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РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗВЪНЗЕМНАТА 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: ЧАСТ I
Увод

За по-малко от десетилетие човечеството ще се изправи 
пред неоспоримо публично разкриване на извънземното 
присъствие1. Критичният избор, който следва, ще доведе до 
трагични последствия, ако се направи от невежество, 
объркване, слабост или отчаяние. Затова, трябва да се 
направи информиран избор, за да се защити свободата на 
човечеството. Тази книга е за придобиване на прозорливост, 
необходима при бъдещите отношения с извънземни сили, 
чрез разбиране и вземане поука от настоящите им методи на 
измама. Трябва да предвидим евентуалната извънземна 
измама, така че да можем да я парираме.

Да се различат миролюбивите от агресивните извънземни
е лесно. По-труден въпрос обаче е как да се открие разликата 
между позитивните извънземни и негативните такива, които 
се правят на позитивни. Този въпрос е важен, защото 
проучванията показват, че не всички извънземни фракции са 
искрени или вземат присърце най-добрите ни интереси. Ако 
враждебните сили коварно имитират доброжелателните 

1 Тази приблизителна оценка се базира на няколко фактора, включително: 1) 
скоростта, с която обществеността се аклиматизира към съществуването на 
извънземни, 2) скоростта, с която климатичната, икономическата и политическата 
нестабилност се е насочила към условия, назрели за извънземна интервенция, 3) 
това, което са разказали похитени и контактирани относно завършването на 
извънземната програма за хибридизация и определяне на времето на контакта на 
извънземните с човечеството като цяло, 4) популярното очакване, че 2012-2013 ще 
бъде време на голяма трансформация, която ще бъде стратегическа входна точка за 
извънземните, възнамеряващи да заложат на тези очаквания, 5) евентуалните 
опустошителни ефекти от следващия слънчев цикъл, достигащ своя пик през 2010-
2013, и 6) личните ми наблюдения върху настоящата готовност на отделни 
личности, които вероятно ще играят роля в галактическата дипломация и колко още
години ще са им необходими, за да достигнат пълна зрелост за изпълнение на 
задачата.
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такива, то всеки, отказващ да приеме такава възможност, 
отваря врата на измамата. Онези, които задълбочено проучват
извънземното присъствие, неизбежно ще стигнат до 
заключение, че такива измамници има вече тук на Земята, 
водещи психологическа война срещу нас, за да сразят 
проницателността ни и да създадат сред населението растящо
желание за тяхното предстоящо пристигане и лидерство.

Ако установим дипломатически отношения с 
измамнически сили, без да ги разпознаем като такива, ще 
бъдем обречени да повторим историята за последен път. Нека 
си припомним как коренните жители на Америка са 
продавали безценна земя за безполезни дрънкулки и 
нарушени обещания, или как днешните американци продават 
своята свобода за тирания в името на сигурността2. Ако това 
се е случило преди, какво пречи да се случи и днес? Нищо, 
освен съзнателно да направим различен избор. За да 
предотвратим тази възможност, трябва да знаем своите 
приоритети и да изградим проницателно разбиране на 
разликите между позитивните сили и негативните 
измамници. Въпросът как можем да направим разлика между 
тези две сили ще засегне дълбоко същността на цялата 
измама. Някои хора може да отхвърлят това, като приемат, че 
всички извънземни трябва да са позитивни, че тези 
разсъждения не са нищо друго, освен „ксенофобска параноя“.
Е, може би те оставят своите пристрастия да им пречат да 
разсъждават по-добре. За съжаление, такъв начин на мислене 
днес е обичаен, като се има пред вид обхвата и прецизността 
на цялата извънземна дезинформационна кампания. Тя е 
толкова сложно скроена според слепите точки в психиката и 
емоционалните слабости на хората, че всички, освен най-

2 Вижте Allies of Humanity: Book Two (Summers, 2005) (Съюзници на 
човечеството. Книга втора (Съмърс, 2005)) за по-подробна разработка на 
паралелите между местни жители и изследователи в нашата собствена история и 
пред какво ще се изправим скоро.
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разсъдливите и тези с най-проницателна интуиция, са 
въведени в заблуждение. И както се казва: пътят към ада е 
постлан с добри намерения – независимо от това колко се 
стремим към мир, любов и прогрес, без необходимото 
осъзнаване на непредвидените обстоятелства, резултатите 
могат да бъдат точно обратните.

Мое твърдо убеждение е, че искрено позитивни 
извънземни съществуват и са активни в нашия свят, но че 
истинската им природа не отговаря на популярните 
очаквания. По-скоро измамниците са тези, които се обличат в 
нашите наивни научни, културни, религиозни и 
спритуалистични представи, за да утвърдят своя имидж.

Без познания за това как наистина изглеждат 
позитивните извънземни, хората могат да приемат 
погрешната алтернатива. И така, целта ми е да изследвам в 
тази книга лъжите, разпространявани от измамниците, като в 
последната част ще разгледам истинската природа на 
позитивните извънземни. Това би трябвало да осигури добра 
база от предположения, от която схватливите читатели могат 
да формулират своите собствени критерии за разпознаване.

Проучване на трансцеденталните явления
Трябва да ни бъде абсолютно ясно, че извънземното 

явление е мъгляво по природа. Опитът да се приложат строги 
научни стандарти за обективност към извънземния феномен, 
е непрактичен и нереалистичен. Науката си позволява лукса 
да борави с материална действителност, която е универсално 
проверима, но извънземният феномен е по-сложен и по-
трудно уловим от материалния свят. Той не само че включва 
интелигентни същества, които могат да избират каква част от 
себе си да разкрият и с кого да взаимодействат, но и тяхното 
взаимодействие с нас е управлявано от междуизмерна 
динамика, която изисква зависимост от наблюдателя.

Недвусмисленото доказателство за присъствие на 

9



извънземни е лично и непреносимо3. Тази тенденция към 
лично, а не към обективно доказателство не означава, че 
извънземният феномен е субективен, понеже субективността 
би предполагала, че той не съществува независимо и е само 
продукт на въображението. Нито пък че е обективен, защото 
обективността би предполагала, че е проверим от всеки. По-
скоро излиза извън рамките на субективността и 
обективността взети заедно, чрез независимото си 
съществуване, което се разкрива само на базата на 
индивидуалния, личния опит.

За да проникне в извънземния феномен, човек трябва да 
притежава добра интуиция, остра наблюдателност, да бъде 
гъвкав и да работи с вероятности и хипотези вместо с 
противопоставяне на черно и бяло, да има развит добър нюх 
за откриване на дезинформация, да бъде запознат с най-
новите налични изследвания, а освен това, добре е да има и 
съответния личен опит в тази област, както и емпатична 
способност психически да усеща неискреността на другите. 
Ако една или повече от тези способности му липсват, доброто
използване на останалите може да компенсира това.

Тези качества са онова, на което съм се осланял при 
проучване на извънземния сценарий, представен в тази книга.
Понастоящем, това отговаря на всичко, което съм изпитал, 
проучил, наблюдавал и почувствал интуитивно в живота. 
Какво прави една теория добра? Това, че тя не е опровергана 
от факти, че е най-простата теория, обясняваща известни 

3 Метафизичната, свръхизмерна и интелигентна природа на извънземното 
присъствие направи НЛО феноменът да функционира като макроскопично квантово
явление, зависимо от наблюдателя. В резултат на това принципът на несигурността 
пречи на универсалната сигурност. Така, колкото по-универсално е доказателството
за присъствие на извънземни, толкова по-малко убедително е то, например, 
заснетият забелязан НЛО, на който, въпреки че е могъл да го види всеки, липсват 
подробности, за да бъде убедителен. И обратно, колкото по-убедително е 
доказателството, толкова по-малко универсално е то, понеже се случва с похитени, 
които имат неопровержимо лично доказателство от своя опит, но не са в състояние 
да го заснемат и по този начин да споделят опита си.
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данни, без да пренебрегва противоположните 
доказателствени данни, че разкрива действителния порядък 
зад неща, смятани преди това за несвързани, че може лично 
да бъде изпитана и проверена, че непрекъснато се 
потвърждава от нови данни, и че сравнена с алтернативните 
теории, тя е най-правдоподобна и интуитивно резонантна, 
истинска от гледна точка на опита и наблюденията.

През последните петнадесет години проучих голямо 
количество книги, списания, лекции, документални филми, 
радио предавания, новинарски статии, уебсайтове и научни 
списания, в които се засяга темата за извънземното 
присъствие. Интерпретирах ги, като ги сравнявах със 
собствения си опит, интуиция, критично мислене и случките, 
разказани ми от хора, на които имам доверие. От всички тези 
късчета съставих една минимално комплексна хипотеза, 
отнасяща се до това кои са извънземните, които играят главна
роля, какъв може да се окаже диапазонът на техните 
способности, как обикновено действат те и, оттук, какви са 
индикациите за евентуалните им мотиви.

Обаче, независимо от това, дали теорията ми е вярна или 
не, реалната ситуация е много по-сложна от това, което съм 
описал тук. Ако не нищо друго, то онова, което следва, поне 
ще покаже минималното ниво на сложност, необходимо за 
подход към темата за извънземното присъствие.

Описание на най-важните типове извънземни
Ще започна с общ преглед на извънземните, играещи 

главна роля: сиви, влечугоподобни, богомолкоподобни и 
скандинавски тип. Това са четирите неизменно повтарящи се 
типа както в законните изследвания, така и в литературата за 
извънземна дезинформация4. Разбира се, има и други типове 

4 Вижте източниците, дадени в края на настоящата книга, по-специално следните: 
Angelucci, Jadczyk, The Blue Planet Project, Turner, Jacobs, Andrews, Delicado, fore, 
Valerian, Lorgen и Royal.
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извънземни, но те не са толкова важни, колкото тези четири 
типа, които се появяват последователно в източниците. По 
тази причина ще прескоча разглеждането на по-малко 
значимите извънземни и ще се съсредоточа върху 
популярните такива.

Сивите
Сивите са обикновено най-често срещаният тип 

извънземни. Те са високи между 91 и 152 см, с 
непропорционално големи крушовидни глави. Кожата им 
варира от делфиново сива до порцеланово бяла и има сух, 
грапав и изключително еластичен строеж. Коса и изпъкнали 
уши липсват; носът и устата са закърнели. Сивите са 
известни със забележителните си очи, които са подобни на 
тези на котките, иначе изцяло като обсидиан, ако са скрити 
зад тъмно покритие. Техните очи варират от малки до големи,
от кръгли до бадемовидни. Движението им може да се опише 
като пъргаво и лъкатушно, но като на роботи и без 
грациозност.

За сивите е известно, че ги обзема паника и чувство на 
безсилие, но им липсват сложни чувства като съпричастие, 
съчувствие, любов и хумор. Това ни подсказва, че тяхното 
съзнание се поддържа от примитивната рептилна част на 
мозъка, а останалата служи за екстрасенсни и интелектуални 
функции. Онези способности, които ги правят полезни, са 
свръхразвити, а останалите са редуцирани. Те са 
минималистични форми на живот, оптимизирани за 
функцията, за която са предназначени.

Сивите са генетично инженирани, развити в 
екстрасенсно отношение, междуизмерни същества-
работници, надарени с рудиментарна чувствителност и 
подобна на компютър интелигентност. В своята най-основна 
форма те са органични роботи с програмируем изкуствен 
интелект, отгледани в съдове от събрани биологични 
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материали. Сивите работят в групи, свързани екстрасенсно в 
колективен разум, въпреки че всеки има определена степен на
автономия.

Тяхната ДНК е модификация на рептилния геном, 
оптимизирана за максимум екстрасенсни и кибернетични 
способности. Кибернетични означава, че те при 
необходимост са управляеми дистанционно, функциониращи 
като дистанционно управляеми екстрасенсни роботи, аватари 
или портали, през които съзнанието на техните началници 
може временно да действа. И така, въпреки че по 
подразбиране те са програмирани и същевременно 
интелигентни автомати със свое базово съзнание, те лесно се 
обладават и контролират от външен интелект.

Геномът на сивите може да прелее екстрасенсни и 
кибернетични елементи в напълно съзнателни видове чрез 
хибридизация. Това произвежда нова раса, която 
екстрасенсно е с по-големи способности, но по отношение на 
съзнанието е по-контролируема. Високите сиви със 
съзнателно поведение и индивидуализирано съзнание са 
изключителен пример за това, а сивите в своята най-чиста 
форма са ниски дрони-работници; първите често са 
наблюдавани да ръководят и надзирават последните. 
Възможна е всякаква пропорция на хибридизация с 
неограничен брой видове, включително хора и животни.

Сивите понякога са във физическа, а понякога в 
привидно етерична форма. Те могат да варират между тези 
състояния в зависимост от това колко дълбоко са проецирани 
или измерно завъртени в нашето измерение. Ако са 
достатъчно дълбоко, за да споделят същото ниво като нас, те 
ще бъдат напълно физически за нашите сетива. Ако са само 
частично проецирани, то те ще бъдат невидими за нашите 
очи, като същевременно се спотайват наоколо, за да 
наблюдават и въздействат. Когато са физически невидими, 
сивите все пак могат да бъдат интуитивно открити, видени и 
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проследени от животни, и да бъдат усетени при астрални 
проекции или хипнотично състояние на съзнанието.

Някои сиви не са физически същества, а само мислени 
форми, които са етерични построения без физически тела, на 
които липсва способността да се материализират във 
физически тела. Те обикновено се използват за обладаване на 
хора, за въздействие и наблюдение, докато материалните сиви
биват използвани за физически задачи, като манипулации с 
похитените.

Извънземни, на които родно е друго измерение, и на 
които е необходимо да взаимодействат с хора, без сами да 
преминават границата на измерението, могат да използват 
сиви като дистанционно управляеми сонди за екстрасенсно 
подчиняване, управление и изваждане на похитени хора от 
физическата плоскост. Ако сивите са отгледани от 
биологични материали, събрани от нашия свят, техните тела 
са изградени от материали, пригодени вече към нашето 
измерение, което им позволява да действат в нашата 
физическа среда. Това е една от главните причини сивите да 
преобладават в съобщенията за отвличания.

Друга причина да се съобщава толкова често за сиви е, че
те са удобни за подставени лица за извънземните или 
човешките военни фракции, които желаят със стратегическа 
цел да запазят в тайна своето собствено участие във 
феномена на отвличанията. Тук спадат влечугоподобните, 
богомолкоподобните и скандинавския тип извънземни. По-
малко се знае за тях, отколкото за сивите, защото те се срещат
по-рядко и броят им е по-малък. Това не означава, че те са по-
малко замесени във феномена на отвличанията; те ръководят 
своята програма на отвличания иззад кулисите и оставят 
сивите да продължават с поставените им задачи, без намеса 
на отговорни лица, освен ако не се наложи от 
обстоятелствата.
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Влечугоподобни
Влечугоподобните са хуманоидни същества с 

алигатороподобни черти, включително вертикални зеници, 
люспи и понякога опашки. Съществуват различни фракции и 
типове влечугоподобни, макар че всички те имат обща 
отличителна черта да бъдат високо интелигентни и добри 
тактически стратези; някои дори имат отлични умения по 
човешки езици. Само малка част от тях са относително 
доброжелателни5, докато останалите изглежда твърде здраво 
са стегнати в обръчите на своето генетично програмирано 
предразположение към психопатия, власт и управление. 
Последните обикновено са замесени в инциденти на 
изнасилване, мъчение и осакатяване на хора от извънземни6.

Влечугоподобните са междуизмерни и физически могат 
да се появяват в нашето измерение за ограничен период от 
време. Обикновено те си стоят в своето измерение в по-
етерично състояние и дистанционно управляват сивите 
дрони. Когато използват сивите за интерфейс, те могат 
дистанционно да черпят емоционална енергия, излъчена от 
ужасените похитени, намиращи се наблизо. Тази жизнена 
енергия е хранителен и енергиен източник за 
междуизмерните извънземни с негативна ориентация, понеже
за техните етерични тела и технологии тя е това, което е 
физическото гориво за нашите физически тела и технологии. 
Влечугоподобните се срещат по-рядко от сивите, но са 
известни като едни от техните началници.

Богомолкоподобни

5 Що се отнася до евентуалното съществуване на доброжелателни влечугоподобни, 
това обстойно се засяга в The Lacerta Files, The Convoluted Universe Book Two 
(Cannon, 2005, pp. 272-300), и телевизионни сериали като V: The Miniseries и 
Stargate SG-1, където нелегални работят в редовете на негативни извънземни, за да 
рушат устоите на тяхното управление. Ако съществуват доброжелателни 
влечугоподобни, те вероятно ще гледат да не привличат внимание.
6 Такива инциденти са документирани в книгите на Eve Lorgen, James Bartley, Karla
Turner и др.
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Това са богомолки с размери на човек, които имат 
триъгълни глави, големи очи, които обгръщат главата, и дълги
прегънати ръце. Те се виждат рядко извън компанията на 
влечугоподобни и сиви на борда на кораби. Съзнанието им е 
лишено от емоции, пресметливи са, но са изключително 
опитни в техническата област. Вероятно работят като 
техници, специализирани в манипулация на съзнанието, 
изменение на времевата линия и инженеринг на измеренията.

Скандинавски тип
Скандинавският тип извънземни изглеждат като мъже и 

жени от бялата раса. Обикновено са светлокожи, светлооки и 
главно с руса коса, въпреки че някои имат и по-тъмна коса. 
Сравнен с човек със средно телосложение, скандинавският 
тип има по-развито телосложение, по-големи очи и по-висок 
ръст. Има също така телепатични способности и 
свръхчовешка интелигентност. Извънземните от 
скандинавски тип са също междуизмерни същества, 
обикновено съществуващи отвъд завесата на измерението, 
като разликата е, че надарените със способност да възприемат
субективно (съзнателни) извънземни от скандинавски тип са 
по-опитни в проецирането си на нашата физическа плоскост 
от влечугоподобните, богомолкоподобните и сивите. Те могат
и се разхождат сред нас открито, без да бъдат забелязани.

Скандинавският тип се разделя на три главни категории. 
Когато бъдат забелязани да работят със сиви като послушни 
помощници, те са вероятно раболепни клонинги или 
синтетични хуманоиди, а не истински съзнателни 
представители на скандинавския тип. Когато действат като 
контрольори или надзорници на сиви, богомолкоподобни или 
влечугоподобни, те са извънземни от скандинавски тип с 
негативна ориентация. Когато те са напълно осъзнали се 
индивидуалисти, подкрепящи свободната воля, те са 
представители на скандинавския тип с позитивна ориентация.
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Така, физиологията на скандинавския тип сама по себе си
не е признак за ориентация или намерения. Това се усложнява
още повече от плавното взаимно преливане на единия и 
другия тип близо до средата на спектъра. Изхождайки от 
качествена гледна точка: повечето негативни извънземни от 
скандинавски тип зад погледа си крият студенина, 
позитивните – топлина, а раболепните – известна празнота.

Намесата на извънземни в човешката история
Онези извънземни групи, които са отговорни за 

генетичния инженеринг на хора и „посяването“ им в 
различни светове, вероятно вече не са с нас. Въпреки това, 
някои типове извънземни, включително споменатите по-горе, 
са направили свои собствени модификации на човешкия 
генофонд в по-близкото минало. Тези модификации включват 
генетично програмиране на хора с универсални слабости, 
предразположения и недостатъци. Друга модификация е 
създаване на наследственост за определени таланти, 
склонности и съдби; по-специално: наследственост за 
склонност към политически елитизъм, войнстващо 
превъзходство или екстрасенсна мощ. Нито една от 
извънземните групи, присъстващи днес, няма правото да 
претендира, че е създала човешкия вид, макар че непочтеното
присвояване на заслугите би помогнало на онези, които 
напредват с негативния си таен план.

Исторически, митологични, религиозни и 
археологически сведения сочат, че извънземни са 
взаимодействали открито с хората в древни времена. Имало е 
различни воюващи извънземни фракции, а всяка фракция 
имала съответно своите човешки последователи, които 
виждали в тях богове и бивали въвличани в техните схватки. 
Нещо такова е засвидетелствано в Стария завет. Като се има 
пред вид библейската хронология, изглежда от около 1000 
година пр.н.е. взаимодействието между хора и извънземни 
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започва да става все по-прикрито, преминавайки от „богове“, 
открито разхождащи се по земята, към лични срещи с 
избрани личности, неясни и субективни видения.

Докато за обществото като цяло извънземното 
присъствие избледняло от реалност в мит, извънземните 
фракции продължавали тайно да напредват с изпълнението на
своите тайни планове. Това включвало основаване на тайни 
човешки братства, на които били поверени специални знания 
и власт да насочат курса на цивилизацията и да действат в 
съответствие с целите на своите извънземни благодетели. 
Тайните общества варирали в своята ориентация – едни се 
насочили към световно господство и трупане на знания, други
поели отговорност да защитават езотеричните знания от 
злоупотреба и да неутрализират силите на покварата.

Могат ли човешките умове да разберат подбудите на 
извънземните?

Що се отнася до намеренията на извънземните, трябва да 
признаем, че макар и да са различни от нас в много 
отношения, в други отношения те са много подобни. 
Типовете извънземни, за които най-често се съобщава – било 
то скандинавският тип, влечугоподобните, сивите или 
богомолкоподобните – са хуманоиди, имат туловище с два 
крака и две ръце, глава с две очи, уста и нос. Те са смъртни, 
нуждаят се от препитание и пътуват в превозни средства. Те 
могат да общуват телепатично и понякога словесно с хората.

Според информация, дадена от похитени, контактирани и
вътрешни хора, повечето от техните предполагаеми 
междузвездни точки на произход – Сириус, Арктурус, 
Процион, Плеяди, Зета Ретикули – са на по-малко от сто 
светлинни години от Земята. Това е 0,1% от диаметъра на 
Млечния път. Подобието и близостта са толкова значителни, 
че много вероятно е да имаме работа със свои космически 
роднини – било то бъдещи еволюционни потомци на 
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човешката раса, пътували назад във времето, извънземни, 
които са ни модифицирали генетично по свое подобие или 
други варианти на хуманоидни шаблони, посети в други 
светове в този сектор на галактиката.

По тази причина, подбудите на извънземните не са 
толкова чужди, че да бъдат пълна мистерия за човешките ни 
умове. Можем да хвърлим светлина върху техния манталитет 
и намерения чрез едно обширно и задълбочено проучване, 
лично взаимодействие, изключителна проницателност или 
дори проникване до остатъчни знания от предишни 
инкарнации, в които сме били извънземни.

Погрешно би било да се умува, изхождайки от общи 
научни или религиозни предположения относно това какви би
трябвало да са подбудите им, като се отхвърлят данните от 
по-малко конвенционални източници. Извънземните 
измамници разчитат на тези наивни предположения, за да 
изградят прекалено опростенческа антропоморфична маска 
на правдоподобност, зад която да скрият своите истински 
намерения.

Какво разкриват данните от наблюденията за 
способностите на извънземните?

Да се разбере тайният план на извънземните не е лесно, 
но това не е невъзможно. Към този въпрос може да се 
подходи дори и само частично, чрез необичайна интуиция, 
усет и проницателност. Първата стъпка е постигане на по-
добро разбиране на тяхната природа и способности. Нека 
проучим какво разкриват досегашните изследвания на НЛО и 
отвличанията.

Извънземните кораби могат да изглеждат по-големи 
отвътре, отколкото отвън, бързо набират изключително висока
скорост, пътуват със свръхзвукова скорост, без да причиняват 
гръм при преминаване на звуковата бариера, правят остри 
завои без инерционни странични ефекти, прескачат от едно 
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на друго място, сякаш чрез телепортиране, и стават 
невидими. Когато висят във въздуха на ниска височина над 
коли и сгради, чува се едно типично пулсиращо бучене. 
Вероятно механизмът им за висене във въздуха използва 
пулсиращи гравитационни полета, синтезирани от отделни 
вълнови форми за произвеждане на насочваща тяга7.

Всичко това сочи овладяване на тъканта на 
времепространството. Извънземната технология може да 
измени местния гравитационен потенциал, за да промени 
скоростта на времето, да нулира инерцията и да свие 
пространството, за да промени физическата скала. 
Невидимостта и телепортацията подсказват, че те имат 
достъп и до хиперпространството, като леко навлизат в 
хиперпространството, за да станат невидими, или изцяло, за 
да съкратят пътя до друго място. Тяхната технология е ултра 
релативистична и свръхизмерна по своята природа.

Извънземните могат минат или преплуват през твърди 
стени. Използвайки специален лъч, излъчен от външността на
извънземния кораб, те могат да вземат на прицел, да издигнат 
чрез левитация и да изтеглят похитения от дома му през 
прозорци от твърдо стъкло, тънки стени и други 
несъдържащи желязо прегради. Отвлеченият не се 
дематериализира в енергия или малки частици, а по-скоро се 
плъзга през преградата, както един лист хартия се плъзга по 
друг.

Извънземната технология позволява генериране на 
червееви дупки или кратки тунели през хиперпространството 
между две отдалечени точки във времепространството. Това 
може да се покаже като портал, който се отваря в спалнята на 
похитения и води до подземна база.

7 Вижте Unconventional Flying Objects (Hill, 1995) за научно изследване на 
двигателните системи на НЛО. Чрез процес на елиминиране, авторът стига до 
заключение, че се използват пулсиращи гравитационни полета. Ако е така, то 
насочването ще бъде възможно чрез фазирана многоелементна система от емитери 
на полета.
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Похитените може да усетят внезапно спиране на 
външните шумове (като цвърченето на щурците) в началото 
на отвличането. Те могат също така да забележат и промяна 
на въздушното налягане, нарушаване степента на контраст на 
светлосенките в стаята, кехлибарен нюанс на въздуха и да 
почувстват нещо като спускане на тежка завеса или похлупак 
върху тях или върху пространството непосредствено до тях8. 
Това сочи, че местността е измерно изолирана от околното 
пространство и е изключена от обкръжаващия поток на 
времето, така че за евентуалните свидетели извън мехура 
отвличането трае миг и убягва от вниманието им. Иначе 
отвличанията биха били невъзможни в пренаселените градски
райони. Мехурът също така произвежда изместена среда, в 
която за влизащите похитители е по-лесно да действат, тъй 
като ги посреща на половината разстояние.

Похитителите също така имат физиологичен и 
психологически контрол върху своите цели. Отвличанията от 
пътя включват това водачът да изпита внезапно неустоимо 
желание да отбие и спре. Похитени от дома им, които все още
не са заспали, могат да почувстват силен натиск бързо да си 
легнат и заспят или чувстват как силата на волята им и 
самоконтролът им се изплъзват като тежък воал, спускащ се 
върху тях. Сивите имат телепатична способност да 
подчиняват похитените, да предизвикват или премахват 
страх, или да причиняват временна парализа.

Не всички отвличания са физически. При някои се 
отвлича не тялото, а душата, по-точно – етеричното и 
астралното тяло, които по време на сън естествено се отделят 
от физическото тяло и се реят над него. Душата се отнася 
бързо чрез вихрообразен притеглящ лъч и се прехвърля през 

8 The Cassiopaean Transcripts обясняват кехлибарения оттенък като просмукване от 
„четвъртата плътност“ (област на по-високо измерение). Аз съм наблюдавал това и 
промяната в контраста на осветлението в началото на едно отвличане. Sight Unseen 
(Hopkins and Rainey, 2004) споменава кехлибарения оттенък. Chasing Phantoms 
(Conti, 2009) разказва за това явление, както и за ефекта на стъкления похлупак.
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измерението горе, където похитителите извършват различни 
сканирания и манипулации, преди да я върнат обратно в 
тялото. Похитеният рядко осъзнава нещо от това, освен ако не
се събуди случайно, докато е вън от тялото, в който случай е 
възможно да се пребори с притеглящия лъч и да избегне 
отвличането на душата и чрез цялата сила на волята си да се 
върне в тялото си и да се събуди. Така междуизмерните 
извънземни са способни директно да манипулират 
нефизическите компоненти на човешките същества, а не само
физическите.

Всичко, споменато по-горе, в по-голямата си част е 
основно познание от областта на отвличанията. По-малко 
известна е степента, в която извънземните могат да 
манипулират мислите, чувствата, възприятията, събитията в 
живота и самата история. Още по-малко са ни известни 
техните по-езотерични и нефизически подбуди. 
Информацията за тях трябва да бъде филтрирана от 
областите, които са извън обичайните граници на изследване 
на отвличанията. Това става с помощта на нечий личен опит, 
съотнесен към този на други, безброй внимателни 
наблюдения и опити, предложения и вдъхновение от 
неконвенционални източници, и творческо решение на 
главоблъсканицата с парченца, които на повърхността 
изглеждат несвързани с явлението на отвличанията, например
чрез идеи, открити в окултни, гностични, шамански, 
религиозни или спиритуални книги. Това ще бъде обсъдено в 
следващата част.
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РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗВЪНЗЕМНАТА 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: ЧАСТ II
Всепроникващият, но таен по естеството си извънземен
контрол

Взаимодействията с извънземни не се ограничават само 
до мистериозни видения от разстояние или отвличания, които
се случват тук-там на малцина. Това не е нещо, което може да
бъде пазено на интелектуална дистанция, т.е., ако нито си 
видял НЛО, нито знаеш самият да си похищаван, 
извънземните нямат присъствие или влияние в твоя живот. В 
действителност, извънземните, както изглежда, са вездесъщи, 
възможност за което им осигурява тяхната междуизмерност, 
която разпространява влиянието им не само в нашите домове,
но също така и в умовете ни. Никой не е имунизиран срещу 
това, освен хора с нулев интерес или онези, които имат 
специално тактическо съзнание и които са взели пълни 
контрамерки. Да бъдеш полезен или заплаха за тайния план 
дори на една извънземна фракция, ще привлече вниманието 
им, което води до последващо тайно наблюдение и 
въздействане. Те нямат логистични ограничения по 
отношение на това кого или колко много имат за мишена.

Както споменах, извънземните могат да се спотайват 
наблизо, докато са невидими. Според физическата 
терминология, това става, когато те не са се ротирали изцяло 
в нашето измерение, функциите на квантовите им вълни не са
напълно колабирали в нашата реалност или техните квантови 
фази не са се синхронизирали с нашата собствена. Според 
окултната терминология, това става, когато те се покажат на 
етеричната плоскост, без да се кондензират напълно във 
физическата. Етеричната плоскост е преходен граничен слой 
между физическата и нефизическата, функционираща като 
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невидим долен пласт на физическия свят, но съдържаща 
енергии, същества и построения, които влияят върху 
физическата на квантово ниво. Мислете за това като за 
кулисите на нашата реалност, област зад завесата на нашето 
ограничено петсетивно възприятие. В това невидимо или 
етерично състояние извънземните могат да следят мишените, 
без да бъдат забелязани по обикновен начин. Чрез 
приближаване до своите мишени, те могат по-ефективно да 
проецират силни мисли в подсъзнанието на дадено лице, 
давайки му хрумвания, идеи или вдъхновения, които то би 
сметнало за свои собствени и действало според тях, освен ако
не се усъмни в техния произход и рационалност.

Те могат да достигнат тялото на дадено лице и да 
манипулират неговите или нейните чакри и потоци етерична 
енергия, за да повлияят каквото и да било, като се започне от 
увеличаване или намаляване на екстрасенсни способности и 
се стигне до нарушаване на емоционалното и умствено 
равновесие и причиняване на физически заболявания. Сивите
в етерично състояние са известни с това, че се прилепят към 
дадено лице като невидими паразити и коварно влияят на 
мислите, чувствата и поведението на лицето, дори и когато 
върши ежедневните си работи9. Извънземните, на които е 
необходима жизнена енергия за препитание могат да се 
спотайват в близост до силно емоционални, заредени със 
сексуалност или беда човешки дейности, за да улавят 
освободената енергия.

Мишените могат също така да получават етерични 
импланти, приспособления, прикрепени към тях външно, и 
етерични устройства или кабини за наблюдение, инсталирани
в техните домове с цел следене и въздействане. Тази 
възможност може да бъде приложена в по-голям мащаб, за да 
позволи на извънземните бази да съществуват, например, 
върху физически човешки военни бази или летища, 

9 Вижте CE-VI (Baldwin, 1999) и The Love Bite (Lorgen, 1999, pp. 193-194).
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отместени в измерението и по този начин припокриващи, 
сякаш заемащи същото триизмерно пространство10. Тези 
неща стават отвъд границите на възприятие на нормално 
будно съзнание и способността за улавяне на стандартните 
записващи устройства или научни инструменти. Въпреки 
това, животните могат да доловят етерични действия, както 
могат и ясновидците с второ зрение, лицата, събуждащи се от 
сън в кратко хипнотично състояние, и онези, чието съзнание е
било химически изместено от физическата реалност чрез 
халюциногени. Етерични същества и устройства може да се 
покажат символично в сънища, макар че самите сънища не са 
надежден индикатор за това какво се случва в етеричната 
околна среда.

Поради своята скрита природа, нито едно от тези явления
не изглежда правдоподобно в очите  на изследователите, 
признаващи само материални доказателства, или на онези, 
които имат случаен интерес към темата за извънземните. 
Следователно, този аспект от извънземното присъствие, който
е може би най-вездесъщ, е също и най-малко видим и 
правдоподобен за преобладаващото мнозинство. Това би било
в полза на всеки таен план, целящ да проецира фалшив фронт
върху повърхностното ниво на възприемане, а всички 
сериозни дейности да бъдат разпределени за скритите 
предели.

Отвличанията от извънземни имат следната 
двойнственост. На повърхността, отвличанията са с цел 
използване на хора за научни изследвания и експерименти, 
като биологични активи за производство на човешко-
извънземни хибриди, и за обучение на похитените за 

10 Късният Adrian Dvir твърди, че извънземните са инсталирали измерно 
припокриваща се медицинска клиника в неговия апартамент. Контактираният „fore“
(член на Open Minds Forum) е научил от своя извънземен контакт за „фазираща 
технология“, с която може да се направят обектите невидими и да се премине през 
твърда материя. В сесия 951104 на The Cassiopaean Transcripts се обсъжда темата за 
извънземните бази измерно припокриващи човешки военни бази.
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кампанията по разкриването, за мир, опазване на околната 
среда и други политически коректни каузи. Докато тези 
елементи наистина съществуват в рамките на явлението 
отвличане, то други, по-малко благородни цели също 
присъстват, но са пазени в тайна.

Жетва на енергия и импланти
Един от тези скрити елементи е жетвата на енергия от 

похитените чрез травматизирането им със страх, ужас, болка, 
сексуални извращения, унижения или отчаяние. Негативните 
емоции отприщват изобилно отделяне на биоенергия от 
похитения, която след това се събира. Сивите, намиращи се в 
близост до похитения, могат да функционират като сифони, 
през които влечугоподобните, чрез отдалечен интерфейс, 
могат да поглъщат енергията. Съществуват редица начини, 
един от които са псевдо медицински процедури, чиято 
истинска цел е лишаване от сила и изтезаване на похитения 
под маската на необходимо научно изследване11. Повечето от 
това е прикрито зад пластове екраниращи спомени за 
повърхностни позитивни преживявания, откъдето следва, че 
похитеният може да има и бледи спомени, че е бил отвлечен и
да има нерационално чудесно чувство за това, от една страна, 
но и продължително безпокойство и признаци на 
посттравматичен стрес, от друга страна.

Друг метод е вдъхване на атмосфера на страх в живота на

11 Сесия 941022 на The Cassiopaean Transcripts: „Силният страх и безпокойство 
акумулират енергия на страх/ безпокойство, която има негативна природа и която 
подхранва съществата, за които говориш, по следния начин: те изтеглят от нея и 
произвеждат нещо като подхранваща енергия, която ги поддържа, като това е една 
от формите им на хранене, базирана на тяхната метаболична структура“. От The 
Law of One, Book I, Session 26: „Групата от Орион използва физическите 
изследвания като средство за ужасяване на индивида и принуждаване на същия да 
изпитва чувства на напреднало същество от втора плътност, каквото е например 
едно лабораторно животно. Сексуалните преживявания на някои са подтип на тези 
преживявания. Намерението е да се демонстрира контролът на съществата от 
Орион над жителя на Терра“.
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похитения: страх от това да не бъде отвлечен отново, страх да
не направят мишени децата им и страх от зловещите 
извънземни, промъкващи се около къщата през нощта. 
Съобщения на похитени за това, че са били изнасилени от 
влечугоподобни същества, не са необичайни, което би било 
по-директен метод на събиране на енергия и пречупване 
волята на похитения.

Жетвата на енергия не е ограничена до похитените; тя се 
проявява в глобален мащаб по много по-градинарски начин 
там, където има струпвания на емоционално заредени 
ситуации, излъчващи използваеми количества енергия. 
Примери: големи болници, големи спортни събития, мега-
църкви, зони на природни бедствия, всяко събитие, 
включващо масови жертви и области, засегнати от войни и 
глад. Тази енергия се използва за хранене и захранване на 
някои етерични технологии и междуизмерни маневри12.

Някои извънземни импланти се захранват чрез тази 
енергия, особено етеричните типове импланти. Като всяка 
етерична мисловна форма, те ще се деактивират, ако се лишат
от своя енергиен източник. Това става, когато някой отказва 
да се отдава на низки емоции, подхранващи тези импланти, 
които евентуално са емоциите, насърчавани от тях.

Извънземните импланти са предназначени не само за 
дистанционно наблюдение, а също и за дистанционно 
въздействие. Физическите импланти в мозъка могат да следят
мислите и да произвеждат ефект на дезориентация, когато се 
появи забранена линия мисли13. Те могат да записват нечии 

12 Far Journeys (Monroe, 1978, pp. 162-172) дава алегорично описание на Земята 
като енергийна ферма, произвеждаща „loosh“ за нефизически същества чрез страх, 
страдания и смърт на хора. Същата идея е обрисувана във филми като The Matrix 
(1999) и Monsters, Inc. (2001).
13 Не е необичайно за индивиди внезапно да им се доспи, да почувстват 
притеснение или мозъчно затъмнение, когато четат, гледат или слушат нещо, което 
„не им е дадено да научат“. Такива материали клонят към центъра на 
информацията, която ще им помогне да се освободят от манипулация от страна на 
негативни сили. Подозирам, че мозъчните импланти биха могли да извършват това 
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мисли, чувства и възприятия за периодичен анализ от 
извънземен наблюдател. Извлечената информация може да 
сочи слабост, заплашителни тенденции и полезни тенденции, 
които да бъдат взети под внимание при бъдещи манипулации.
Етеричните импланти могат да бъдат поставени на което и да 
било място, в зависимост от функциите им, включително в 
главата, за да смущават мислите, в долната част на 
туловището, за да бъркат в долните чакри и да манипулират 
низките емоции, и на всяко друго място, за проследяване и 
други цели14.

Програмиране на ума
Друг преобладаващ, но малко обсъждан аспект на 

отвличанията, е програмирането на ума, вкарването на вредни
постхипнотични команди в подсъзнанието на похитения. 
Командата да забравиш отвличането и да помниш екраниращ 
спомен е само едно проявление на този феномен и тя по 
същия начин може лесно да се използва за по-коварни цели.

Тези команди се задават, докато похитеният е в 
изкуствено предизвикан хипнотичен транс, и могат да лежат в
подсъзнанието му, докато не бъдат задействани след часове, 
дни или седмици, за да произведат непреодолим импулс, за да
ги изпълни. Те могат също така да работят непрекъснато, за 
да отклоняват мисли, чувства, възприятия и реакции в 
предварително определена посока. Целта на програмирането 
на ума е модификация на поведението към по-голямо 
съответствие с тайния план и по-голямо подчинение на 
похитителите и програмистите на ума. Извънземните 
постхипнотични команди се задават телепатично и идват с 
несловесни пластове, подкрепящи съпровожданата словесна 

автоматично чрез следене на ключови думи или ключови мисловни шаблони и да 
инжектират електричен или етеричен импулс, за да прекъснат мисловния процес. 
Постхипнотични команди също биха могли да извършат това.
14 The Love Bite (Lorgen, 1999, pp. 199-200)
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команда.
При програмирането на ума се предизвиква желателно 

поведение, а нежелателното се потиска. Първото включва 
натрапване на дезинформативни идеи, силно желание за 
бъдещи отвличания, завързване на изкуствено оркестрирани 
връзки с друг похитен и изпитване на непреодолимо желание 
да изказва разсъждения против идеи, които противоречат на 
тайния план. Второто включва внезапна и пълна загуба на 
вяра в занимания, които биха подронили извънземния 
контрол, проява на ирационална враждебност и скъсване на 
отношения с приятели, изпитване на силно отвращение към 
определени линии на изследване или просто пристъпи на 
разсеяност или сънливост, когато се приближи прекалено до 
забранена територия15.

Ако даден похитен стане мишена за премахване поради 
това, че е станал прекалено осъзнат, непредвидим или 
влиятелен в неподчинението на тайния план, тогава 
програмирането става инструмент за многобройни 
изтощителни удари на уязвимите места в подсъзнанието в 
течение на продължителни периоди от време. Това сломява 
мишената чрез многократно предизвикване на съмнение, 
бавене, цинично поведение, безпокойство, апатия, страх, 
раздразнителност, агресия, депресия, перверзия, мисли за 
самоубийство и други саморазрушителни мисли и чувства. 
Тези симптоми не сочат изключително програмиране на ума, 
по-скоро те са избрани от фонда човешки дисфункции поради

15 Secret Don't Tell (Emery, 1998) прави обширен преглед на официалните знания в 
областта на хипнотизма, контрола на ума и постхипнотичното програмиране. Тези 
официални знания обаче само се плъзгат по повърхността. Извънземните и 
военните похитители могат да използват много по-усъвършенствани похвати като 
отделяне на душата от тялото, оборудване за виртуална реалност, директно 
свързано към ума, дистанционна манипулация на сънищата, гравитационни 
импулсни пушки за причиняване състояния на транс, усъвършенствани 
медикаменти, които действат на квантово ниво, и гласови хипнотични текстове, 
генерирани от системи с изкуствен интелект, интегрирани в мрежи за дистанционно
наблюдение, за оценка на вероятността за успешен резултат от дадена команда.
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тяхната особено разрушителна природа.
Хората, които нямат представа за програмирането на ума,

лесно биват сразени от него, понеже те приемат тези 
нежелани мисли като свои собствени. Ключът към париране 
на програмирането на ума е в идентифициране на 
ирационалните импулси при появата им, използване на силата
на волята за неподчиняване на тези импулси, докато не спрат, 
след това анализиране и установяване на тези лични уязвими 
места, които излизат наяве благодарение на опита.

Въпреки че манипулативните извънземни могат да 
използват явни заплахи, награди, наказания или тормоз, за да 
постигнат своето, тази тактика не е изкусна и оттук има по-
малък изглед да успее, когато мишената ги осъзнае. По-
ефективно е да прескочиш заедно съзнанието и ума, да се 
промъкнеш под прага на съзнателността и по този начин да 
намалиш възможността от съмнение и съпротива. 
Извънземните са по-опитни, отколкото обикновено се 
предполага, особено що се отнася до тяхната тактика за 
убеждаване.

Хиперизмерна манипулация
За да се посочи нивото на използваните умения, трябва 

да имаме пред вид, че програмирането на ума често е 
съчетано с друг набор от средства, които притежават 
извънземните: способността да се видят вероятни варианти 
на бъдещето, да се направят малки промени на миналото, за 
да се променят условията в настоящето и по този начин да се 
сменят шансовете на тези вероятни варианти на бъдещето, и 
да се програмират полезни хора да функционират като 
стратегически актьори, които изпълняват определени 
действия.

Това позволява организиране на проблематични жизнени 
ситуации, спрямо които мишената би реагирала по най-
вредния начин в съответствие с неговото постхипнотично 
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програмиране. И външната реалност, и подсъзнанието са 
подредени като плочки от домино, така че те се събарят една 
друга и произвеждат желания резултат. Това може да се 
използва за социална изолация на мишени, за прекъсване на 
мрежи, разрушаване на организации, подриване на съвместни
проекти и узурпиране вземането на съдбоносни решения. 
Всичко това е рутина за междуизмерните същества, които 
имат достъп до нашите умове, които имат добри възможности
за следене и които не са ограничени от линейното време и 
логистчни недостатъци.

Защо изобщо си правят труда да се занимават с отделни 
индивиди? Защото малките действия могат да имат големи 
последствия. Междуизмерните същества имат поглед 
отвисоко върху нашата времева линия, в състояние са да 
видят миналото, настоящето и бъдещето едновременно, като 
интелигентна, сложна и динамична мрежа от причинни 
сегменти и точки на избор, с които те могат да 
взаимодействат. Поради различни квантови и метафизични 
фактори, те са ограничени до различни степени в това колко 
от тези мрежи те могат да възприемат и изменят. Техният 
стандартен режим на операция е да уцелят критичните 
моменти по времевата линия, където нашето бъдеще е в 
непрекъснато изменение, където най-малкото бутване от 
тяхна страна произвежда резултат, който е от най-голяма 
полза за тях. Тези моменти са точки на избор, където правата 
последователност от събития се разклонява на множество 
възможни варианти на бъдещето.

Лицето, от чието решение зависят тези варианти на 
бъдещето, тогава се взема на прицел чрез програмиране, 
телепатично убеждаване, принуда от хора, които 
несъзнателно са подтикнати да играят тази роля, подмамени 
през изкуствени синхронизми (странни случайности, 
предназначени да създават подвеждащи впечатления, че 
дадено решение е правилно), дезинформативни сънища или 
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видения и други творчески форми на убеждаване.
Просто чрез оказване на въздействие върху неговия или 

нейния ум за вземане на различно решение, времевата линия 
може да бъде изменена16. Малки промени сменят игралното 
поле и откриват възможности за по-големи промени, които 
пък от своя страна подготвят сцената за още по-големи 
такива. Нито една точка на избор по времевата линия не е 
толкова малка, че да не бъде уцелена, понеже малките 
решения могат да доведат до каскада от големи ефекти по 
протежение на линията. Чрез търпеливо и стратегическо 
осъществяване на този процес, извънземните манипулатори 
на времевата линия се стремят да постигнат крайната цел: 
пълна реорганизация на мрежата от времеви линии в тяхна 
полза, като по този начин си осигурят вероятен вариант на 
бъдещето, където те са постигнали неоспоримо надмощие 
над своите врагове.

Манипулация на масовото съзнание
За човечеството като цяло, крайната точка на избор бързо

се приближава и подразбира глобално решение във връзка с 
отношенията ни с извънземните сили, които ще се разкрият 
преди тази точка. Готови ли са хората от Земята да вземат 
това решение? Не, но времето изтича. Според сегашното 
състояние на нещата, решението ще бъде силно повлияно от 
назадничави мнения, намиращи основи в нашите различни 
култури, ирационално изобилие от религиозни очаквания и 
тесногръди препоръки от академичните учени, които са в 
неведение относно скритите пластове на извънземното 
присъствие. Тогава, онова, което трябва да бъде информирано
решение, ще стане вместо това дезинформирано решение 

16 Повече за манипулацията на времевата линия и реалността прочетете в статиите
ми Realm Dynamics и Timeline Dynamics, които можете да намерите на адрес: 
http://montalk.net. Също така вижте: The 33 Arks: Soul Resonance Investment Futures 
от The Nexus Seven.
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благодарение на извънземната пропаганда и въздействието на
лидери с компрометирано мнение, инструктирани да 
убеждават гладните умове с подбрани доказателства и 
повърхностна софистика.

Това удобно съвпада с природата на хиперизмерния 
завоевателен поход. За разлика от физическата война, той 
използва нефизически оръжия, за да воюва за нефизическа 
територия. Това е пътят на психологическо, метафизично и 
междуизмерно покоряване. Тъй като съзнанието е основата на
реалността, манипулацията на съзнанието е онова, което 
осигурява контрол над умовете и душите на цяла 
цивилизация и по този начин над нейната съдба и реалност. 
Това е опасността, пред която се изправяме сега.
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РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗВЪНЗЕМНАТА 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: ЧАСТ III
Естеството на дезинформацията

Дезинформацията е най-мощното средство за 
манипулация на масовото съзнание. Докато има изобилие от 
невинно погрешна информация, произтичаща от логически 
погрешни изводи, самозалъгване, погрешни предположения, 
подбрани доказателства и откровено невежество, 
дезинформацията преднамерено ще експлоатира тези 
слабости, за да формира мнения и действия у целевата 
аудитория.

Дезинформацията е особено успешна, когато ядрото на 
тайния й план е преплетено с искрените убеждения на 
разпространителите й, които имат свои законни интереси да й
вярват и да я бранят. Хладен и пресметлив интелект може да 
изобрети дезинформационен пакет, за да се разпространява 
чрез наивен индивид, който го намира толкова привлекателен 
за идентификация на своето его и емоционалната си 
сигурност, че той би направил всичко, за да го защити. Това 
позволява на малка и невидима група дезинформатори да 
действат чрез огромното тяло на нищо неподозиращи 
носители, които искрено вярват в това, което вършат.

Дезинформацията също така използва избрани 
доказателства в подкрепа на неверни заключения. Добро 
разсъждение може да изхожда от неверни предположения, 
може да се използва заблуждаващо изопачаване на логика, 
или разсъждението да се обезсърчава, а изводът, който се 
иска, да бъде направен или на базата на емоционален призив, 
или с осланяне на авторитета на неговия предполагаем 
източник. Дезинформацията няма проблем при предприемане
на някоя стратегическа маневра, разкривайки действителни, 
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но удобни истини, за да докаже правотата си, ако 
възнаграждението е по-голямо от жертвата.

Разпознаване на дезинформацията
Разпознаването на дезинформацията е сложна работа. 

Това означава да се направи мисловна биопсия на 
патологичните опори на даден съмнителен източник. От 
помощ ще бъде, ако имате доста изострена интуиция, която 
може да открие неискреност, след което критичното мислене 
се съсредоточава върху конкретния проблем. Проблемите 
обикновено са погрешни предположения, пренебрегнати 
противоположни примери, погрешни логически заключения и
неясни подбуди.

По-точно казано, извънземната дезинформация разчита 
на тези обичайни психологически уязвими места: лениво 
мислене, несигурност на егото и желанието да бъдеш 
специален, наивен оптимизъм, който води добрите намерения
по опасен път, по-голямо уважение на доверени източници и 
авторитети, отколкото на личната прозорливост и интуиция, 
самозалъгване, отчаяно търсене на отговори и като следствие 
снижаване на критериите, удивление от поразителните, но 
повърхностни явления, граничещо с наивност, и желание за 
бягство от крайната скука.

Понеже целта й е да окаже влияние върху нечие мнение, 
най-добрата дезинформация е кратка, загладена и убедителна.
Тя увеличава до максимум правдоподобността, като приема 
някаква форма на авторитет, какъвто целевата група уважава 
най-много, и внимателно разсейва съмненията, че източникът
прави това за слава или финансова облага. Погрешно е да се 
предполага, че ако някой рискува да публикува информация 
за разкрития, без да поиска нищо в замяна, той трябва да е 
почтен; обратно: това, което иска дезинформацията в замяна, 
е вяра в нейните полуистини.

Най-добрата дезинформация така спретнато опакова 

36



своите заблуди, че съдържащата се история може да бъде 
впечатляващо кратка, очароваща, забавляваща и лесна за 
схващане. Тя отива отвъд обикновените погрешни логически 
заключения и използва хипнотични похвати, за да масажира 
ума на мишената и да я накара да я приеме за правдоподобна. 
Тази манипулативна тактика изобщо не е екзотична. 
Специалистите по психологическа война, уличните 
илюзионисти, невролингвистичните програмисти и 
рекламните агенти редовно я използват в своите професии.

Дезинформацията трябва идеално да експлоатира най-
дълбоките желания, чувства за несигурност и слепи петна на 
мишената, които неизбежно варират според типа на 
аудиторията. По тази причина, авторите на дезинформацията 
използват различни методи и източници, за да се обърнат към 
различни аудитории. В случай на индивиди, използвани като 
несъзнателни посредници на измама, техният избор зависи от
това колко лесно тяхната слабост им позволява да бъдат 
хванати за изпълнители на тази функция и до каква степен 
техните силни страни са подходящи, за да се използват 
слабостите на аудиторията. По този начин се създава верига 
от въздействия, която достига до аудиторията чрез посредник,
който притежава допълнителна привлекателност с това, че е 
образован и уважаван.

Средства за дезинформация
Това, което следва, е изследване на няколко средства за 

извънземна дезинформация и защо те са удобни и ефективни. 
То трябва да посочи само колко лесно общността, 
провеждаща неконвенционални изследвания, и 
обществеността изобщо, могат да бъдат заблудени от 
източници, на които имат доверие, ако не вземат пред вид 
възможностите, обсъдени по-долу. Тези средства могат да 
бъдат и източници за истина, така че моята цел е не 
универсално да дискредитирам тези източници, а по-скоро да 
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посоча техните потенциални слабости.

Канализаторът
Резюме: Канализирането включва един или повече 

индивиди, които позволяват да бъдат използвани от невидими
интелекти, които предават информация чрез тях. Това 
включва използване на дъски Уиджа, състояния на медиумен 
транс, автоматично писане и съзнателно изразяване с думи на
интуитивни впечатления. Люлеене на махало, мускулен тест, 
гадаене и гледане на кристал също могат да позволят такава 
комуникация. Канализираният източник може да заяви че е 
всичко в диапазона от извънземни до ангели, от починали 
личности до демонични същества, известни личности от 
историята, пътешественици във времето, други измерни 
същества, подсъзнание и безлични архитипове.

Сила на източника: Безтелесни същества, извънземни 
същества и напреднали човешки военни фракции могат да 
предават на разстояние словесна и визуална информация, 
както по електромагнитен път, така и по телепатичен. Те 
също така имат ограничена способност да предизвикват 
паранормални явления, да предсказват бъдещето и да 
режисират синхронизирани събития, чрез които да могат да 
докажат тяхното съществуване и да извикат непреодолимо 
страхопочитание и покорност у мишената. Това експлоатира 
погрешното логическо заключение, че истината за 
съществуването по някакъв начин се равнява на 
съществуването на истината, което игнорира възможността 
реални източници да предлагат и фалшива информация 
навсякъде, където може. Тези демонстрации на фалшиво 
всезнание, всемогъщество и предварителни познания 
изключват това, че източникът може просто да е 
изфабрикуван от канализатора, но не доказват, че източникът, 
който се канализира, непременно казва истината.

Канализирането също така си позволява анонимност на 
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измамни източници и свобода да изфабрикува самоличност и 
минало. Поради тази причина канализирането е до голяма 
степен персонализиращо се спрямо слабостите на мишените. 
Един и същ източник може да сменя самоличността си 
многократно, според това кое звучи най-авторитетно.

Слабост на носителя: Установяването и поддържането 
на връзката изисква изключване на ума, така че източникът да
премине безпрепятствено, без ограничения от съзнателния ум
на канализатора. Това подразбира отказване от свободната 
воля и даден манипулативен субект може да злоупотреби с 
това предложение чрез пускане на корени в ума на 
канализатора по-дълбоко, отколкото би могло иначе. В най-
лошите случаи това може да доведе до обладаване, при което 
канализаторът не само предава дезинформация по време на 
определени сесии, а става ходещо продължение на 
негативния субект, служейки на тайния план по по-широк 
начин. Напускането на съзнанието по време на процеса на 
канализиране може да прерасне в обичайно напускане на 
прозорливостта и критическото мислене, като по този начин 
канализаторът просто приема и препредава онова, което му е 
предадено, след като е бил убеден с удобни, но тривиални 
истини.

Сила на носителя: Това, че е само куриер, освобождава 
канализатора от задължението лично да защитава получената 
информация. По същия начин, източникът винаги е 
освободен от задължението да подкрепя своите твърдения, а 
вместо това се осланя на самозван авторитет и различни 
благовидни извинения. Чрез канализирането на 
дезинформацията се дава неограничена творческа широта, 
използвайки смели и директни изрази, тъй като твърденията, 
които са твърде пресилени за други аудитории, с готовност се 
приемат от възторжените почитатели на канализирането. Ако 
са особено забавни и увлекателни, източникът и 
канализаторът се издигат в култ или в ранг на знаменитости, 
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което прибавя към авторитета фактор, който не зачита 
критическото мислене.

Слабост на аудиторията: Тъй като рационалистите 
възприемат канализирането като ненадеждно средство за 
изследване, то привлича повече хора, които се гордеят, че са 
непредубедени и не са спънати от ограниченията на хладния 
интелект. Обаче, има тънка граница между непредубеденост и
лековерие, и онези, които заместват, вместо да допълват 
разума с интуиция, се оставят да бъдат уязвими от логически 
жонгльорства, емоционална манипулация, самозалъгване и 
други форми на субективизъм. Канализираната 
дезинформация залага на тези слабости.

Наблюдател от разстояние
Резюме: Дистанционното наблюдение използва строги 

протоколи за екстрасенсно събиране на информация за дадена
мишена, с минимално субективно отклонение. Няколко 
наблюдател от разстояние могат да се концентрират върху 
една мишена и да приемат подобни впечатления, които след 
това се анализират, за да се изгради една прецизна оценка на 
мишената. Американските военни са публично известни, че 
правят изследвания върху дистанционното наблюдение като 
метод за събиране на разузнавателна информация. Наскоро 
различни изследователи използват дистанционно наблюдение
за сондиране естеството на извънземното присъствие.

Сила на източника: Както при случая с канализирането, 
извънземни и напреднали човешки дезинформатори могат да 
предават информация на разстояние чрез естествена или 
изкуствена телепатия. Наблюдатели от разстояние, дори цели 
екипи, по този начин могат неограничено да наставят своята 
екстрасенсна линия чрез такива дезинформатори и да подават
заблуждаващи впечатления.

Слабост на носителя: Предполага се, че най-голямата 
слабост е, че успехът на дистанционното наблюдение се 
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измерва чрез съотношението сигнал/ шум, което пренебрегва 
възможността да съществува силен, но фалшив сигнал. Дори 
и да се елиминира субективността, няма гаранции, че това, 
което остава, е вярно.

Сила на носителя: Дистанционното наблюдение има 
репутация на строго, обективно и дори научно. Някои от тези,
които го практикуват, са работели за военните, други имат 
значителна научна биография. Всичко това му придава 
правдоподобност и авторитетност, които могат да засилят 
всяка дезинформация, разпространена чрез него.

Слабост на аудиторията: Дистанционното наблюдение е 
привлекателно за непредубедени индивиди, които ценят 
обективността и научната процедура. Въпреки, че е по-
стриктно от канализирането, когато се използва за 
дезинформация, очевидната обективност е само по-добра 
аранжировка за същата измама. Това, че военните 
експериментират с дистанционното наблюдение и успешно 
събират разузнавателна информация от държави без 
екстрасенсна отбрана, не означава, че дистанционното 
наблюдение на извънземните мишени е еднакво надеждно. 
Дезинформацията, минала през наблюдателите от разстояние,
разпространява измамни идеи под маската на строга 
обективност.

Вътрешен човек / Подател на сигнали
Вътрешните хора са членове на тайни общества, военни 

проекти или правителствени агенции, на които е поверена не-
публична информация. По различни причина вътрешни хора 
може да изнасят част от тази информация пред 
обществеността. Често те правят това анонимно, евентуално 
чрез връзка с трети лица от външната страна, които могат да 
гарантират за тяхната самоличност, но я пазят в тайна, когато 
препредават информацията. Те могат да проговорят и явно, 
без скриване на своята самоличност, но тогава гледат да бъдат
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внимателни и да не разкриват повече, отколкото им е 
позволено. Някои самозвани вътрешни хора са небрежно 
откровени и подробни и сякаш нищо не премълчават.

Сила на източника: Вътрешните хора работят в силно 
контролирана, разделена на отдели и наблюдавана среда, 
което се изисква от секретния характер на работата им. 
Следователно, те са в близост до източници на 
дезинформация от високо ниво, които имат непосредствен 
достъп до тях, особено източници, поставени по-високо от 
тях в йерархията. Ако източникът е напреднала военна 
фракция, секретният характер на военната мрежа позволява 
да бъдат отвличани служители и да им бъде програмиран 
умът, както е необходимо, за да се създадат неволни носители 
на дезинформация. Служители могат също така да бъдат 
проверявани, следени и вербувани, за да станат обучени 
оперативни работници по дезинформация, които или напълно
съзнават своята мисия да мамят, или са получили убедителна 
история за прикритие и някои фалшиви, но звучащи 
благородно причини да изнесат „важна“ информация пред 
обществеността. На някои може дори да им бъде показано 
подвеждащо доказателство и документи, а някои тайно да 
бъдат подбуждани да станат податели на сигнали и по този 
начин да разпространяват измама с пълно убеждение, че 
някак си подриват устоите на своите началници, докато 
всъщност правят обратното.

Слабост на носителя: Вътрешните хора получават 
разрешително за достъп до все по-високо ниво на секретна 
информация чрез демонстриране на нужда да знаят, минаване
тестове за преданост и използваемост, подписване на клетви 
за пазене на тайна, отказ от лични права и предварително 
съгласие за наказания за нарушаване на тези клетви. Тайните 
мрежи имат редица методи, с които гарантират, че 
сигурността ще остане ненарушена, и които включват и 
парични поощрения, изнудване, заплахи за живота, 
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хипнотичен контрол на ума и избиране само на лесно 
управляеми и покорни кандидати за вербуване. На 
служителите се казва само онова, което е необходимо да знаят
за своята работа, което често включва измислени, но 
правдоподобни истории, за да ги заставят да сътрудничат. 
Делението на отдели прави трудно даден вътрешен човек да 
сравни бележки с други, за да открие дезинформацията, 
подавана му от неговите началници. Въпреки че имат 
секретни знания, вътрешните хора са печално неосведомени 
относно информацията извън нивото, за което имат 
разрешително за достъп. Делението на отдел държи пълната 
картина извън полезрението и без този контекст вътрешните 
хора не винаги могат да открият дезинформация в това, което 
вече им е казано.

Сила на носителя: Всеки, за който може да се потвърди, 
че е вътрешен човек, се уважава, че е на толкова 
привилегирована и квалифицирана длъжност и че е бил 
достатъчно смел и благороден да рискува да изнесе ценна 
информация пред обществеността. Това придава на техните 
думи голяма достоверност, защото това, което казват се 
равнява на свидетелски показания на експерти, думи, казани 
от онези, чиито длъжности предполагат тези знания. Разбира 
се, тази поява на авторитет създава идеално средство за 
посяване на дезинформация. Клетвите за пазене на тайна и 
законите за националната сигурност са добри извинения за 
измъкване от някои неудобни въпроси и добавят 
заинтригуваща атмосфера.

Слабост на аудиторията: Делението на отдели и 
законите за пазене на тайна, както и свидетелите, нежелаещи 
да рискуват своя живот, пречат на обществеността по-
задълбочено да проучва твърденията на вътрешни хора, като 
им забраняват достъпа до секретни доказателства и все още 
класифицирани документи. Ако те докажат своите твърдения,
това впечатлява мнозина, но вътрешните хора си осигуряват 
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влиятелен глас, ако тяхната история се подкрепи също така и 
чрез изнасяне на документи и интригуващи снимки, които 
насърчават предположенията, въпросите и отчаяното търсене 
на потвърждение от аудиторията.

Подвеждането на аудиторията е гарантирано, ако тя не 
успее да изключи възможността, че вътрешен човек е 
дезинформатор независимо от неговите твърдения, особено, 
ако те са подкрепени от подправени снимки и документи, 
осигурени от добре оборудваната и свързана мрежа, която го 
спонсорира. Най-доброто, което може да направи 
аудиторията, е да търси грешки и противоречия в неговите 
твърдения, и по-важно, да направи вероятностна оценка на 
неговата почтеност въз основа на гледната точка зад неговите 
твърдения и на това кого биха облагодетелствали те най-
много.

Официално лице
Резюме: Към официалните лица спадат избрани или 

назначени членове на политически и религиозни институции, 
онези, които имат специални титли и акредитиви, и които са 
на уважавани длъжности в ръководството.

Сила на източника: Дезинформаторите имат голямото 
предимство да влияят чрез високопоставен фигурант, без 
самите те да бъдат забелязани. Те могат да бъдат сред 
личните му съветници, програмирани или вербувани 
сътрудници, които са внедрени близо до него, за да влияят 
върху неговите мнения и решения, тайни организации, от 
които периодично получава инструкции, или извънземни 
фракции, които го отвличат и програмират да приеме техните 
цели. Тези източници лесно могат да шантажират 
официалното лице, да експлоатират наивността му, да му 
предложат поощрения в пари и власт срещу покорство и да 
му съобщят или покажат някаква шокираща „истина“, която 
да го накара да им сътрудничи.
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Слабост на носителя: Официалното лице е преди 
всичко публична фигура, чиято загуба на репутация и 
обществена поддръжка означава край на неговата кариера. По
тази причина той може да бъде заплашен с дискредитация 
или убийство, или да бъде подкупен с обещания за лично и 
институционално повишение и защита. Да бъдеш официално 
лице може да бъде толкова времеемко, така че времето за 
лични независими проучвания и задълбочени размисли е 
ограничено, което може да го направи зависим от съветници 
за сгъстените брифинги и препоръки. Това способства за 
доверяване на потенциални източници на дезинформация и 
пълна липса на разбиране на материята извън неговата 
специалност. Неговата известност като публична фигура 
може също така да го направи твърде голяма пречка, за да му 
се даде реалната истина, така че на него не трябва да се дава 
разрешително за достъп до секретна информация, освен ако 
той няма абсолютна нужда да знае. Ако не е надарен с 
интелект, преданост и власт, която да надхвърля неговата роля
на официално лице, може да бъде заменен.

Сила на носителя: Официалните лица са творци на 
решения, лидери на мнение. Ако репутацията им е 
ненакърнена, думите им имат власт над общественото 
мнение. Те могат да повлияят на общественото мнение, за да 
узурпират демокрацията, като лансират частни тайни 
програми с подкрепата на гласовете на мнозинството. 
Официални лица могат също така да се позоват на властта и 
авторитета на институцията, която представляват, по същия 
начин както църковно официално лице декларира 
политически идеи като божия воля.

Слабост на аудиторията: Аудитория в този случай са 
широките маси, най-малко прозорливата аудитория от всички.
Казано конкретно, масите изпитват сляпо уважение към 
авторитета, лесно се впечатляват от титли и нямат познания и 
контекст правилно да оценят това, което им се казва – 
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особено, ако им се казва дезинформация, свързана с 
неконвенционални теми като извънземните. Това просто е 
факт, базиран на средностатистически данни. 
Преобладаващата част от масите се нуждае от защита, 
стабилност и спокойствие, осигуряването на които са 
задължение на държавните органи, макар и не без 
политически подбуди. Ако официални лица разкрият 
информация за съществуването на извънземните с пълното 
одобрение на институциите, към които принадлежат, шокът в 
масовото съзнание и последвалото шумно искане на 
отговори, би позволило на тези официални лица да излеят 
порой от умело съставена дезинформация относно подбудите 
и самоличността на извънземните.

Академичен учен
Резюме: Към академичните учени спадат титуловани 

доктори, учени, професори, теолози, аналитици и други 
високо образовани специалисти, чиито методи на изследване 
и представяне са формални, систематични и 
усъвършенствани. Онези, които участват в изследване на 
различни аспекти на явлението извънземни, може да имат 
научни степени, полезни за техния аспект на изследване. Те 
обикновено цитират други учени, за да подкрепят своята 
собствена правдоподобност, правейки изводите си чрез 
проучване на съответната литература и събирайки гледни 
точки на авторитети в обобщено наблюдение, обогатено до 
известна степен от тяхното оригинално изследване.

Сила на източника: Тъй като за интелектуалните 
способности и стратегическата стойност на даден академичен
учен без затруднение може да се направи заключение от 
неговите титли, репутация и публикации, може да се 
наблюдава един богат фонд от кандидати, за да се избере кой 
е най-подходящ да бъде подготвен за носител на 
дезинформация. Академични учени, които откажат да 
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сътрудничат и станат пречка, могат да бъдат отстранени или 
чрез убийство, или чрез дискредитиране.

Извънземните и военните фракции могат също така да 
изопачат данните в информационен фонд, на който се 
разчита, чрез вмъкване на данни-примамки, например чрез 
похитени, програмирани с екраниращи спомени, които 
рисуват лъжлива картина на подбудите на извънземните. В 
този случай, без да се подозира евентуална измама, даден 
академичен учен ще се хване на примамката като за чиста 
монета и ще инжектира нейното съдържание в своите 
трудове. Дори и да се усъмни, неговите съмнения не могат да 
се огласят, без да рискува да го обвинят в параноя и по този 
начин да се дискредитира.

Слабост на носителя: Необходимостта да запази 
репутацията си и да изглежда аргументиран, предпазлив и 
формален може да доведе до агностическа свенливост, която 
пречи на академичния учен да предприеме онези творчески 
скокове на мисълта, необходими му да проникне в дълбините 
на мистерията. Това също така му пречи да признае 
източници на информация, които не отговарят на стандарта 
на колегите му, въпреки че съдържат парчета от 
главоблъсканицата, които имат решаващо значение. Освен 
това, не е тайна, че университетите са до голяма степен 
апарати за индоктриниране и филтриране, тъй като са 
образователни институции, и онези, които успешно преминат 
през този филтър са демонстрирали програмируемост и охота
да се подчиняват на правилата и да бъдат в услуга на 
груповия консенсус. Въпреки че има изявен интелект, 
потенциалната липса на индивидуализъм и остра интуиция 
може да накара прочут учен наивно да се подаде на най-
грандиозните измами, особено на онези, които са подкрепени 
от уважаваните му колеги и от началниците му академични 
учени.

Сила на носителя: Най-силната страна на даден 
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академичен учен е неговото ниво на изтънченост, в смисъл на
културност и изисканост. Обаче изтънчеността не означава 
задължително прозорливост, тъй като това същевременно би 
могло да означава изтънчен рационалист и дезинформатор, а 
оттук майстор софист. Освен това, на академичните учени 
автоматично се приписва правдоподобност заради техните 
титли и често те работят на влиятелни и съветнически 
длъжности. Правдоподобност и изтънченост заедно водят до 
ефективно лишаване на истината от престиж и до 
утвърждаване на лъжата. Те могат също така да 
функционират като ролеви модели в общността на 
неконвенционалните учени, разпространявайки заразата на 
своя късоглед агностицизъм сред онези, на които им е 
необходимо точно обратното.

Слабост на аудиторията: За някои аудитории 
академичните учени са безукорни и са въплъщение на 
обективност и почтеност, особено що се отнася до отделни 
групи академични учени, които се съгласяват едни с други. 
Най-скептичните аудитории ще слушат академичните учени 
повече, отколкото другите типове носители на 
дезинформация. На тях може дезинформацията да им се 
стори по-правдоподобна от истината, защото тя поне 
съответства на техните нереалистични предположения и идва 
от един предполагаемо неподкупен източник. Задачата на 
даден академичен учен дезинформатор би била да създаде 
заплетен случай за целите на измамен таен план, 
представяйки противоположни истини като крайни и като 
неотговарящи на стандартите за правдоподобност и 
достоверност.

Похитени / Контактирани
Резюме: Похитените и контактираните са хора, които 

имат пряк контакт с извънземни същества. Похитените са 
отвлечени от обичайната си среда и отведени в средата на 
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похитителите, където са подложени на различни процедури. 
Контактираните вземат съзнателно участие във 
взаимодействието и стават говорители на своите извънземни 
контакти. Не е задължително всички контактирани да са 
похитени или всички похитени да са контактирани, но двете 
категории се застъпват, тъй като контактираните биват 
отвлечени и похитените могат да бъдат подготвени за 
съзнателно улесняване предаването на извънземно 
съобщение.

Сила на източника: Похитителите имат пряк достъп до 
похитените в среда, която те контролират. Различни 
извънземни и военни фракции могат да създадат фалшиви 
спомени, да сканират ума и вибрационната сигнатура на 
етеричното тяло, за да анализират слабостите и склонностите,
да използват похвати на постхипнотично програмиране на 
ума, за да инсталират команди в подсъзнанието, да използват 
телепатично или генерирано чрез имплант убеждаване, да 
следят своите субекти от разстояние, да инсценират фалшиво 
потвърждение чрез крещящи случайни съвпадения и да 
фабрикуват умели лъжи и обяснения на нерационални 
явления. Те също така могат да сканират населението, за да 
изберат онези, които са най-подходящи за техните цели, 
използвайки логистичните и хиперпространствени 
предимства, за да окажат персонализирано внимание.

Слабост на носителя: Най-голямата слабост на даден 
похитен или контактиран е, че той знае по-малко за себе си, 
отколкото неговите контакти или похитители знаят. Те влизат 
през задната врата в ума му и могат да вършат манипулации, 
които тайно влияят върху ума и подбудите му. Ако той не 
осъзнае тази възможност и не се предпази от нея, то това е 
неизбежно.

Похитените и контактираните могат да се чувстват 
отчуждени от обществото, поради това, че имат необичайни и
невероятни преживявания, и по такъв начин се виждат като 
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различни от останалите. Ако това чувство се закачи за егото, 
то може да дегенерира в чувство на привилегированост, 
превъзходство или специалност, което да послужи като точка 
за закачване на похитителите, чрез която да ги принудят да им
бъдат предани. Тяхната самоличност може да бъде толкова 
дълбоко отъждествена с конкретна група извънземни, от 
които са контактирани, че всеки намек за нечестни подбуди 
на техните извънземни контакти подсъзнателно се 
интерпретира като атака върху самата им личност, което 
естествено провокира ирационален защитен механизъм.

Някои могат просто да се предадат, чувствайки се 
победени от по-висш разум с по-висша технология и в 
психотичен опит да спасят положението, се превръщат в 
охотни и ревностни сътрудници, както при т.нар. 
Стокхолмски синдром.

Сила на носителя: Истинските похитени и контактирани
излъчват много искреност и обвинение, когато разказват за 
своите непосредствени преживявания с извънземните. 
Похитени, които документират своите преживявания, могат 
да имат аудиовизуално, медицинско или свидетелско 
доказателство, че те наистина са били похитени, и самото 
това възбужда любопитството на хората за това какво са 
научили в присъствие на истински извънземни.

Слабост на аудиторията: Както при случая на 
канализаторите, контактираните могат да станат център на 
култове към личността, играейки роля на посредници между 
аудиторията и нейните извънземни идоли, подобно на 
пророци или първосвещеници, посредничещи между 
богомолците и божеството. Близостта и прякото 
взаимодействие на похитените и контактираните с 
мистериозните извънземни е това, което подсилва 
правдоподобността на каквато и да било дезинформация, 
пренесена от тях.

Целевата аудитория се състои от похитени, търсещи 
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отговори, изследователи на явлението отвличане, търсещи 
вътрешна информация относно подбудите на извънземните, и 
хора, желаещи самите те да бъдат контактирани от 
извънземни. Дезинформацията се възползва от техните лични
копнежи и неосведоменост, насочвайки малкото, което знаят, 
към лъжливи заключения, същевременно задоволявайки 
тяхното его.

Хипнотизатори
Резюме: Хипнотизаторът е обучен да направлява клиента 

си до постигане на променено състояние на съзнанието, което
е достатъчно дълбоко, че да получи достъп до подсъзнанието.
Хипнотичният транс е едно цяло, състоящо се от внушаемост 
и дисоциация. Изследователите на отвличанията обикновено 
приемат хипнозата като изследователски инструмент, 
предназначен да помогне на техния субект да възстанови 
спомените от отвличането, които са недостъпни, поради това, 
че по време на отвличането е бил в променено състояние на 
съзнанието или че похитителите са му инсталирали 
екраниращи спомени и постхипнотични команди да забрави. 
Хипнотизирани субекти могат да бъдат също така използвани 
за наблюдение от разстояние, за проучване на миналото и 
бъдещето на евентуален живот и като пасивни инструменти 
за канализиране на други същества.

Сила на източника: Извънземни и военни фракции 
могат да инсталират в похитените екраниращи спомени с 
множество безотказни пластове, да инсценират заблуждаващи
сценарии на отвличане и да се включат в ума на 
хипнотизирания субект, за да говорят чрез него, докато той е в
безсъзнание.

Слабост на носителя: Хипнотизаторите могат да не 
разберат кога си имат работа с източници на дезинформация, 
проявяващи се чрез техните клиенти. Ако те не осъзнаят, че 
екраниращите спомени се спотайват под по-дълбоки 
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екраниращи спомени, те може да проникнат само до 
екраниращия спомен-примамка и да приемат следващия със 
сигурност истински. Същото е и при инсценираните 
отвличания, където онова, което се спомня всъщност е онова, 
което е преживяно, но самото преживяване е инсценирано за 
похитения за отвличане на вниманието. Освен това, ако 
хипнотизираното лице стане инструмент, чрез който даден 
дезинформатор може директно да говори, то хипнотизаторът 
е в жив контакт с някого или нещо, което може да се 
възползва от неговата слабост.

Сила на носителя: Информацията, която може да се 
извлече чрез хипноза е завладяваща, забавна и понякога 
проверяема. Затова тя има голяма привлекателност и се 
ползва с уважение в областта на неконвенционалните 
изследвания. Тя може да се използва също така и от 
академичните учени като изследователско допълнение за 
разширяване на тяхната банка от данни. Както в случая с 
канализирането, понеже онова, което се казва, не може винаги
да се провери, дезинформацията може да бъде толкова 
творческа и фантастична, колкото се иска от нея.

Слабост на аудиторията: Дезинформацията се осланя на 
предположението, че онова, което се извлече чрез хипноза, 
ако не е изфабрикувано от субекта или въведено от 
хипнотизатора чрез насочващи въпроси, най-вероятно е 
истина. С други думи, това е погрешното заключение, че „ако 
не е субективно и невярно, то е обективно и вярно“, което 
пренебрегва възможността за обективна измама. В 
обичайните случаи, където не са намесени измамни 
намерения, хипнозата наистина може да бъде надеждна, но 
доверието и уважението, които хипнозата печели чрез 
надеждни случаи, не трябва да се пренася сляпо на 
потенциално дезинформативни случаи.

Директни съобщения
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Резюме: Понякога като че ли съобщения до 
обществеността идват директно от извънземните, без 
посредник. Това включва радио сигнали от космоса, намеса в 
телевизионни предавания, кръгове в посевите и анонимно 
разпространени текстове, написани от тяхна гледна точка17.

Сила на източника: Всяка извънземна или военна 
групировка с достатъчно напреднала технология може да 
създаде кръгове в посевите, да се намеси в телевизионните 
сигнали, да излъчи радио сигнали от космоса и да използва 
анонимни човешки посредници, които да разпространят 
внимателно съставени съобщения към нашия свят. 
Възможностите им значително надхвърлят онова, което може 
да постигне един случаен майтапчия, и те ги използват като 
предимство, за да направят съобщенията си далеч отвъд 
възможностите на майтапчията и по този начин да изглеждат 
автентични.

Слабост на аудиторията: Ако аудиторията вярва, че 
съобщението наистина е дошло от извънземните, тя ще бъде 
заинтригувана и ще приеме съобщението като искрена 
декларация за намеренията на извънземните. Съобщението 
може да приеме авторитетен тон, да приеме формата на 
отговори на съобщения, които ние самите сме изпратили в 
космоса, да апелира към етични меми като загриженост за 
глобалното затопляне, пренаселването и корумпираното 
управление, да подлагат интелекта на изпитание с фиктивно 
криптиране или да подготвят аудиторията за бъдещи измами, 
давайки ключови бъдещи дати и предсказания. Аудиторията 
трябва да бъде убедена, че извънземните изпращат важни 
съобщения до света, така че съдържанието на съобщението да
повлияе върху мнението й относно природата на тези 
извънземни и какво трябва да бъде извършено. 

17 Например, пиратското телевизионно предаване на Vrillon през 1977, 
съобщението Do You Wish That We Show Up?, разпространено в Интернет през 
2003, и формите в посевите при Crabwood (август 2002) и Chilbolton (август 2001).
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Дезинформация, изпратена чрез директно съобщение има за 
цел да изкриви общественото осъзнаване подбудите на 
извънземните и да повлияе на аудиторията да подкрепи някои
действия и ценности, които са от полза за даден таен план.

Анализ
Както може да се види, дезинформацията използва най-

различни методи, за да се прицелва в най-различни видове 
публика:

• Масите, които биха предпочели стабилност и 
сигурност пред обезпокоителни истини
• Духовни и ню-ейдж типове, които се поддават на 
самозалъгване и емоционалност
• Интелектуалци, чиито ограничени разсъждения 
произтичат от погрешни предпоставки
• Контракултури, чието възхищение от странното 
надделява над интереса им към истината
• Фактуалисти, които приемат само доказателство, 
отговарящо на техните субективни стандарти за 
правдоподобност
• Политически активисти, които биха подкрепили 
погрешни решения, за да се преборят с истински 
несправедливости
• НЛО запалянковци, които жадно поглъщат трохите 
дезинформация, поради нейното сензационно естество
• Похитени, на чиито личности е възложено да бъдат 
посредници между хората и извънземните
Методите включват:
• Призоваване към сляпо уважение на авторитета
• Призоваване към неправилни и ограничаващи 
предположения
• Призоваване към емоционални предубеждения
• Призоваване към необходимост от безопасност, 
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спокойствие и сигурност
• Призоваване на егото към желание за идентичност и 
специалност
• Призоваване към скука чрез възбуждащи интереса и 
забавни истории
• Призоваване към скептицизъм, за да се изложи 
истината на присмех
• Призоваване към умствена апатия чрез представяне 
на ненужно опростенческа картина
• Предлагане на погрешен изпускателен отвор за добри 
намерения
• Използване на логическо жонгльорство
• Принудително избиране на една от две еднакво 
погрешни противоположности
• Даване на подвеждащо доказателство
• Инсцениране на изкуствено потвърждение чрез 
привидно независими източници
Как може някой да направи разлика между това, дали 

даден източник разпространява дезинформация и това, дали 
само невинно изразява различно мнение? Истина е, че хората 
могат несъзнателно да предадат полуистини, след като сами 
са повярвали в тях, но въпросът засяга основния източник на 
тези идеи. Отговорът е, че умишлеността зад 
дезинформацията придава на нейните дефекти определена 
насоченост. С други думи, дефектите са толкова добре 
изпипани и насочени, за да са неумишлени, и носят печата на 
лукав интелект под издадена напред маска на невинност.

Заговор без ръководител
Същевременно трябва да се подчертае, че един таен план 

може да се осъществи чрез привидно противоположни 
елементи, като илюзията за външна липса на единство и за 
независимост маскира скрития порядък.
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Следователно, заговорът не е организиран така, както би 
си помислил някой, защото онези под върха на пирамидата на
ръководството привидно могат да действат на своя глава. Те 
могат да се карат един с друг, взаимно да се подозират или 
презират, изпълнявайки независимо свои собствени тайни 
планове и действащи в съответствие с уникални идеологии. 
Но подобно на плувци, носещи се надолу по течението на 
реката, въпреки че се движат независимо един от друг и че 
техните курсове могат взаимно да се противопоставят и 
неутрализират в повърхностно отношение, те все пак 
споделят една обща посока, в която напредва най-висшият 
невидим таен план.

Няма нужда от координация сред нисшите елементи на 
заговора, ако една широка гама внимателно замислени 
причини, чието начало е поставено по-рано, произведе 
каскада от ефекти, които изкусно се срещат в една точка в 
точния момент. За човешки заговорници това би изисквало 
невероятно умение за предсказване на бъдещето, но умението
за предсказване на бъдещето и това да се вижда миналото, са 
равностойни за междуизмерните сили, действащи извън 
линейното време, които нямат проблем да сканират времевата
линия, за да се прицелят в точните моменти.

И така, докато различни потоци дезинформация и 
погрешна информация като че ли си противоречат едни на 
други в подробностите, онова, което има значение, е тяхната 
обща посока и комбинирана синергия. Човек трябва да 
изследва крайните последствия, за да разбере основните 
подбуди. Това ще направя в следващата част чрез даване и 
анализиране на редица примери на извънземна 
дезинформация.
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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.
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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 привличането, 

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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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 
прибързани заключения.
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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.

Най-големите препятствия предлагат най-големите 
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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 
между истински позитивните извънземни и онези, които 
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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 различни 
подбуди на извънземните, за да разберат кои са приемливи.
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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 
реалност чрез избиране на определени точки, ние не я 
създаваме напълно достатъчна, за да елиминираме всички 
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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 
преодолеем и едното, и другото, и извършвайки това, да 
отхвърлим вътрешните и външните отпадъци и да израснем 
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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 

незначително малцинство от извънземните са непочтени, но
те са онези, за които се говори в медиите, така че се 
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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 
им е поставен имплант за дистанционно следене и с цел 
въздействие. Фактът, че това изобщо трябва да се извърта, 
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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.

Това може да бъде истина в някои случаи, но не всички 
негативни отвличания се характеризират само с болезнени 
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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 
възстановят онова, което са изгубили след поколения 
клониране. Сивите използват сонди и импланти, за да 
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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, 
отчаяни, страдащи и плачещи за внимание. Осакатяването на 
добитък е един пример за тези предполагаеми бели. Хората не
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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 
действат в нашия свят, защото подсъзнателно ние сме ги 
поканили.

Тук се подразбира, че те действат потайно само за да се 
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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 
чрез дистанционна електрическа стимулация на мозъка и 
има положителен подмладяващ страничен ефект върху 
парализирания индивид.
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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.

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 
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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 
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 

75



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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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
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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.

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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 
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.
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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. 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
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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 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 
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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 
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 
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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.

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 
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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.

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.
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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
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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
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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-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 
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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 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.
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 

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.
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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.

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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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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
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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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РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИЗВЪНЗЕМНАТА 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ: ЧАСТ VI

В предишните части се съсредоточих върху негативните 
извънземни, за да подчертая широкото разпространение, 
изтънчеността и коварството на техните методи на 
управление и контрол. Те могат да осъществяват враждебни 
тайни планове, без да са брутални или плашещи с появата си. 
Вместо това, те увеличават до максимум своята 
привлекателност, за да изградят погрешни представи и 
убеждения у своите мишени, така че, неспособни да вземат 
напълно информирани решения, техните мишени наивно и 
доброволно да изберат да се откажат от суверенитета си.

Можем да направим разлика между позитивните 
извънземни и измамниците като знаем повече за това как 
наистина изглежда всеки. Какви уникални характерни черти 
трябва да покажат на думи и дело, за да бъдат квалифицирани
като истински доброжелателни? Търсим ключовите 
характерни черти на позитивните извънземни, които не могат 
да се имитират от негативните измамници, поне не без да 
излъжат за своя таен план. Нашите стандарти не трябва да 
бъдат нито толкова занижени, че да квалифицират 
неправилно измамниците, нито толкова високи, че 
доброжелателни групи с невинни недостатъци да не могат 
изобщо да бъдат квалифицирани.

В тази последна част ще споделя своите хипотетични 
заключения относно естеството и подбудите на позитивните 
извънземни.

Какво означава позитивен?
Противно на стереотипите, породени от движението Ню-
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ейдж, позитивният духовен път не е да бъдеш смирен, 
простодушен и безкрайно радостен до степен да станеш 
пасивен и в неведение относно проблемите на живота. 
Хората, които възприемат това поведение завършват 
откъснати от реалността и в края на краищата се изправят 
пред горчиво разочарование. Истинската духовност трябва да 
бъде практична, обаче трансцедентална, истинска както за 
физическата, така и за метафизичната реалност, кореняща се 
в опита, обаче оживяла от божествено вдъхновение. Тя трябва
да приеме ограниченията на нечие сегашно състояние на 
съществуванието, обаче да позволи напредък отвъд това 
съществувание чрез отваряне вратата за влияние от дори по-
високо ниво на съществувание.

Не може да бъде иначе. Една извънземна цивилизация, 
затънала в блажено отрицание, самозалъгване и непрозорливо
приемане, би се разпаднала поради собственото си 
безразсъдство или би станала плячка на измамници по същия 
начин, както дружелюбни, но сляпо доверяващи се хора се 
мамят от шарлатани.

Истински позитивният път е този на силата, 
практичността, прозорливостта, разбирането, баланса и 
гнозиса. Гнозисът е по-висша духовна интелигентност, 
представяна в своята най-нисша форма като обективна 
интуиция21. Той взема предвид вътрешно разкриване на 
дълбоки прозрения и пряко разпознаване на истината, скрита 
във външни източници на информация. Той заема мястото 
както на интелекта, така и на по-нисшите емоции, като по 
този начин остава уязвим за дезинформация, емоционална 
манипулация и погрешни логически заключения. Тази 
възможност интуитивно или ясновидски да се получи достъп 
до по-висше разбиране е главният катализатор за духовна 

21  По-висшата духовна интелигентност в контекста на тайния план на 
извънземните измамници се разглежда в работите на Маршал Ваян Съмърс: 
http://newmessage.org/books
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еволюция, защото насочва човек към истината и го 
предупреждава за измама или грешка.

Позитивният път води до реализиране на индивидуалния 
потенциал, като прави човек дори по-ефективен както на 
физическо, така и на метафизично ниво. Той оптимизира 
способността да се служи на духовното благополучие и 
еволюция на други и по този начин да се спомогне за 
осъществяване на божествената цел на Сътворението.

„Позитивен“ и „негативен“ не са обикновени субективни 
термини, по-скоро те са пряка и логична последица от някои 
фундаментални факти на нашето съществувание:

• Хората и извънземните са съзнателни същества със 
свободна воля.
• Свободната воля води до независимост и 
индивидуалност.
• Индивидите общуват със себе си, със света и помежду
си.
• Общуването между индивидите променя тяхното 
съзнание.
• Свободната воля определя, дали промяната е 
израстване или потискане.
Понеже свободната воля позволява избор между 

подпомагане или потискане на съзнанието и свободната воля 
на други, следователно има:

• Същества, които служат на цялата система чрез 
разширяване на своето съзнание и свободна воля в 
хармония с разширяването на съзнанието и свободната 
воля у другите.
• Същества, които служат на самите себе си за сметка 
на потискане съзнанието и свободната воля на другите, в 
ущърб на цялата система.
Това по същество дефинира позитивния и негативния 

път. Позитивният път запазва равновесието чрез увеличаване 

135



до максимум на свободната воля в системата, другият създава
липса на равновесие чрез намаляване на свободната воля на 
другите чрез сила, измама и асимилация; първият 
благоприятства за напредъка както на самия човек, така и на 
другите, вторият благоприятства за напредъка на самия човек 
в ущърб на другите.

Единствената причина негативният път да може да 
продължава да съществува изобщо без ентропично разпадане 
е защото функционира като паразитна схема на Понци, 
където йерархията на хищниците зависи от безкрайното 
вливане на нови членове и ресурси, за да се предотврати 
гладуването и имплозията. Земята е станала полигон за 
вербуване и хранене за поне една такава йерархия.

Колко универсален е позитивният път? Може ли да бъде 
следван от различни типове извънземни същества, 
независимо от тяхната физиология? А какво да кажем за 
чувства като любов и състрадание? Може ли влечугоподобно, 
в чиято физиология липсват невропредавателите за 
позитивните емоции на млекопитаещите, да следва 
позитивния път? Разбира се.

Съзнателните същества са повече от едно тяло; те са 
безсмъртни искри на съзнание, населяващи временни тела. 
Истината, разбирането, прозорливостта, мъдростта и по-
висшата духовна интелигентност са достойнства на 
съзнанието, които се издигат над биологията. По подобен 
начин, чистата любов, която е импулс за защита и напредък 
на съзнанието, също е универсална. Може би физиологията 
на млекопитаещите изразява чистата любов повече чрез 
чувствата състрадание, съпричастие и лична загриженост, 
докато физиологията на влечугоподобните може да я изразява
повече чрез чувствата за дълг, чест и необходимост. И в двата 
случая тези чувства са съпроводени от чувство на разбиране, 
и в двата случая се подпомага напредъкът на съзнанието у 
онези, които са обичани.
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Позитивността е дефинирана тук на строго метафизична 
основа. Всичките й необходими свойства са свойства, 
произтичащи от съзнанието или, да бъдем по-точни, от духа, 
който е трансцеденталната искра на съзнанието, обитаваща 
сърцевината на съществото. Докато дадено същество е 
съзнателно, индивидуализирано, има свободна воля и общува 
с другите, позитивният път е отворен за изследване.

Съображения
При дефиниране на това какво представлява позитивният

извънземен, трябва да имаме пред вид няколко неща. Първото
е че не всички позитивни групи са идентични; те могат да 
имат различни мисии, външен вид, култури на произход, ниво
на развитие, функционална връзка с човечеството и средства 
за постигане на своите цели.

Те варират в развитието си – от това, което човечеството 
би постигнало след няколко хиляди години на по-нататъшен 
духовен и технологичен напредък, до същества, които имат 
напълно трансцедентално пространство и време, които вече 
не използват превозни средства, тела или дори 
персонализирани индивидуалности в някои случаи. Казано по
друг начин, спектърът на позитивни извънземни се простира 
от извънземни до ултраземни. Между тези две крайности са 
онези, които са се издигнали над линейното време, но все още
могат да обитават тела, да използват технология и да пътуват 
в превозни средства. Те са позитивните аналози на 
негативните свръхизмерни същества, разгледани в 
предишните части на тази книга.

Те нито функционират единствено в по-висшите 
нематериални области на съществуванието, нито пък са 
винаги свързани с линейното време и триизмерното 
пространство. Функционално те не са нито строго 
ултраземни, нито извънземни, а преминават от едното в 
другото състояние, когато е необходимо. За бъдат 
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различавани, може би е необходим терминът 
„амбитерестриални“ („двуземни“).

Спектърът на позитивните извънземни може да се 
раздели, например, по следния начин:

Чисти ултраземни: Тези изключително нематериални 
същества не са замесени в отвличания или поява на НЛО, а са
неперсонална архетипна интелигентност, функционираща 
повече като оракули, водачи и божествени пратеници от най-
висша величина. Термини като „ангели“ и „архангели“ са 
приблизително съответствие на тези същества. Те предимно 
отсъстват в литературата за НЛО, но се споменават в някои 
канализирани, религиозни и духовни текстове22.

Висши двуземни: Стоят главно в нематериално, 
хиперизмерно състояние на чисто съзнание извън 
времепространството, но материализират тела и превозни 
средства при необходимост. Изпълняват функции на 
съветници, учители, администратори, надзорници и други 
лидерски позиции. Техният фокус е повече върху 
метафизични въпроси, давайки насоки и указания на по-
нисшите двуземни въз основа на своето по-висше разбиране и
по-широки перспективи.

Средни двуземни: Разположили са се от двете страни на 
границата между материалното и нематериалното състояние 
на съществувание. Те могат временно да материализират 
физически тела и триизмерни физически кораби в нашия 
свят, които могат да бъдат докосвани, изучавани и подлагани 
на обратно инженерство от хора, макар че техните тела и 
кораби се дематериализират при връщане към хиперизмерна 
форма. Те могат с лекота директно да се проецират в нашата 
реалност. Твърдения за позитивни извънземни, разхождащи 

22  Примерите включват „комплекси социална памет от шеста плътност“, 
споменати в материала Ра (Ra Material) и Cassiopaean Transcripts, „Unseen Ones“
(Невидимите), споменати в книгите „Allies of Humanity“, INSPEC, споменаващ 
се във Far Journeys от Robert Monroe, „Seth Two“, канализиран от Jane Roberts, 
еоните в гностицизма и ангелските йерархии, представени в различни религии.
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се сред нас, правейки се на хора, но които са наблюдатели и 
служители на божествена кауза, може да бъдат от тази 
категория. Техният фокус е по равно поделен между духовни 
и технически въпроси.

Нисши двуземни: Стоят предимно в материална форма, 
но са леко изместени извън нашите възприятия. Те биха 
могли да бъдат пътешественици във времето от бъдещето или
обитатели на паралелна физическа плоскост или паралелна 
времева линия. Те са напълно осезаеми едни за други в 
тяхната естествена среда. Ако ние бъдем изместени в тяхната 
среда, бихме могли да общуваме с тях по физически начин. 
Същото се отнася за случая, когато те се изместят напълно в 
нашата среда, което те могат да правят, но явно не толкова 
лесно, колкото по-напредналите позитивни извънземни. 
Тяхната естествена среда е състояние на изместено 
времепространство, което се различава от пълната 
дематериализация и излизането от времепространството. 
Вместо съзнателно проециране на временен кораб в нашата 
реалност, те по-скоро биха изместили вече съществуващ 
такъв в нашата реалност. Сродни на висшите двуземни, те се 
занимават повече с научни, стратегически и дипломатически 
въпроси, обаче не без духовни и етични съображения.

Чисти извънземни: Тези типове са напълно физически и
се появяват само за да посетят Земята от време на време в 
малки групи. Като се имат пред вид техните физически и 
ресурсни ограничения, те биха избягвали да пътуват до 
Земята в големи групи, за да не бъдат открити и да не станат 
плячка на фракции на по-напреднали негативни извънземни. 
Тъй като са с позитивна ориентация, без още да са излезли 
извън физическото, това предполага определена наивност и 
деликатност, които намаляват шансовете за оцеляване, 
понеже, във физическите среди, конкуренцията в борбата за 
ограничени ресурси е подразбиращият се режим на тяхното 
съществувание. Следователно, позитивните извънземни биха 
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били по-малко на брой и по-дискретни поради своята 
повишена уязвимост.

Логиката подсказва, че подобен спектър съществува и 
при негативните извънземни същества: демонични 
ултраземни на върха, пътуващи в Космоса физически 
същества най-долу и негативни хиперизмерни (негативни 
двуземни) между тези две крайности.

Връзката между тези два спектъра може да се представи 
като един легнал „Y“, разклоняващ се надясно, като единият 
път отива нагоре, а другият надолу. Пътищата са по-близко 
един до друг близо до точката на разклоняването и се 
раздалечават все повече с отдалечаване от тази точка. Онези, 
които са най-близо до точката на разклоняването, т.е. най-
нисшите в спектъра, най-вероятно споделят общи характерни 
черти и директно общуват помежду си – или чрез конфликт, 
или чрез сътрудничество. Това е така, защото те са по-малко 
поляризирани по съответните си пътища, и са се установили 
по-здраво във физическата реалност. Физическата реалност е 
консенсусна реалност, която стимулира причинните 
взаимодействия. И така, някой може да открие нисши 
позитивни и нисши негативни двуземни или в директен 
физически конфликт помежду им, или, при редки и 
принудителни обстоятелства, да работят заедно, ако това им 
позволява постигане на независими цели.

За разлика от негативните извънземни общества, които са
основани върху съперничество, власт и измама и по този 
начин са силно разделени на категории, позитивните 
извънземни общества са по-хармонични, интегрирани и 
обединени помежду си. Това не означава колективно съзнание
подобно на кошер, където индивидуалността е потисната, а 
напротив – хармонизация на духовно развити личности във 
взаимно резониращи мрежи. В тези мрежи съществува баланс
между индивидуалното развитие и сплотеността на 
обществото, като второто произтича от духовната база на 
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първото.
Онези, които се свързват с висша духовна 

интелигентност, се свързват със същия божествен източник и 
следователно споделят една духовна връзка и разбиране с 
другите, които също са свързани. Това естествено води до 
един вид братство, родено не от програмиране или 
принудително налагане от страна на външен авторитет, а от 
общо фундаментално разбиране и споделена любов към 
истината, свободата и равновесието. То не трябва да се бърка 
със сектантските религиозни аспирации, които при смесване 
на догмата с личните пристрастия водят до вътрешни борби и
религиозни войни. Истинската духовност извира от общ 
източник и води до хармония и единство, докато 
субективните системи от вярвания постигат обратното.

Друг пункт, който трябва да се вземе пред вид, е, че 
обществената еволюция и индивидуалната духовна еволюция 
са отделни процеси. Човечеството може да е прогресирало 
политически, технологично и икономически през последните 
няколко хиляди години, но това не означава, че средният 
човешки индивид е еволюирал съответно. Пороци като 
алчност, невежество, егоизъм, високомерие, ревност и гняв са
широко разпространени днес, както и в древни времена. 
Следователно, едно общество, което изглежда развито, може 
да бъде съставено от неетични и духовно неусъвършенствани 
индивиди, контролирани само чрез сложни системи за 
управление, които биха могли да го направят далеч не 
позитивно. Така че външно представените мир, ред и научен 
напредък на една извънземна група не са непременно 
доказателство за скрита позитивност, защото те биха могли 
просто да маскират и скрита индивидуална духовна атрофия.

Духовната еволюция не е свързана само с изучаване и 
следване на религиозен морал или философска етика, което 
означава програмиране от външни източници, по-скоро тя е 
свързана със съзряване на душата, така че присъщата 
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мъдрост, прозорливост и съвест, развити в един живот, да 
продължат в следващия. Само ако при раждане вече 
присъства дестилат от висша духовна интелигентност, 
функционира активно през живота, като насочва личните 
решения и перспективи, и укрепва с успешни прераждания, 
това може да се нарече духовна еволюция. И само ако едно 
общество се състои от духовно еволюирали индивиди, то 
може да бъде наречено истински позитивно. Индивидуалната 
еволюция не познава граници и може да протича по-бързо от 
еволюцията на обществото. Един посветен индивид, получил 
съответна езотерична подготовка, би могъл да извърши за 
няколко живота това, което би отнело на човечеството като 
цяло хиляди години, за да го постигне. Разликата между 
човешката цивилизация и позитивните извънземни е тази: 
духовната висота, която хората трябва да постигат 
индивидуално, позитивните извънземни са постигнали с 
цялото си общество. Следователно, средният човек е по-
малко напреднал от средния двуземен, така че може да се 
каже, че в еволюционната стълбица двуземните са се 
изкачили по-далеч от човека.

От друга страна, някои хора може да бъдат по-
напреднали от някои извънземни. Да вземем пред вид някои 
езотерични учители, които са оказали силно влияние върху 
човешкото духовно осъзнаване. Може би това са били хора по
рождение, които са израсли далеч над нормата или някои 
може би са били висши двуземни, които доброволно са се 
преродили в човешкото общество, за да допринесат за 
неговото издигане. Дори би могло да съществува човешко 
духовно братство, посветено на нашето издигане, което е на 
по-високо ниво на духовно развитие от това, например, на 
дадена група нисши двуземни, която се е фокусирала повече 
върху справяне с тайния план на негативните извънземни, 
въпреки че и двете в края на краищата са част от една и съща 
божествена мрежа, независимо от това дали се познават едни 
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други или не.
Всичко това ни показва, че линията между хора и 

извънземни е неясна на индивидуално ниво и е градирана на 
ниво общество, така че онова, което те могат да вършат 
масово по подразбиране, ние можем да го вършим 
индивидуално като изключение за нашия вид и ще можем да 
го вършим в обществото като цяло след по-нататъшна 
духовна еволюция. Така че нито човечеството трябва да се 
очерня, нито положителните извънземни трябва да се 
обожествяват на базата на погрешното предположение, че 
последните са универсално по-висши от първите, понеже има
изключения.

По същия начин съществуват изключения и при 
извънземните. Тъй като индивидуалното развитие позволява 
на някои да бъдат по-високо развити от другите, то въпреки 
тяхното единство, в рамките на една позитивна извънземна 
цивилизация биха могли да съществуват повече или по-малко 
напреднали извънземни, например, както висшите, така и 
нисшите двуземни, работещи заедно. Би било погрешно да 
приемем, че една извънземна цивилизация е съставена 
изключително от нисши двуземни, а друга – изключително от 
ултраземни, тъй като във всяка би имало изключения. 
Средното ниво на развитие е това, по което се различават 
цивилизациите помежду си, и в този смисъл няколко 
позитивни цивилизации могат да си сътрудничат, като 
средното ниво при някои е по-близо до това на ултраземните, 
при други – до това на извънземните, като често последните 
уважават мъдростта и ръководството на първите.

Характеристика на позитивните хуманоидни 
извънземни

Как изглеждат позитивните хуманоидни извънземни? 
Приблизителен отговор можем да получим от: 1) разказите на
похитени и контактирани, като имаме пред вид възможността 
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от фалшификация, разкрасяване и измама; 2) езотерични, 
митологични и религиозни текстове, когато се споменават 
благодетели, които не са хора; 3) лични преживявания в 
сънища, астрална проекция, похищения и физически 
контакти в реалния свят. От тези източници извлякох 
следната приблизителна информация:

Техните словесни и телепатични съобщения отекват с 
истина и показват голяма трезвост и дълбочина на разбиране, 
но в тях също има скромност, предвидливост и 
съобразителност да опростят своите съобщения и да се 
представят с по-малка интелигентност, така че да не се 
налагат или сплашват. Следователно, те могат да направят 
впечатление на въздържани и внимателни същества, които 
мерят думите си. В общи линии, те съзнават своето влияние и
се въздържат от прекалено ранно даване на отговори, за да не 
ни лишат от нашите възможности за научаване. Те са добри в 
шифроването на по-дълбоки истини в това, което казват, 
истини, които разкриват самите себе си едва в последствие, 
когато човек стане достатъчно зрял, за да ги разбере, освен 
това, те са също толкова талантливи в концентрирането на 
много значения в малко думи и уцелването на момента кога 
точно да кажат нещо, за да се направи каталитична и сигурна 
разлика.

Можем да разпознаем у тях висока степен на способност 
да чувстват, яснота, добросъвестност, интелигентност и 
мъдрост, поне в отношението им към нас. Има погрешно 
схващане, че висшите позитивни същества не са напълно 
съзнаващи и будни, че да бъдат просветени означава, че 
съществуват в състояние на спокойно блаженство, сякаш са 
на успокоителни и сервират празни баналности и афоризми 
от баница с късмети. Истински позитивните същества обаче 
имат висше съзнание, а не окастрено съзнание. Те не са слепи
към реалността или парализирани, за да не признаят онова, 
което ние смятаме за неудобни истини, а могат да ги видят 
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ясно в своя висш контекст и имат реалистично отношение 
към всички тях.

Те изпитват любов, съпричастие, състрадание, но не за 
сметка на разума, мъдростта и разбирането. По-скоро тези 
две страни (висшата емоционална и висшата интелектуална) 
са слети в хармония и равновесие. Любов без разбиране води 
до сантименталност и лековерие, а разбиране без любов може
да доведе до студен интелектуализъм и жестокост. Висшите 
позитивни извънземни, след като са достигнали до 
определено ниво на духовно развитие, не страдат от нито 
един дефект. Балансираните езотерични системи на развитие 
отвеждат човешки индивиди до същото ниво на топлота и 
разбиране. Измамниците могат да накарат своите мишени да 
си мислят, че измамникът трябва да е позитивно същество, 
излъчващо добри вибрации, като си служат с подправено 
чувство на топлота, което ограничава осъзнаването на 
измамата. Обаче тези уж позитивни емоции са просто 
предизвикани химически или хормонални реакции, които 
замъгляват способността за оценка, вместо да я изострят. 
Истински позитивните същества имат топлота, която може да 
бъде почувствана, без да трябва човек да е залят от чувства, 
тъй както човек усеща топлината на огъня, без самият да бъде
в огъня; измамниците обаче, образно казано, „поставят човек 
в огъня“ с изкуствено предизвикани емоции, така че, въпреки 
техните студени сърца, човек може погрешка да проецира 
тази топлота върху тях. Измамниците предизвикват ефект, 
потискащ, а не подкрепящ осъзнаването. Истински 
позитивните същества имат максимален ефект, като ви правят
повече от това, което сте в действителност, издигайки вашия 
хоризонт и яснота, докато измамниците кастрят вашето 
съзнание до управляем размер. Когато си имате работа с 
фалшиви позитивни, винаги имате чувството, че сте 
изпаднали в транс, вцепенени сте, хипнотизирани или 
потопени.
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Позитивните същества, по-конкретно средните двуземни 
и по-висшите, никога не призовават вашите по-нисши 
инстинкти и не използват средства за гъделичкане на егото, за
да заставят някого да им сътрудничи. Вместо това, те 
апелират повече към вашия висш разсъдък и интуиция. Те не 
развяват подаръци или привилегии, за да ви накарат да 
действате срещу своята по-добра преценка, но може да 
изпратят неочаквана компенсация за това, че сте следвали 
своята по-добра преценка по време на изпитване на 
обстоятелствата. Те няма да се опитат да ви впечатлят с 
фантастични титли, непотребен технически жаргон, 
предназначен за объркване, или с подробни, обаче безполезни
баналности. Вместо това, те прилагат практически и 
минималистичен подход, придържайки се към онова, което 
има значение. Понякога те се колебаят да говорят много за 
своята самоличност или произход, тъй като това би могло да 
доведе до множество проблеми, включително лично 
боготворене и излагане на риск личната им безопасност, като 
последното е голям проблем за нисшите двуземни поради 
това, че са физически същества.

Макар че висшите позитивни същества са духовно по-
развити и по-изтънчени от това, което представляваме в 
момента ние, те в никакъв случай не са идеални. Колкото по-
близо са до нашето ниво на развитие, в смисъл – колкото по-
ниско е тяхното положение сред останалите от вида на 
висшите позитивни същества, толкова по-склонни са да 
действат въз основа на непълна информация, правейки 
наивни предположения и доверявайки се не на когото трябва. 
Свободната воля оставя бъдещето отворено в определени 
граници, така че има място за грешка. Колкото по-нисши са 
двуземните, толкова по-ограничен е погледът им в бъдещето. 
Тези грешки са от метафизичен порядък и не могат да бъдат 
поставени под общ знаменател с допуснатите от някои уж 
невинни извънземни процедурни грешки, както са наречени в
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източници на дезинформация, за да обяснят грубото 
третиране на похитените. Те са метафизични грешки с 
метафизични последствия.

Ето един пример за това как се различават позитивни и 
негативни същества – негативните извънземни имат по-
голямо предпочитание към физическото състояние, а 
позитивните поставят по-силен акцент върху духовността. 
Позитивните същества са по-загрижени за освобождаването и
усъвършенстването на душата, запазването на свободната 
воля, разпространението на знания и мъдрост и други 
трансцедентални идеали, а негативните извънземни са по-
загрижени за събиране на ресурси, генетични манипулации и 
опазване на своя добитък. Това не означава, че позитивните 
извънземни се отнасят с пренебрежение към физическото 
състояние, че са безразлични към опазването на околната 
среда или че са имунизирани срещу необходимостта от 
технология; напротив: те просто знаят какво е по-добре от 
това да обръщат наопаки своите ценности и да жертват по-
висшето в полза на по-нисшето.

Двуземна технология
Технологията е необходима да се осъществи онова, което 

съзнанието не може самò. Позитивните извънземни я 
използват само до степен, до която са телесни (физически и/ 
или етерични). По-висшите двуземни използват по-малко 
технология, за да осъществят същите неща, защото те са по-
малко свързани с физическото състояние и имат по-голям 
контрол върху него чрез съзнанието си.

Чисто материалистичната технология, която познаваме, 
може да се развива само дотогава, докато не достигне 
квантовия праг и границите на детерминизма. Отвъд тази 
точка тя трябва да стане субквантова и ултрарелативистична, 
включваща междуизмерни и метафизични фактори, за да се 
развива по-нататък. Това описва технологията на нисшите 
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двуземни, която позволява инжениране на 
времепространството, завъртане на измерението, пътуване 
във времето, модифициране на етерични енергии и 
изграждане на директен интерфейс на съзнанието за кораби и 
устройства.

Всичко това може да се осъществи и чрез технологията 
на средните и висшите двуземни, само че сливането между 
съзнанието и технологията дори е доведено от тях до ниво на 
висше изкуство. Оказва се, че тяхната технология е изцяло 
податлива на съзнанието и, следователно, по принцип тя е 
алхимична по естеството си. Тя изглежда и функционира като
технология, но всъщност е физическо въплъщение или 
етеричен валеж от мисли, намерения или духовни прототипи. 
Връзката между материалните й части отразява връзката 
между нейните висши метафизични компоненти23.

Главната разлика между технологията на негативните и 
на позитивните двуземни е спектъра на многомерната 
реалност, който всеки от тях може да достигне, и който е по-
широк за позитивните поради тяхното по-балансирано и 
холистично качество на съзнанието, резониращо по-дълбоко с
божествения корен на Сътворението. Негативните двуземни, 
тъй като им е забранен достъпът до този корен, трябва да 
прибягват до измами, дебнене, примамване, пробиване на път,
кражби и използване на вратички, за да се доберат до своята 
цел.

Различаване на позитивните и негативните сили

23 Вижте The Secret of the Saucers (Тайната на чиниите) (Angelucci, 1955) за 
обяснение на духовната и алхимичната природа на технологията на висшите 
двуземни. Както алхимията, така и свещената архитектура отразяват по-висша 
реалност, първата по отношение последователността и веществата, втората – по 
отношение геометрията и пропорциите. Висшите позитивни двуземни могат да 
хармонизират материалните с нематериални елементи от тяхната технология по 
алхимичен начин „както по-горе, така и по-долу“. Те може дори да са били 
вдъхновителите на алхимията, свещената архитектура и херметизма.
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Позитивните и негативните двуземни имат както 
уникални, така и общи характерни черти. Съставянето на 
списък с уникалните характерни черти ще ни помогне да 
идентифицираме ориентацията на конкретна извънземна 
фракция, а списък с общите характерни черти ще покаже на 
какво специално не можем да се осланяме, за да извършим 
това определяне. Това е полезно, защото измамниците 
използват общи характерни черти, за да „докажат“ своята 
позитивна ориентация и да придадат привидно хубав вид на 
своите уникални негативни черти.

Това, което следва, е списък с общи, уникални негативни 
и уникални позитивни характерни черти. Не всички 
позитивни типове ще имат всички позитивни характерни 
черти, но у всички тях ще липсват уникалните негативни 
черти. По същия начин, не всички негативни типове ще имат 
всичките изредени в списъка негативни черти, но у всички 
тях ще липсват уникалните позитивни черти.

Този списък трябва да бъде използван само като насока за
бъдещи размишления и подобрения, а не като твърд списък, 
който да се прилага механично. Разликата между позитивните
и негативните сили трябва да се определи въз основа на 
истинско разбиране, интуиция и опит, като се вземат пред вид
обстоятелствата, и според всеки конкретен случай.

Общи характерни черти
И едните, и другите може да уважават свободната воля, 

като се намесват само тогава, когато бъдат помолени. 
Разликата е тази, че позитивните извънземни я уважават 
напълно и желаят тя да се изразява като информиран и искрен
избор, докато негативните извънземни уважават свободната 
воля само като нещо, което тайно да манипулират, за да 
получат разрешение и да си узаконят последвалото 
заграбване на властта. И едните, и другите могат да поискат 
за разрешение от нас, преди да осъществят пълен контакт, и 
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едните, и другите могат да ни насърчават да се развиваме 
сами, вместо да станем зависими от тях. Разликата е, че 
негативните извънземни, с цел да управляват тайно прогреса 
в своя полза, биха препрограмирали населението да направи 
желания избор и постави начело лидери на общественото 
мнение.

И едните, и другите могат да изразяват загриженост за 
околната среда на Земята. Негативните извънземни са 
направили капиталовложения за спасяване на планетата за 
себе си: те може да искат Земята за развъдник, за плацдарм за 
бъдещи завоевателни войни и за експлоатация на природните 
й ресурси. За модерната култура е политически коректно да 
се поддържа природозащитната идея, а идеята да се живее в 
хармония със Земята й придава духовност. Застъпването на 
тези идеали изобщо не е в противоречие с тайния план на 
извънземните, тъй като ще подобри техния имидж и ще 
увеличи устойчивото развитие и ефективността на тяхната 
„ферма“, ако на човешкия „добитък“ се внуши достатъчно 
уважение към фермата, за да я поддържа сам. Така че, 
прегръщането от страна на извънземните на 
природозащитната идея и избирането на хората да се грижат 
сами за Земята не е задължително да бъде доказателство за 
позитивност, както не е и изключително доказателство за 
негативност, тъй като, независимо от всичко, уважението на 
околната среда е нещо добро и необходимо. Като че ли за 
позитивните извънземни това е с по-нисък приоритет, може 
би защото те разбират мимолетната и илюзорна природа на 
физическото състояние, съпоставено с по-висшата реалност и
безсмъртието на душата, или, може би, те просто съзнават, че 
естествените и космическите цикли са нанесли по-големи 
щети на Земята, отколкото биха могли да причинят хората.

И едните, и другите могат да предоставят напреднала 
технология, за да помогнат за производството на енергия и 
храна или за задоволяване на транспортни, медицински и 
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други нужди. Негативните извънземни биха използвали това 
като фалшив сигнал за добра воля и няма да предоставят 
нищо, което не биха деактивирали, взели обратно или 
обезвредили лесно, ако нещата започнат да се развиват зле; 
техният подарък под формата на технология може също така 
да се използва като поощрение за сключване на сделка или 
като троянски кон. И едните, и другите биха я предоставили в
по-малък мащаб на своите обучени човешки контакти, за да 
осигурят оцеляването им в тежки времена. Позитивните 
извънземни са по-резервирани по отношение предлагане на 
своята технология, особено като имат пред вид потулените 
човешки изобретения, които вече съществуват и които се 
нуждаят от свобода, за да се разпространяват.

И едните, и другите могат да се застъпват за мир, 
ненасилие, социална хармония и единство. За негативните 
извънземни, освен че подобряват имиджа им чрез 
опровергаване на очакванията за враждебност от извънземни 
насилници, тези идеали запазват реда, ефективността и 
покорството сред контролираното от тях население и по този 
начин спомагат за париране на дисидентско и независимо 
мислене. Враговете (онези, които се съпротивляват срещу 
асимилацията) трябва просто да бъдат заклеймени като 
врагове на мира, хармонията и единството, за да се позволи 
оправданието на тяхното преследване, включително с 
употреба на сила, в защита на тези идеали. Тяхното единство 
и хармония са наложени със сила отвън и смазват душата, 
докато за позитивните извънземни единството и хармонията 
са външна последица от пробуждането на хората за общо 
разбирателство чрез независимо духовно развитие.

И при едните, и при другите целите имат приоритет над 
средствата, особено при нисшите двуземни, посветени на 
мисиите си, които са се окопали повече във физическата 
реалност, линейното време и, следователно, в каузалността. 
Онова, което е важно за тях, са широката картина и 
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дългосрочните резултати. Доброжелателността на 
позитивните извънземни произтича от разбирането, а не от 
пасивността или сантименталността, следователно, не е 
задължително те да са меки, отстъпчиви или винаги 
отзивчиви. Ако на даден индивид или общество липсва 
необходимата зрелост, за да борави с истината, позитивните 
извънземни могат да прибегнат до дегизиране, загадки или 
мълчание, вместо да кажат истината и да нанесат вреда на 
дългосрочния резултат, като по този начин могат да изглеждат
неотзивчиви или дори непочтени, ако бъдат притиснати. По 
подобен начин, те могат да позволят на дадено лице да се 
подложи на сериозни изпитания, ако това е абсолютно 
необходимо за неговото духовно съзряване. Това не 
противоречи на състраданието, а е последица от състрадание,
съчетано с висше разбиране. Така че изоставянето, 
привидната жестокост, преструването и потайността не е 
необходимо да бъдат доказателство за негативност, тъй като 
понякога те са единственото средство, с което може да се 
постигнат позитивни цели. Това не трябва да се смесва с 
благовидните обяснения, използвани от негативните 
извънземни за оправдание на тяхната тактика на изтезания, 
които представляват садистични средства служещи за 
постигане на негативни цели.

И едните, и другите могат да включват извънземни от 
скандинавски тип, работещи със сиви. Макар че сивите се 
оказват органични автомати, произведени от негативни 
извънземни фракции, за да вършат черната работа при 
отвличанията, предназначението на някои от тях може да бъде
променено от нисши позитивни двуземни, за да им помагат 
при осъществяване на контакти с хора. Присъствието на сиви 
само по себе си не доказва доброжелателност или 
зложелателност, въпреки че негативните извънземни 
изглежда ги използват по-често.

И едните, и другите могат да се показват в блестящи 
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кораби и да бъдат физически привлекателни. Независимо от 
това колко блестящ, златист, кристален и привидно божествен
изглед има някой извънземен кораб, и независимо от това 
колко благороден, могъщ и ангелски е външният вид на 
обитателите му, тези качества не доказват позитивна 
ориентация, Негативните сили са напълно запознати с нашите
религиозни представи, научни предвиждания и 
психологически слабости и те ще се потрудят да се маскират 
с тях. Разбира се, трябва да внимаваме за контекста и времето
на тяхната поява, последствията от техните думи и действия и
нашето интуитивно разбиране на тяхното намерение.

Характерни черти, уникални за негативните извънземни / 
измамниците

Независимо от това, което казват, тяхното истинско 
намерение се разкрива от крайния резултат на техните 
действия. Те се стремят да заемат положение на управляващ 
орган, като използват възможно най-косвените, но ефективни 
средства. Например, те могат да се престорят на позитивни 
извънземни и да казват, че ние трябва да напредваме според 
свободната си воля, че те не са тук, за да ни спасяват. И макар
че това прилича на зачитане на свободната воля, то е хитра 
уловка, която ни подтиква към узаконяване на тиранията чрез 
илюзия за демокрация. Това може да стане чрез тайно 
манипулиране на общественото мнение посредством 
дезинформация и лидери на мнение на ръководни длъжности,
така че доброволният избор, който правим, е в съответствие с 
техния таен план. Следователно, малко значение има това 
каква технология, доктрина и ръководство предлагат те; ако 
резултатът е такъв, че ние имаме по-малко прозорливост, 
свобода и духовна сила, а те имат повече власт и средства за 
постигане на целите си, то това означава негативна 
ориентация. Не трябва да чакаме да видим крайните 
резултати, за да установим това; то ще стане ясно рано, от 
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посоката, в която се развиват нещата като последица от 
тяхното открито пристигане.

Те ще изискват големи жертви, загуба на свобода, загуба 
на суверенитет в замяна срещу нашата сигурност и 
оцеляване. Те извършват това чрез умишлено пренебрегване 
и потулване на по-здравословни алтернативи, които ни 
позволяват да постигнем сигурност и оцеляване не чрез 
отстъпване на своя суверенитет, а чрез използването му с 
повишено съзнание, бдителност, самоувереност, контактуване
в неформални мрежи, отговорност и духовно равновесие.

Хората, които са първи в рекламирането им на най-висок 
глас, показват също най-силните признаци, че са 
разпространители на дезинформация.

Те могат да насърчават фанатизма, обожаването, 
обожествяването и помпозните церемонии, за да манипулират
масите и получат подкрепата им. Те извършват това, като се 
целят в емоции, политическа коректност, погрешни 
предположения, самозалъгване, отчаяние, радикален 
идеализъм и други уязвими места, по-малко свързани с 
рационалност.

Те или отричат съществуването на негативни извънземни,
или пък признават съществуването им и дават като 
изкупителна жертва някоя заменима извънземна фракция, 
която е твърде малка и с ограничени възможности, за да 
отговаря за всички типове действия на негативните 
извънземни, познати на опитните изследователи. Тяхното 
описание на негативните извънземни също така може да не 
съответства на действителността, твърде опростенческо и 
подхранващо популярните погрешни схващания и вероятно 
пренебрегващо възможността да съществуват негативни 
измамници.

Ако в техните редици влизат както влечугоподобни, така 
и богомолкоподобни, почти сигурно е, че те са от фракция 
или съюз на негативни извънземни. Както едните, така и 
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другите поотделно вече имат доста мрачна репутация в 
изследванията на отвличанията, и фактът, че работят заедно, 
намалява още повече вероятността за позитивна ориентация.

Вероятно те ще се разкрият първи, защото са 
привърженици на интервенцията и старателно са подготвили 
сцената за своето появяване. Тъй като търговската им реклама
може да претърпи провал пред лицето на истините, разкрити 
от всяка група на истински позитивни извънземни, дошли 
преди тях, те ще се опитат да се покажат преди тези групи да 
могат да създадат атмосфера на прозорлива съзнателност. 
Обаче щом се доберат до контрол над обществото, те ще 
продължат да налагат чуждата си култура и да програмират 
хората, така че позитивните групи, които пристигнат по-
късно, за да изобличат измамата, ще бъдат посрещнати като 
нападатели срещу колективното его, може би ще бъдат 
възприети като егоистични традиционалисти, опитващи се да 
попречат на човечеството да пожъне технологичните награди,
които може да им донесе съюзът с другите извънземни 
фракции.

Те могат да парадират със своите способности и 
технология, за да смайват, убеждават или сплашват. Те ще 
използват тези демонстрации като средство да се представят 
като по-могъщи, отколкото са, да опровергаят и разрушат 
съществуващите човешки образци, за да ги заменят със свои 
собствени, да получат по-голямо доверие, отколкото 
заслужават (например, като твърдят, че са единствените 
създатели на човешката раса), и да примамват с технологични
подаръци като поощрения за това, че им сътрудничим. Това се
е случвало многократно в нашата собствена история между 
изследователи с мания за величие и подложени на културен 
шок туземци.

Общуването им с хората е подобно на култ. Същата 
тактика, използвана от култовете да обезличават и 
програмират нови членове, може и, вероятно, ще се прилага 
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неограничено от негативните извънземни върху населението. 
Това включва обрисуване на лидерите като божествени 
(извънземните като наши създатели); унищожаване на старата
самоличност (разбиване на представите на хората за 
реалността и разрушаване на старите образци); обрисуване на
старата част на някого като лоша и старомодна (даване на 
покварените човешки силови структури за изкупителна 
жертва); бомбардиране с любов (като казват, че са тук, за да 
ни помагат и водят, че са наши любещи братя); изповеди 
(унижаване на човечеството); фанатизъм (пристрастяване към
каузата на прогреса и обновлението) и изолация от приятели 
и семейство (карантина и отделяне на „прогресивните хора“ и
„класата на елитните хибриди“ от нисшите остатъци от 
обществото).

Ако те са прегърнали каузата на духовността, която 
трябва да възприемем ние, тя е такава, която води до 
умиротворение, внушаемост, обезличаване, покорност и 
понижена прозорливост. Тя може да носи отенъци на 
екзистенциализъм, будизъм, деизъм, пантеизъм и други 
неперсонални философии, които могат да служат на тайния 
план на извънземните, поддържайки представата за 
разумност и светост. Недуализмът служи на негативните 
същества като удобно средство за отвличане на вниманието. 
В крайна сметка, духовността, която те налагат, ще бъде 
форма на духовен материализъм, който прекъсва връзката ни 
с по-висшата духовна интелигентност, нещо, което логически
оправдава властта им чрез модернизирана версия на царе по 
Божията милост, което ни държи лоялни към тяхната кауза и 
което ни подготвя да заприличаме повече на тях.

Характерни черти, уникални за позитивните извънземни
Ако човек интуитивно усеща техните вибрации или 

телепатично сканира качеството на тяхното съзнание, той ще 
почувства благотворно влияние, искреност, интелигентност, 
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трезвост, присъствие на духа, дълбокомисленост и 
предвидливост.

Те високо ценят ученето, познанието, прозорливостта, 
мъдростта, разбирането и други достойнства на съзнанието, 
не само на думи, но и на дело, като ги демонстрират чрез 
действия и резултати посредством предаване на проверяема, 
практична и задълбочена информация, която има 
активизиращ ефект върху индивида, който я приема и 
разбира.

Те апелират към разума, опита, интуицията и вътрешното
знание, което идва с висшата духовна интелигентност. Те се 
въздържат да въздействат на его, сляпа емоционалност, 
самозалъгване, погрешни предположения и други уловки. И 
така, те се обръщат към по-висшите и по-зрели аспекти на 
битието, а не към по-нисшите и по-невежествени аспекти. 
Например, те никога няма да изтъкват своя авторитет, като 
претрупват езика си с въображаеми титли и неясен 
технически жаргон, предназначен да впечатлява.

Те подхождат добросъвестно към общуването с хората и 
демонстрират дълбоко уважение на свободната воля, 
независимото развитие и себеоткриването. Следователно, те 
стоят максимално в сянка и омаловажават своята 
самоличност, за да избегнат предизвикване на реакция, 
изразена в боготворене и обожествяване, която би ги 
превърнала в обект на мания и интерес и би отклонила 
вниманието от висшата цел на осъществяването на контакт.

Те имат за цел да ни накарат да вземаме информирани 
решения, а не да ни убеждават да вземем конкретно решение. 
Колкото по-информирани сме, толкова по-добре. 
Следователно, те няма да ни откажат дадена информация, ако 
тя ни помогне да вземем по-мъдро решение. Това включва 
информация за негативните сили и техните методи за измама.

Те внимателно избягват създаване на зависимост. Вместо 
да ни носят на гърбовете си или да ни водят като овце, те 
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предпочитат да станем самостоятелни и прозорливи, да 
пренесем товара си сами през трудностите по пътя си. В най-
добрия случай, те действат като катализатори, регулатори и 
помощници при този процес, но никога като заместители.

Те поставят по-силен акцент върху нашето духовно 
освобождение и еволюция, отколкото на технологичното 
развитие. Само ако последното гарантира първите, ще ни 
бъде оказана технологична помощ. В противен случай, те 
няма да ни предоставят технология, докато не напреднем 
достатъчно в етично и интелектуално отношение, за да я 
разберем и използваме отговорно. По-вероятно е, че ще 
вкарват технологични катализатори в умовете на човешки 
изобретатели, без да се разкриват, така че технологията да 
пусне корени и да се развие по естествен път в човешкото 
общество, вместо травматично да му бъде наложена отвън.

Общуването им с хората наподобява алтруистична 
езотерична мистична школа. Те са дискретни, избират 
учениците си мъдро, водят своите ученици напред през етапи 
на посвещение, имат за цел да изградят учениците си като 
човешки същества с по-големи способности и възможности, 
да запазят човешката свободна воля и катализират нейната 
еволюция.

И накрая, те са безкористни, не в смисъл, че им липсва 
индивидуалност, а в смисъл, че са загрижени за духовното 
благополучие на другите и са посветени на равновесието и 
хармонията на цялата система, а не само на себе си. Те никога
не манипулират и не крадат от другите, за да задоволят 
собствените си нужди. Ако тяхното разбиране на дадена 
ситуация изисква саможертва или ако им е възложена 
божествена мисия, която я изисква, те ще действат по 
съответния начин, храбро и с чест. Те подкрепят 
преодоляването на невежествените, антидуховните, 
животинските, егоистичните и себичните импулси, без да им 
се налага да ги критикуват, а като посочват по-висш път. Те са
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посветени на духовното усъвършенстване на индивида.
Малко вероятно е те да се разкрият пред света първи. 

Нашата цивилизация е неподготвена за контакт и те биха 
носили отговорност за травматичните резултати. 
Позитивните извънземни биха били обременени от реакции 
на нерационален страх и боготворене, от необходимостта да 
образоват човечеството относно естеството на извънземния 
живот, като същевременно поддържат мира и осъществяват 
прехода на хората към света след Разкриването. В логистично
отношение това е много трудно. По-добре да оставят 
измамниците да се покажат първи и да изразходват своите 
собствени ресурси за осъществяване на нашия преход. Тогава,
след като се надигне човешката опозиция, но преди 
негативните сили да поемат пълен контрол, те могат да се 
намесят и да ни съобщят съдбоносна информация, за да 
обърнат хода на събитията. След като човечеството опита 
горчивия плод на измамата и след като научи някои важни 
уроци, то ще ги оцени и ще разбере онова, което те предлагат.
Само тогава ще стане възможен задълбочен и продължителен 
контакт с позитивните сили.

Възможни варианти на проблематично бъдеще
Какво можем да направим? Как можем да се подготвим? 

Тези неща зависят от това какво ще се случи. Толкова много 
фактори се струпват и създават нелинейна хаотична ситуация,
че дори и най-фантастичните резултати, смятани някога за 
невъзможни, могат да станат възможни и дори вероятни. Нека
разгледаме още някои сценарии за бъдещето, само че този път
чрез изреждане на индивидуални компоненти, които могат да 
бъдат смесени и съчетани, за да създадат различни сценарии.

Политически дебати, идеологически войни и 
движения: Това предполага светът да остане напълно 
стабилен и цивилен, цялата инфраструктура – непокътната, 
животът – относително нормален. При Разкриването и 
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осъществяването на контакт ще започне процес на 
философски, научен, политически и религиозен дебат, за да 
се вземе решение за бъдещите отношения между хората и 
извънземните. Той ще се превърне в идеологически битки по 
силно поляризирани фронтове. Повечето от конфликтите ще 
се водят чрез словесни, писмени, политически средства, а 
познанието, информацията, осъзнаването ще се 
противопоставят на дезинформацията и невежеството. 
Интернет ще играе важна роля за подпомагане на този дебат, 
освен телевизията и радиото.

Полицейска държава-затвор, глобално правителство, 
тоталитаризъм: Светът вече преминава към авторитаризъм.
Ако това продължи и достигне до своя край, то, освен 
дезинформацията и невежеството, другото предизвикателство
ще бъде да се работи в тягостен климат, в който на 
дисидентите се поставят етикети на терористи или вражески 
бойци и превантивно ще бъдат задържани или ще им бъдат 
отказвани жизнено важни услуги.

Временен период на хаос, от който е необходимо да се 
оцелее: Природни бедствия, истински или инсценирани 
терористични атаки и ядрена или електронна война може да 
нанесе щети на инфраструктурата и сериозно да разстрои 
съвременния начин на живот. Снабдяването с храна, вода и 
енергия, транспортът и комуникациите – всички те биха се 
разстроили. Например, необикновено силната слънчева 
активност може да срине съвременната цивилизация, като 
„изпържи“ жизнено важната електроника, с ефекти, подобни 
на атака с електромагнитни импулси и резултати, подобни на 
Ню Орлеан след урагана Катрина, само че повсеместно24.

24 Финансираната от правителството Комисия по електромагнитните импулси 
(EMP Commission) анализира евентуалните последици от електромагнитни 
поражения, причинени от слънчева активност или ядрени оръжия на голяма 
височина. Техният доклад може да се прочете тук: http://empcommission.org. Някои 
изследователи предсказват, че следващия слънчев цикъл ще бъде сред най-
активните в историята, като върхът му ще бъде през 2010-2013 год. Ако слънчевата 

160



Реакцията би била комбинация от хора, които се събират 
да си помагат едни на други, други – предаващи се на 
анархията, след като ги е обзело отчаяние, и сурови мерки от 
страна на властите, за да поддържат реда и снабдяването и да 
прибират размирниците в концентрационни лагери.

Разделяне на оцелелите на групи „в системата“ и 
„извън системата“: Общественият хаос никога не трае 
дълго, дори и през Тъмните векове накрая бил възстановен 
редът. Въпросът е какъв вид ред, под чия власт и на каква 
цена. Ако съвременният начин на живот е разстроен за 
няколко месеца или години и правителството и армията 
запазят своята приемственост, то възстановеният ред ще бъде 
авторитарен, макар и ограничен в географския си обсег 
поради логистични ограничения. Това предполага, че ще има 
изолирани островчета, в които е възстановен редът под 
управлението на авторитарен режим и където оцелелите 
правят големи отстъпки, за да живеят в тези територии. 
Остатъкът от останалото население ще бъде изолиран от 
системата и ще бъде принуден да се грижи сам за себе си, 
като в крайна сметка ще формира култура, паралелна на 
технократичната. В научната фантастика има много примери 
на описание на тази възможност.

Следапокалиптичен племенен строй под извънземни 
богове: Това предполага, че съвременната цивилизация е 
рухнала напълно и не са останали организирани власти. 
Човечеството тогава ще се раздели на племена и, ако се 
намесят извънземните, ще се създадат отново условия, 
подобни на онези в древните времена, когато определени 
извънземни фракции са имали власт над съответните човешки
племена.

Изместване в измеренията и разделяне на 

активност зависи от положението на планетите, то следващото силно слънчево 
изригване е предсказуемо. В такъв случай, схватливите елементи в армията и 
правителството, които са осъзнали, че тази катастрофа е възможна, може би вече се 
подготвят съответно за тези непредвидени обстоятелства.
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реалностите в отделни времеви линии или сфери на 
съществуване: Предишните възможности предполагат една 
единствена реалност. Ако времевата линия се раздели, 
различни хора ще бъдат отклонени в различно възможно 
бъдеще в зависимост от техните индивидуални духовни 
профили. Това може да се развие в изместване в измеренията,
при което някои индивиди ще се издигнат до нивото, 
споделяно от нисшите двуземни. Това би било завъртане, 
далеч от текущата ни времева линия, която може да продължи
без тях и да претърпи един от по-апокалиптичните сценарии, 
дадени по-горе.

Дезориентация след изместването в измеренията и 
избор на страна: Прекият контакт с нисшите двуземни е 
неизбежен за части от човечеството, които преживеят 
изместването в своята собствена среда. Би последвал 
безпорядък, тъй като различни фракции на двуземните си 
съперничат за спечелване предаността на новопристигналите.

Пристигане на извънземни подкрепления за физическо
завладяване: Винаги съществува възможност негативните 
извънземни да прибегнат до използване на сила, в случай че 
плановете им за мирно завладяване не успеят поради 
неочаквано бурна враждебна реакция. Това, че методът на 
мирното завладяване е по-ефикасен и по-лесен, не означава 
че прибягването до план за принудително налагане или 
унищожение е изключено. Тъй като това налагане би се 
нуждаело от голяма военна част, каквато през последните 
няколко хиляди години не е имало причина да стои близо до 
Земята, такава военна част би трябвало да се докара от далеч.

Всеобща война, небесни битки на НЛО, активирани 
спящи агенти: Ако някой премине границата и наруши 
равновесието чрез използване на сила – дали от страх, дали 
от отчаяние – тогава може да се случи всичко. Съществува 
схема в рамките на явлението на отвличанията и MILAB, по 
която похитени биват обучени да пилотират 
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високотехнологични летящи машини, да боравят с екзотично 
оръжие и да използват свръхчовешки способности в случай 
на военни ситуации между хора и извънземни или между 
враждуващи фракции на извънземни; необходимо е те да 
бъдат активирани и призовани да изпълнят тази функция. 
Възможността за война между хора и извънземни и между 
извънземни и извънземни съществува.

Решения
Нещата могат да се развият по всякакъв различен начин, 

в зависимост от това кои от горните компоненти се 
комбинират и в каква последователност. Това прави 
намирането на подходящи решения трудно, защото 
съществуват толкова много възможности, които трябва да се 
вземат пред вид.

Реших напълно да прескоча идеалистичните решения, 
фокусирани върху институционални инициативи, обществени
движения и политически активизъм, понеже те възникват и се
развиват от само себе си. Вместо това, ще фокусирам на 
индивидуални решения, които ще са печеливши, независимо 
от сценария, и които могат да се приложат на практика 
незабавно. Това означава духовна подготовка и 
информационна подготовка.

Информационна подготовка
Осъзнайте и съответно изберете: Даване на подкрепа 

на погрешен лидер, подписване на погрешна петиция, 
препоръчване на погрешен източник на информация или 
присъединяване към погрешно движение – всичко това може 
да се предотврати, ако достатъчно добре осъзнаете какво 
всъщност би трябвало да подкрепяте. Темите, разгледани в 
тази книга, могат да ви помогнат да избегнете по-
непростимите решения, като например, наивно препоръчване 
на очевидна дезинформация или рекламиране на група 
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извънземни, които притежават всички признаци на негативни 
измамници. Други хора може да не знаят нещо повече, но вие 
знаете. Колкото повече осъзнавате, толкова по-мъдри ще 
бъдат вашите решения и толкова повече ваши думи, мисли и 
действия ще бележат и укрепват позитивно бъдеще.

Балансирайте едностранчивите дискусии и 
коригирайте наивните гледни точки: Може да завържете 
личен разговор, да поведете кореспонденция с имейли или да 
се включите в дискусия в Интернет форум, където се повдига 
темата за извънземните или някоя свързана с това тема. Ако 
темите са явно изопачени, основани на погрешни 
предположения или рекламиращи дезинформация, то върху 
вас пада задължението (да приемем, че имате познания) да 
балансирате до известна степен, като предложите за 
разглеждане противоположни идеи или споделите източник, 
който смятате, че е ценен, и като добавите собствения си 
коментар относно източника. Целта не е насила да убедите 
другите, като че ли проповядвате, а да им дадете възможност 
да вземат по-информирано решение, като обсъдите някои 
нови идеи или източници на информация. Ако те упорито ги 
игнорират и търсят причина да ги отхвърлят, и ако сметнете, 
че нищо повече не можете да направите, то бъдете спокойни и
знайте, че сте свършили своята работа. Иначе ще се чувствате
виновни, че не сте изказали мнението си, когато е трябвало.

Събирайте, архивирайте и споделяйте важна 
информация: Наличието на нарастваща сбирка от книги, 
видео материали, Интернет препратки и други материали, 
които са ви подръка, ви позволява да ускорите напредъка на 
другите, като им предоставите информацията, която трябва. 
Освен това, Интернет може да престане да съществува, така 
че добра идея е да си архивирате материали, които скоро 
може да станат недостъпни.

Разширявайте и усъвършенствайте своите 
комуникационни умения: Ако е необходимо, положете 
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усилия да шлифовате уменията си да се изразявате устно и 
писмено. Може да се окаже, че трябва да споделите с другите 
своите познания и информация и ще бъде жалко, ако 
процесът бъде спънат от липса на комуникационни умения.

Духовна подготовка
Поддържайте живи състраданието и разбирането: 

Ако не нещо друго, то култивирането на състрадание и 
разбиране ще ви предпази от изпадане в арогантност, 
циничност и депресия, които могат да се появят с узнаване на
негативните аспекти на съществуванието. Неприятните 
истини не бива да се игнорират, но трябва да се разбират в 
контекста на една по-голяма духовна картина. Това трябва да 
се тренира във всекидневни ситуации, които иначе биха 
предизвикали горчиви, отмъстителни, завистливи, надменни 
мисли.

Запазете самообладание по време на бедствие: Паника,
чувство за безизходност, гняв и страх са примери на загуба на
самообладание и това означава временна загуба на разумност,
свободна воля и равновесие. Това означава да реагираш 
спонтанно, вместо да действаш съзнателно и отговорно. 
Вместо сляпо да се втурва напред, тласкан от тези импулси, 
човек трябва да стане самоосъзнат и волево да се фокусира 
върху задачите, които му предстоят. Най-тежкото изпитание 
ще бъде да запазите връзка със своята интуиция и 
разсъждения, когато някое бедствие се опитва да ви помете. С
малки тестове като този се сблъскваме периодично и те 
представляват добра практика да видите колко спокойни 
можете да останете, когато сте под напрежение. Колкото по-
добре запазвате хладнокръвие в такива ситуации, толкова по-
добре ще бъдете подготвени за времената, които предстоят.

Използвайте намерение, за да моделирате 
вероятността, където е необходимо: Мисли, емоции и 
намерение моделират вероятността на вашите преживявания. 
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Това може да се докаже чрез лични опити. Можете да 
увеличите вероятността за успех, помощ и защита чрез 
отправяне на искрени молитви или изразяване на намерение 
за това, като по такъв начин можете да намалите вероятността
от провал, нападение или беда, като спокойно осъзнаете, че е 
възможно да се появят, и се подготвите да се справите с тях, в
случай, че се появят. Овладяването на това съзнателно 
въздействие върху своята лична част от реалността ви помага 
да подготвите поле за маневриране, като разширявате своите 
способности извън простата физическа причинност.

Останете в синхронния поток: Животът тече в 
определен поток, който е по посока на оптимално възможно 
бъдеще. Когато сте в синхрон с този поток, всичко си отива на
мястото, работи гладко и вие се чувствате пълен с енергия и 
ентусиазъм. Резултатът от оставане в потока е прогрес, успех,
равновесие и увеличаване на съзнателността. Когато сте 
извън потока, нещата се разпадат, търпите провал, страдате от
ненужни пречки и изпитвате чувство на празнота или за това, 
че сте на погрешен път. Оставането в потока включва 
комбинация от правилно отношение, правилен избор и 
правилни действия. Чрез наблюдение човек може да определи
вътрешните и външните условия, необходими за оставане в 
потока.

Развивайте екстрасенсни способности: Ако се 
развиват сигурно и се използват мъдро, екстрасенсните 
способности като предсказване, виждане на аура, 
манипулиране на етерична енергия с цел изцеляване, ще 
изравняват неравенството. Най-основното екстрасенсно 
умение, което човек може да развие, е интуицията. Интуиция 
може да се развива чрез забелязване на това кои вътрешни 
впечатления предизвестяват определени външни резултати. 
Тест за истинска интуиция е това, дали последователно 
излизате прави. Ако грешите, значи интуицията не е 
истинска. След достатъчно опити и грешки, истинската 
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интуиция ще бъде различима от погрешните сигнали (като 
самозалъгване).

Физическа подготовка също е необходима, но не е нужно 
да разглеждам тази тема, понеже материали за оцеляване при 
тежки условия могат да се открият лесно. Единственото ми 
предложение тук е да си осигурите запаси от трайни 
продукти, да си държите по-голямата част от парите извън 
банките, да се тренирате, за да увеличите силата и 
издръжливостта си и да укрепвате имунната си система чрез 
диета без пшеница, млечни продукти и рафинирани 
подсладители. От своя опит обаче мога да кажа, че духовната 
подготовка е по-мощна, тъй като тя променя вероятността и 
сработва в широк спектър от сценарии, докато физическата 
подготовка е насочена само към няколко сценарии, 
предсказани преди това.

Заключение
На карта са заложени интуицията, здравия разум и 

забранените доказателства срещу арсенал от дезинформация, 
програмиране на ума, инструктирани лидери на мнение и 
други оръжия за масова манипулация, обсъдени в 
предишните части. Заедно с острия разсъдък, интуицията е 
нашата най-естествена и непосредствена отбранителна линия 
срещу измамата на извънземните. Тя е началото на по-висша 
духовна интелигентност, където истината се разпознава 
директно и по този начин подкопава изкусната софистика, 
емоционалната манипулация и подбраните доказателства, 
които апелират само към интелекта и емоционалността. 
Съществуващите стандарти за позитивност са вече гравирани
в нашите души и се проявяват в мигове на духовна съвест и 
знание. Трябва да помним какво наистина поддържаме, като 
се обръщаме навътре и разпознаваме отекващите там цели и 
стойности. Те са заровени под всички погрешни цели и 
стойности, присадени ни чрез социално и биологично 
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програмиране. Това е дълбочината, до която трябва да 
проникнем, ако трябва да бъдем готови за открит контакт с 
извънземен живот.
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