания, 
следвани от сивите, като и двете раси могат да се показват 
заедно пред света, както вече са го правели пред похитените. 
Обаче, първите извънземни от скандинавски тип, които ще 
поставят начало на галактическа дипломация, вероятно ще 
бъдат негативни типове или клонинги, тъй като позитивните 
са привърженици на ненамесата и няма да ни се натрапват. 
Следователно, само негативните фракции умишлено биха 
стъпили първи на сцената под звуците на фанфари, за да 
направят впечатление. Прозорливите индивиди биха прозрели
техните лъжи, но останалата част от човечеството би била 
твърде заслепена и ентусиазирана при посрещането на тези 
привидни вестители на надеждата, промяната и 
просвещението.

Непознати
Възможно е да се появи и непозната от преди фракция на 

извънземни. Те може да бъдат много странни, едва ли 
хуманоидни, може би плазмени форми на живот имащи 
външен вид на същества от по-висшите измерения. Понеже те
изобщо няма да бъдат споменати в изследователската 
литература, ако играят негативна роля във финалния 
сценарий, те биха могли съвсем спокойно да бъдат 
изкуствени проекции или създания. Фракциите, изпълняващи
скрити операции, лесно биха могли да произведат такова 
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създание, като използват нанотехнология, холография или 
други методи.

Предимството на едно извънземно, което е толкова 
странно, нематериално и привидно невинно е, че то би 
предизвикало учудване вместо страх. Хората не биха имали 
символичен прецедент като насекоми или алигатори, за да 
асоциират с тях, освен може би призраците или духовете. 
Тяхната роля би започнала от чиста дъска, от която всяка 
история би могла да бъде построена без негативни прояви, 
открити при изследвания на предишни отвличания или 
теории за конспирация. Единственото, което би ги издало, е 
това кого подкрепят или какво действие изискват от наша 
страна; ако тези неща са в крак с тайния план на 
извънземните, то тяхната телесна форма и произходът им са 
без значение.

Правителство в сянка
Накрая, още един главен актьор във финалния сценарий е

„правителството в сянка“, което включва 
военнопромишления комплекс, корумпирани политически 
клики, военни мрежи за изпълнение на скрити операции, 
някои тайни общества и различни корпоративни и научни 
конгломерати. Въпреки че сред тях може да има вътрешни 
разногласия, като цяло те явно са съучастници в тайния план 
на извънземните. Те или са разбрали, че не могат да победят 
превъзхождащите ги в измеренията сили и са се 
присъединили към тях срещу запазване на властта през 
идващите времена, или пък са достатъчно отчаяни, че 
публично да завземат световната власт и със сила да изритат 
извънземните контрольори, което може да не стане и по този 
начин печелившата карта да се падне на извънземните.

Преднамерено или не, но правителството в сянка работи 
като строителна бригада по изграждане на публичната 
управленска система на извънземните. Както изглежда, те 
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носят отговорност за следното:
• Производство и инсталиране на напреднали 
технологии за наблюдение и инфраструктура за контрол, 
необходима за поддържане на световната полицейска 
държава
• Режисиране на решаващи исторически събития като 
тоталитарни законодателства, войни, тероризъм, 
атентати, бедствия и финансови колапси, за да се 
придвижи човечеството още по-близо към глобално 
самопоробване
• Постигане на максимален контрол над умовете на 
населението чрез психоактивни честоти и въздействащи 
на подсъзнанието предавания
• Произвеждане на изкуствени хора или клонинги, 
които да бъдат поставяни на влиятелни постове във 
властта
• Осъществяване на наблюдение от разстояние и 
специални моделиращи системи за предсказване на 
заплахи и нестабилности за системата
• Отвличане/ програмиране на някои граждани, за да се 
създадат спящи агенти, агенти- провокатори 
(включително от типа на агресивни, настроени срещу 
извънземните, борци за оцеляване) и укротяване на 
индивидите, които представляват заплаха
• Създаване на похитени за примамка, на които са 
дадени екраниращи спомени за позитивни срещи с 
погрешни типове извънземни
• Подготвяне на агенти дезинформатори, присвояване на
феномените канализиране и кръгове в посевите, както и 
създаване на контролирано изтичане на информация от 
вътрешни хора, за да управляват общественото 
възприемане на извънземното присъствие
Независимо дали те вършат всичко това, за да укрепят 
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своята собствена власт или съзнателно се трудят за своите 
извънземни господари, благодарение на техните усилия 
управленската система, която те градят, ще бъде готова за 
използване от негативните извънземни и техните по-
зависими посредници. Това отново ни демонстрира 
ефикасността, с която негативните извънземни действат: 
населението се самопоробва, преди самите те да поемат 
контрола.

Във финалния сценарий публичната роля на 
правителството в сянка може да се състои в осигуряване на 
известно количество момчета за бичуване, които ще бъдат 
наказани за престъпления срещу човечеството и за 
конспирация с цел потискане на човешката еволюция.

С контролираното разобличаване и чистене от корупция 
на „най-високите нива“ ще се заложи на картата на 
популисткия гняв срещу елита, отговорен за страданията на 
народа. Например, да си представим какво щеше да стане, ако
атаките срещу Световния търговски център бяха напълно 
разобличени пред света като работа на вътрешни хора и ако 
многобройни други действия на корумпираните човешки 
лидери също бяха разобличени. Това не само че щеше да 
доведе до разрушаване на стария политически ред, но щеше 
да намали доверието в човешкото ръководство като цяло и 
щеше да засили подкрепата за решаване проблемите на 
човечеството от не-хора.

Ако внимателно се режисира, нито една от тези чистки 
няма да отстрани функционалното ядро на правителството в 
сянка; по-скоро това ще бъде промяна на повърхността, 
символичен жест, че старото отмира, и че се поставя начало 
на новото. Тогава ще настъпи благоприятен момент за даване 
на амнистия и реабилитация на членовете на правителството 
в сянка, така че техните инструменти за управление могат да 
бъдат привидно трансформирани в инструменти на мира. 
Стане ли това, съществува сериозна опасност „инструментите
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на мира“ да прераснат вместо това в технология за скрити 
операции, използвана срещу дисиденти, етикетирани като 
„човешки расисти“ или „анти-извънземни терористи“. Ако 
обществеността одобри тези стъпки като необходими за 
защита на мира и прогреса, то тогава бързо ще възникне нов 
вид тирания.

Възможни варианти на финалния сценарий
Разкриването на извънземните ще стане на множество 

фази, това до голям степен е гарантирано. Нарастващото 
приспособяване към масовото съзнание поддържа нещата 
стабилни и позволява предвидими модели, за да се пресметне
следващият оптимален ход. Първоначалната фаза трябва да 
бъде най-консервативна от всички, за да се сведе до минимум 
риска и паниката, но процесът се ускорява, когато рискът от 
провал се намалява с всяка успешна стъпка.

И така, сега ще направя изследване на един възможен 
вариант на финалния сценарий, разделен на пет ключови 
фази. Задачата е не да се декларира как ще се развие 
бъдещето, а да се покаже минималното ниво на сложност, 
свързано с един финален сценарий, да се покаже колко лесно 
съществуващите тенденции и условия могат да се сближат с 
цел изпълнение на даден таен план, и да се посочат видовете 
опасности, които трябва да бъдат осъзнати и предотвратени.

Фаза 1: Потвърждение и въодушевление
Открито е доказателство за живот извън Земята. Това 

може да бъдат микроорганизми или техни фосили, открити на
Марс, или интелигентни сигнали, получени от SETI. Следват 
научни, религиозни и философски дебати за последиците от 
това, че не сме сами във вселената.

Дебатът еволюира от това какво значи, че не сме сами във
вселената, до това, дали сме посещавани от интелигентни 
извънземни същества. Феноменът НЛО става все по-
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правдоподобен и предизвиква все по-голям обществен 
интерес. Титулувани лидери на мнение и екзополитици 
излизат на сцената и споделят своята информация или 
дезинформация със света.

Фаза 2: Очакване и организация
Все по-често се забелязват смело появяващи се НЛО, 

даващи отговор на наболелия въпрос, дали извънземните ни 
посещават. Въпросът започва да се променя в „Защо те са 
тук?“

Това води до нарастващ интерес към това, което могат да 
кажат похитените и контактираните, тъй като те лично са 
общували с извънземни, които са им казали за своите 
намерения. Вниманието ще се разшири също и към 
съобщенията, уж изпратени от самите извънземни чрез 
кръгове в посевите, канализиране и анонимно 
разпространени изявления. Тук ще се отприщи лавината от 
дезинформация, за да формира общественото възприемане 
подбудите на извънземните.

Множат се мрежи и институции, впрегнати в подготовка 
на човечеството за разкриването на извънземните и за 
галактическа дипломация, които стават високо организирани 
и влиятелни. Правителствата са подложени на по-голям от 
когато и да било преди натиск да разкрият истината за 
извънземните.

Фаза 3: Отчаяние и сблъсък
Икономическите, политическите и екологичните 

проблеми, които са пуснали корени в първите две фази, сега 
достигат връхната си точка. Вината за сериозните 
климатични проблеми се стоварва върху предизвиканото от 
хората глобално затопляне. Нарушението на производството и
доставката на храни и енергия води до по-големи граждански 
вълнения. Настроенията, насочени срещу върхушката, 
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ескалират в размирици и терористични актове, които 
довеждат до поставяне на контролни пунктове, разрастване 
на мрежата за шпиониране на гражданите и, евентуално, до 
арести и лагери за интерниране.

Хората започват да виждат, че проблемът произтича от 
злия глобален елит, който се опитва да консолидира и запази 
своята власт чрез хаоса, който създава. Хората отчаяно искат 
глобална промяна на режима, използване на обновяеми 
технологии, свобода, осигуряване на храна/ здравеопазване и 
финансова сигурност.

Позитивното възприемане на извънземните от 
обществеността още по-остро контрастира върху негативното
възприемане на човешките органи на властта, което 
предизвиква все по-нарастващо искане за намеса на 
извънземните.

Фаза 4: Революция и коренни промени
Извънземни осъществяват първия контакт по ограничен 

начин, достатъчен да докаже, че съществуват, и съобщават 
своите намерения и изисквания. Масовата паника е 
предотвратена чрез условията, наложени в полицейската 
държава, ограничаващи размириците, както и чрез 
осъществената преди това програма за аклиматизация, 
спомагаща да се посрещне това с очакване, а не със страх. 
Извънземните обещават сигурност и стабилност срещу 
сътрудничество, което с радост ще бъде прието.

Следва безпрецедентно разкриване. Обявява се край на 
лъжите, измамите, конспирациите, войните и страданията, 
понеже противниците са разкрити и старият ред се разпада. 
Инструментите на полицейската държава се реорганизират за 
запазване на мира, като галактическата дипломация се 
развива и движението на привържениците на извънземните се
превръща в нов ред.

Похитените и контактираните, които са подготвени за 
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задачата, сега стават лица за връзка и извършват тежката 
работа по трансформиране на обществото в съответствие с 
тайния план на извънземните. Процесът ще изглежда 
демократичен, а не диктаторски, тъй като промяната 
произтича от обществото с помощта на тези връзки.

Светът се обединява. Цялата наука и религия се 
абсорбира в една извънземна парадигма. Непреклонните 
религиозни и политически фракции, отказващи да се 
подчинят, са обявени за невежи, остарели и опасни. По целия 
свят фанатизмът на привържениците на извънземните води до
преследване на дисиденти. Всеки, отказващ да се подчини на 
извънземния таен план, бива причислен към една и съща 
категория заедно с анти-извънземните терористи, 
религиозните фундаменталисти и остатъците от стария ред, 
опитващи се да подкопаят основите на извънземната 
окупация.

Инструментите на полицейската държава, 
усъвършенствани чрез технологиите на организациите, 
извършващи скрити операции, и чрез извънземните 
технологии, тогава се обръщат срещу тези неконформисти. Те
биват разгромявани, превъзпитавани или отстранявани – все в
името на защитата на мира, свободата и бъдещето на 
човечеството.

Фаза 5: Еволюция и асимилация
Човечеството преминава мирно в бъдещето. Хибридни/ 

индиго деца заемат елитни ръководни постове, когато 
пораснат. Мнозинството от оцелялото човешко население се 
насочва към рудодобив, промишленост и селско стопанство, 
използвайки взета назаем извънземна технология, за да 
изградят и поддържат инфраструктурата на новата 
цивилизация.

Оцеляването, напредъкът, екологичната хармония и 
физическото и умственото съвършенство стават новият 
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фокус. Кибернетични и генетични усъвършенствания се 
приветстват, тъй като служат за увеличаване на телепатични, 
телекинетични, ясновидски и други свръхчовешки 
способности. На извънземната технология и услуги се 
приписва изкачването на хората нагоре по еволюционната 
стълбица.

Хората стават все по-кибернетично, екстрасенсно и 
технологично усъвършенствани, но на цената на загубата на 
прозорливостта, истинската духовна връзка с божественото, 
независимостта на мисълта и съзнаването на по-висши 
истини.

Накрая, хората са напълно хибридизирани и 
усъвършенствани като по-осезаем, мощен, физически и 
преминаващ между измеренията гъвкав инструмент на 
негативните междуизмерни сили. Асимилацията е завършена.

Предвещания
Сценарий като този ще бъде предвестен от тенденции, 

които са активни и видими още сега. Няколко възможности 
ми идват на ум.

Първата е популярният феномен 2012 година, който е 
създал трескаво очакване, че скоро ще преминем в епохата на 
просветлението. Пристигането на извънземните точно около 
този момент, напълно би било в съответствие с тези 
очаквания, ако те се представят като предвестници на нашата 
златна епоха.

Сега аз наистина вярвам, че ще преживеем радикална 
промяна през идващите години, но моите изследвания и 
интуиция ми казват, че всичко това не само че няма да 
свърши през 2012, а ще има един критичен период, който ще 
се проточи десетилетия след това, и който ще определи 
крайния резултат.

И така, ако отначало е поставена погрешна финална 
линия, то резултатът може да бъде манипулиран чрез едно 
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самоизпълняващо се пророчество. Точно когато хората трябва
да бъдат най-прозорливи и активно действащи за оформяне 
на своето бъдеще, те ще оставят гарда си открит, като мислят, 
че вече са стигнали до целта.

Втората е феноменът кръгове в посевите. Някои кръгове 
в посевите са чисто абстрактни и предават съобщение на 
прототипно метафизично ниво. Те изглеждат като повечето 
автентични такива. След това, има формации в посевите, 
които буквално кодират събития, дати и съобщения по такъв 
начин, че провокират интелектуално решение на 
главоблъсканица. Те показват признаци, че са направени от 
хора, като или са положени от сръчни наземни екипи, или са 
отпечатани върху полетата от базирани в космоса 
направлявани енергийни оръжия, което може да предполага 
че са замесени групи за извършване на скрити операции, 
които, както вече беше споменато, са съучастници в тайния 
план на извънземните. Някои от тези формации намекват за 
важността на календара на маите и неговата крайна дата през 
2012-2013 година, други уж са директни съобщения от 
сивите.

Третата е феноменът деца индиго, кристални деца, деца 
на дъгата, деца звездно семе и деца хибриди. Докато някои 
може да са просто деца с недъзи или престъпници, на които 
са дадени евфемизми на Новата ера, то други явно изглеждат 
с напреднала природа. Вторите може да са човешко-
извънземни хибриди, родени в човешки семейства или 
напреднали души, които са тук, за да изпитат и катализират 
бъдещите промени.

Не е изненадващо като се има пред вид как, съгласно 
теорията за преражданията, душите се раждат в онези 
времена, които съвпадат с техните текущи нужди и 
способности.

Проблемът е, че тези специални деца биха могли да бъдат
използвани като опора или връзка от негативни извънземни 
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фракции. Представете си, ако на милиони родители бъде 
казано, че техните деца са високо ценено извънземно 
наследство, дарено от извънземни „благодетели“ със 
специални способности и познания, за да поведат света към 
нова ера. Кои родители биха отхвърлили извънземното 
присъствие, като чрез него биха отхвърлили собствените си 
деца? За повечето изборът е автоматичен: да приемат и 
защитават и едните, и другите. Те може би са проучени, за да 
е сигурно, че ще направят това. Освен това, те биха видели у 
хората, които не са склонни да приемат извънземната 
окупация, потенциална заплаха за своите деца и това да 
предизвика силен защитен инстинкт.

А пък за самите деца, поне за онези, които все още не 
знаят това, откритието за техния специален статус би било 
голямо погалване на егото. Кои млад хора биха отхвърлили 
властта, самоличността и привилегията да станат връзка с 
извънземните групи, с които чувстват сродство... особено 
след като са били отбягвани от своите ненадарени със 
способности връстници през целия им живот, защото са 
различни, или след като дълго време са чувствали, че може да
имат по-велика цел? Наистина тук има позитивни души с по-
велика цел и много от тях са страдали от социална изолация 
поради това, че са били толкова различни през целия си 
живот. Някои може да са връзки с истински позитивни 
извънземни групи, които се противопоставят на намесата на 
негативните. Въпросът не е в това и към тези индивиди 
никога не би трябвало да се отнасят несправедливо само 
затова, че имат специални способности или връзки с 
извънземни. Въпросът е, че млади хора като тези и други, 
специално подготвени и програмирани за задачата, могат да 
бъдат подмамени да се присъединят към неподходящата 
извънземна фракция. Това е опасността, с която се 
сблъскваме тук. Следователно, те трябва да станат 
достатъчно мъдри, за да прозрат измамата и галенето на егото

121



и да използват своите способности, за да защитят истината, 
свободата на мисълта и духовния суверенитет.

Четвъртата тенденция е проникването на извънземната 
тема в официалната религия. Християнството е най-голямата 
религия, следвана от исляма и индуизма, а негова най-голяма 
деноминация е католицизмът. Това прави католицизмът най-
голямата религиозна деноминация в света. Очевидно е, че 
извънземният таен план би използвал католицизма, за да 
постигне лесно влияние над умовете на милиони. 
Католицизмът би послужил като основно средство за 
религиозна реформа на Запада и асимилация, използвано от 
извънземния таен план.

Отец Габриел Фунес, директор на Ватиканската 
обсерватория и йезуитски свещеник, направи изявление, че 
може да съществуват извънземни, че вярването в тях не 
противоречи на вярата в Бог и тъй като те са част от 
Сътворението, те са наши братя. Друго длъжностно лице с 
висок ранг от Ватикана, монсиньор Корадо Балдучи, който е 
демонолог и теолог и член на Римската курия, заяви 
публично, че контактът с извънземни е реален, че извънземни
обитават нивото между хората и ангелите и че никой от тях не
е демоничен. Макар че това са лични изявления, Ватиканът 
не публикува опровержения, което означава, че с течение на 
времето Ватиканът постепенно ще се приближава към 
възприемането на тези гледища като официална политика. 
Онова, което няма да се споменава е еднакво валидната идея, 
че някои извънземни обитават нива между хората и демоните 
и използват демонична тактика за изпълнение на своите цели,
което включва използване на Църквата като средство за 
тяхното обрисуване като наши ангелски братя.

Петата тенденция е изключителното усилие да се 
припише глобалното затопляне единствено на хората, 
въпреки доказателствата, сочещи, че естествени слънчеви 
цикли са основната причина. Тези цикли зависят от 
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вариациите в комбинираните гравитационни и магнитни 
сили, упражнявани върху слънцето от обикалящите в орбита 
около него планети. В отговор, върху тези планети оказва 
влияние промяната на отдаваната от слънцето мощност. 
Хората не са причина за наблюдавания ефект на глобално 
затопляне на Марс, например.

Дори ако емисиите на въглероден двуокис бяха причина 
за глобалното затопляне, онези, които прокарват този таен 
план, подозрително пренебрегват истински решения като 
разпространение на технология за безплатна енергия. Вместо 
това, те изискват по-голяма глобална намеса на 
правителствата, насилствен глад за енергия и икономическо 
притискане на населението. Колективен страх и чувство за 
вина се внушават чрез инсцениране на природни бедствия, 
водещи до растящо желание да се направят ненужни жертви 
заради политическа коректност и оцеляването на планетата. 
Това ще създаде достатъчно гняв срещу нашето човешко 
ръководство и чувство за вина, насочено срещу самите нас, 
заради унищожаване на околната среда, а извънземните, както
изглежда, идеално ще оправдаят укорите срещу човешката 
неспособност и ще предложат самите себе си и своите 
прогресивни лица за връзка като единствено решение.

Естествено, това не оправдава продължаването на 
разрушението на човешката околна среда, по-скоро това 
предполага отговорност да бъде потърсена от истинските 
виновни и да се приложи правилното решение. „Спасяването 
на Земята“ в никакъв случай не трябва да става удобно 
средство за извинение на престъпните политически и 
извънземни тайни планове, но за съжаление вече е станало и 
ще продължи през идните години.

Шестата тенденция е най-новата смяна на курса на 
политиката към разкриване на извънземен живот. 
Телевизионни предавания за НЛО сега клонят повече към 
вярващите отколкото към скептиците, а някога беше 
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обратното. Различни правителства са в процес на 
оповестяване на документи и бази данни за НЛО, които преди
това са били секретни, а Съединените щати ще ги последват 
при следващата администрация20.

Всичко това показва, че става смяна на прикриването на 
съществуването на извънземните с прикриване на това кои са 
те и защо са тук. Скептиците все по-вече се представят като 
хора със затворени очи, а вярващите и свидетелите – като 
правдоподобни и логични. Това е преминаване от едно 
прикриване към друго. Без да мислят какво идва след това, 
онези, които приветстват края на първото прикриване като 
сомнамбули отиват към следващото. Можем да очакваме тази 
тенденция да продължи и да стане дори по-очебийна. На края
напълно ще се признае, че извънземните съществуват и че ни 
посещават, но че те са приятелски и са тук, за да ни помогнат 
да преминем през трудните времена. Разкриването ще бъде 
частично, контролирано и дезинформативно до крайна 
степен.

Седмата тенденция е екзополитически стремеж към 
отправяне на петиции за намеса на извънземните, 
организиране на граждански контактни групи и формиране на
мрежи по разкриването, целящи слагане край на 
прикриването на НЛО. Тяхното страстно желание за 
Разкриване рискува да не бъдат взети предпазни мерки за 
различаване на позитивните извънземни от измамниците. 
Някои вярват, че всички извънземни са доброжелателни и 
следователно няма нужда да се поставя под въпрос 
извънземното присъствие. Други признават, че извънземните 
се различават по намеренията си, но ограничават своята 
дефиниция за враждебността на извънземните до физическа 
агресия като изтезания на хора, сваляне на самолети и 

20 През 2007 год. френското правителство оповести бивши секретни доклади за 
НЛО от последните трийсет години, като повече от половината случаи все още са 
необяснени. Британското правителство направи същото през 2008, като публикува 
архивите си. Канада и Дания последваха процеса през 2009.
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атакуване на военни инсталации.
Би било проява на липса на прозорливост упоритото 

игнориране, осмиване и намиране на благовидна причина за 
отхвърляне на възможността враждебността на извънземните 
да се прояви под маската на доброжелателност. По-ярки 
примери могат много добре да послужат за доказателство за 
подготовка и програмиране от страна на тези сили. Ако 
аспектите на това движение са одобрени от непочтени 
извънземни сили, то екзополитическата активност би могла 
да стане идеалното средство, чрез което да се откажем от 
своята колективна свободна воля. С допълнителна 
предвидливост обаче, тя просто би могла лесно да стане 
ефективен защитник на истината, мъдростта и суверенитета.

И така, за да използва своя максимален потенциал, 
движението не трябва в никакъв случай да подценява 
изтънчеността на извънземната измама, а да изследва как тази
измама може да се прояви и съответно да се предприемат 
мерки за непредвидени обстоятелства и да се изградят 
стандарти, които да гарантират, че такава измама никога няма 
да успее. Като правят това те няма какво да изгубят, по-скоро 
ще спечелят всичко. Решението е както в подкрепа на 
Разкриването, така и в подкрепа на прозорливостта.

Защо сега?
Онези, които режисират финалния сценарий, действат 

внимателно, стратегически и ефективно. Те използват най-
безопасния, най-бавния и най-изтощителния подход, който 
могат да използват в дадените времеви граници, но се оказва, 
че за тях сега срокът изтича, като се има пред вид скоростта, с
която се развиват тенденциите към полицейска държава, 
глобална бъркотия и разкриване на извънземните. Ако те 
имаха на разположение още един век за протакане, биха се 
сблъскали с далеч по-малко критични погледи. Това, че 
действат отчаяно и по много различни начини, означава, че се
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случва или предстои да се случи нещо, което е извън техния 
пълен контрол. Те не могат да го предотвратят, забавят или 
ускорят, а вместо това трябва да го пригодят, интегрират и 
отклонят по начин, по който джудистът пренасочва вместо да 
спре стремителността на нападащия го противник. Защо?

Причина 1: Достигане на зрелост и устойчивост
Ако сравним съвременността с времето преди едно 

хилядолетие, става ясно (от гледна точка на възползване от 
предимството на момента) защо времето за открито 
завладяване от извънземните е сега вместо по-рано. Именно 
сега сме достатъчно интелектуално и технологично 
напреднали, за да се самопоробим на глобално ниво, да 
възприемем извънземната парадигма и да функционираме 
като квалифицирани и жизнеспособни активи за техния таен 
план.

Ако това беше опитано преди хиляда години, 
извънземните щяха да имат една отговорност, която им 
създава грижи, а не актив, който да управляват. Щеше да се 
наложи самите те да осигурят цялата технология, 
образование и подготовка – трудно изпълнима задача, като се 
има пред вид невежеството, недодялаността и 
разпокъсаността на тогавашното население. Защо да не 
почакат (или да пропътуват във времето напред) няколко века,
пускайки катализатори по пътя, за да ускорят напредването на
цивилизацията, докато не назреят условията?

Те се опитват да преодолеят не военна съпротива, а 
инерцията и липсата на ефективност, иначе щяха да ни 
завладеят още по времето на мечовете и лъковете. Инерцията 
може да се преодолее чрез търпение и внимателно прилагане 
на катализатори за растеж, точно както трябва да се полагат 
грижи за посевите, преди да станат готови за жътва.

Причина 2: Приближаване на критични точки на времевата 
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линия
Това представлява решаващият проблем за извънземните 

контрольори: цивилизация, достатъчно напреднала, за да 
работи ефективно за тях, е достатъчно напреднала да работи 
ефективно срещу тях, или поне да се изплъзне от тяхната 
хватка. Моментът на максимална ефективност е моментът на 
максимален риск.

Днес се намираме в най-несигурната от всички ситуации,
точка на изключителен кръстопът, на който трябва да изберем
по кой път да тръгнем – на обречеността или на 
освобождението, а тактиката, която се използва, е да се 
маскира обречеността като освобождение. Бъдещето ни 
постоянно се променя, зависейки от степента на информация 
или дезинформация и формирайки базата на нашия личен и 
глобален избор. Съвременната история е отрупана с критични
точки по времевата линия, които биха привлекли намеса от 
междуизмерни или пътуващи във времето сили, понеже тези 
точки представляват прозорци, където може най-ефективно 
да се повлияе на бъдещето. Следователно, не трябва да се 
изненадваме, че извънземната активност се увеличава 
експоненциално през последния век, тъй като се 
приближаваме към най-грандиозната от точките за връзка.

Причина 3: Идващи природни катаклизми
Природни циклични катаклизми заплашват да 

дестабилизират допълнително системата за управление. 
Възможностите включват изключително силни слънчеви 
изригвания, масови вулканични изригвания и земетресения, 
супер бури, бомбардировка от комети, смяна на магнитните 
полюси, физическо преместване на земните полюси и начало 
на нова ледникова епоха. Хилядолетия над човечеството не са
надвисвали тези заплахи, но изглежда, че всички те ще се 
съсредоточат в идните десетилетия. Още сега виждаме 
нарушение на снабдяването с храни поради болести, суши, 
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наводнения, унищожаващи посевите едновременно по целия 
свят.

Системата на управление не може да оцелее, ако не се 
пригоди към това нарушено снабдяване. Пригаждане означава
увеличаване на нивото на контрола, подобно на стопанин, 
който събира стадото си в очакване на силна буря и го затваря
в обора. С цел подобряване на ефективността, системата на 
управление прави една крачка напред, като използва ранни 
заплахи – било то реални или изфабрикувани – с цел да 
получи необходимия контрол, за да оцелее при по-късните 
заплахи. Пример: глобалното затопляне до голяма степен е 
резултат от природни цикли в Слънчевата система, но вместо 
тях се обвиняват въглеродните емисии от човешката дейност 
като единствена причина, системата на управление може да 
намали стандарта на живот и да обезцени самоуважението на 
човечеството, така че, отчаяни и деморализирани, хората с 
повече охота да предадат суверенитета си в ръцете на уж по-
мъдрите си управници. Управниците тогава ще имат 
необходимите средства да вържат своя човешки добитък.

Причина 4: Процъфтяване на феномена на човешката 
духовна трансцеденталност

Физическите причини, изложени по-горе, би трябвало да 
привеждат убедителни доказателства защо в това време 
тайният план на извънземните напредва толкова бързо. 
Вярвам, че има също и метафизични причини, които, въпреки
че изглеждат по-теоретично, все пак могат да се  проверят 
лично. 

Най-главната метафизична причина е, че част от 
човечеството се движи към духовна трансцеденталност, към 
придобиване на духовно осъзнаване на междуизмерни 
способности, необходими да се преодолее системата за 
управление. Това не е само резултат от човешката духовна 
еволюция, увеличаваща нуждата от по-експанзивно състояние
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на съществуване, това също е проява на божествена намеса 
през тежки времена, ускоряваща духовното укрепване на 
индивидите, които изберат да участват в процеса.

Ние сме динамични същества, способни на лично 
духовно израстване, така че няма причина защо да не може 
по-голям брой от нас да постигне трансцеденталност, при 
положение, че имаме достатъчно време и благоприятни 
възможности. Междуизмерните извънземни цивилизации не 
винаги са били на това ниво, което значи, че някога са 
обитавали по-ограничено пространство на съществуване, 
като нашето собствено, преди да направят прехода. Ако те 
могат да го направят, значи, можем и ние.

През цялата ни история са съществували 
трансцедентални хора, които са работели като велики 
духовни наставници и учители на епохите, и докато те са 
били изключение за своето време, тяхното послание е, че ние 
можем и ще постигнем същото или повече.

За да настъпи това на по-широко ниво, всичко, което е 
необходимо, е синхронизация на условията и катализатори, 
въздействащи ни вътрешно и външно, за да спомогнат за 
нашето духовно пробуждане, освобождение и укрепване. 
Онези, които са възприемчиви към това влияние, ще се 
издигнат и ще се поляризират от останалите, които са по-
предразположени към доброволно неведение и ентропия. 
(Обърнете внимание, че този феномен на поляризацията няма
нищо общо с моралните преценки, а по-скоро е последица от 
естественото несходство, което възниква между индивиди, 
които вървят по несъвместими пътища на живота).

Доведен до своя логически изход, феноменът на 
поляризацията би довел до преобразяване на света, който 
познаваме, и до разделяне на консенсусната реалност на две 
взаимно изключващи се сфери на съществуване. Всичко това 
напълно съответства на изследванията за 2012, на 
библейската есхатология, пророчествата на американските 
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индианци, скандинавската митология, санскритската 
космология и съобщенията от канализатори, контактирани 
или похитени относно предстоящата съдба на човечеството.

И така, оказва се, че извън съсредоточаващите се 
физически фактори, споменати по-горе, има няколко 
нефизически фактора, които също се събират заедно:

• Духовното съзряване на част от човешкото население 
и неговата готовност да премине от тази ограничена 
форма на съществуване към по-висша
• Осъществяване на божествен план за засилване на 
процеса и борбата срещу сериозните нарушения на 
баланса, причинени от системата на извънземните за 
управление
• Както се обсъжда в моята статия The Physics of 2012 
(Физиката на 2012), облъчване на нашата слънчева 
система от събитиен хоризонт или вълна от 
хиперизмерна енергия. Това ще послужи за разхлабване 
на гравитационните връзки на консенсусната реалност и 
ще позволи по-лесно преминаване към по-висша форма 
или разделяне на междуизмерни сфери на съществуване.

Запазване на хиперизмерния контрол
Ако приемем, че измерната трансцеденталност е реална 

възможност за нас, как извънземните контрольори могат да 
запазят властта си, изправени пред това? Чрез тайния план на 
извънземните, който се осъществява в момента. Те биха 
постигнали това първо чрез спечелване на нашето 
доброволно подчинение пред тяхната власт, след това чрез 
бетониране на това подчинение чрез зависимост, 
пристрастеност, духовна стерилизация и кибернетична 
асимилация. 

Не трябва да забравяме, че човешката трансцеденталност
не гарантира една пълна безопасност. По-скоро тя означава 
повече подравняване на терена за игра, отколкото напускане 
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на играта. Вместо извънземните да имат изключителен 
достъп до зад кулисите на нашата реалност, скрити от погледа
ни и извън нашия достъп и възприятие, нашата 
трансцеденталност би означавала сваляне на завесата и 
възможност да ги видим и общуваме с тях по-пряко.

Това би могло да бъде друга причина за това защо 
извънземните преминават от скрит към открит контрол: скоро
за тях може да стане невъзможно да поддържат привилегията 
да бъдат невидими, ако повече от нас придобият по-голяма 
проницателност и подвижност в измеренията. Ако 
разкриването им е неизбежно, те трябва изпреварващо да ни 
подготвят да видим тяхното присъствие в положителна 
светлина.

Друг проблем, пред който се изправяме е, че ако – 
подобно на преминаването в по-горни класове в училище – не
е необходимо някакво познание от следващата степен, за да 
преминем от настоящата, ще има тълпи от преминаващи по-
нагоре, които си нямат абсолютно никакво понятие за тайния 
план на междуизмерните извънземни и тънкостите на новото 
съществувание. Дори и да не се извърши „смяна на 
измерението“, все пак най-гъвкавите, най-прогресивните и 
най-полезните хора биха направили това през идните 
времена.

Тези добронамерени, но потенциално непрозорливи (по 
отношение въпросите за извънземните и хиперизмерението) 
хора са тези, които най-лесно попадат в клопките на 
извънземната измама. Те са и най-ценните, защото 
статистически съставляват масата на преминаващите. Би 
могло да се каже, че бъдещето на човечеството зависи от 
техния избор към кого ще се присъединят. 
Дезинформационната кампания на извънземните вече се е 
прицелила именно в тях: екзополитически активисти, ню-
ейджъри, прогресивни религиозни хора, специални деца, 
контактирани и похитени, неконвенционални изследователи, 
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търсачи на истина и други, които са по-възприемчиви от 
масите към безкористни каузи и новаторски идеи. Това са 
точно тези, които биха успели да преминат към следващото 
ниво без да имат винаги нужната предвидливост, за да 
избегнат клопките след това.

Това, което се случва сега, има всички характеристики на 
времева война, водеща се между сили, пътуващи между 
измеренията и във времето. Целта на всяка времева война е 
запазване, укрепване и разширяване на вероятното бъдеще 
или реалност на даден източник. Колкото повече души' се 
съберат на конкретна времева линия, толкова повече на тази 
времева линия се дава стабилност и надмощие над 
останалите. Преместването на човешкия колектив от души на 
негативна времева линия изисква колективен избор. И така, 
имаме дезионформационна програма и времева манипулация 
на историята и генетиката, за да се отклони този избор силно 
към такъв в полза на негативната времева линия.

Отложих обсъждането на позитивните сили, защото 
първо трябва да се разбере естеството на негативните 
извънземни. И така, в шестата и последна част ще изложа 
всичко, което ми е известно за това кои са те, как изглеждат, 
как да ги различим от измамниците, и ще дам някои съвети за
позитивни решения на проблемите, засегнати в тази книга.
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