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Extratereºtrii
spioneazã Terra!
Potrivit celor mai avizate statistici, între
1947 ºi 1952, au fost gãsite în diferite
regiuni ale globului 16 nave extraterestre,
aterizate sau prãbuºite, din care au fost capturate 65 de corpuri de umanoizi, între care
unul singur în viaþã - Ebe! Era limpede cã
Terra este supravegheatã serios din spaþiu,
de civilizaþii necunoscute, dar superioare.
Drept urmare, într-o întrevedere dintre Sir
Winston Churchill ºi Generalul Dwight
Eisenhower, care erau la curent cu realitatea, cei doi au decis ca totul sã fie
secretizat pentru cel puþin... 50 de ani.
Pentru a pune populaþia la adãpost de un
ºoc, pentru a proteja ºi biserica, dar în special pentru a putea descifra pericolele care
decurg din aceste vizite neanunþate, consi-
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derate un veritabil spionaj extraterestru!
Apoi, chiar în 1947, preºedintele Truman,
care înfiinþase un grup de studiere a
fenomenului,
intitulat
„Project
Sign”(Dovada), a decis ca ulterior sã se
transforme în „Project Grudje”(Negarea)!
Iar în 1952, preºedintele american - care
colabora strâns cu sovieticii pe aceastã
temã – a înfiinþat Agenþia de Securitate
Naþionalã, al cãrei principal scop era tocmai descifrarea mesajelor extraterestre ºi
cãutarea stabilirii unui dialog cu aceste
entitãþi. Iar dupã Truman, la preºedinþia
SUA vine chiar Generalul Eisenhower,
care se confruntã, în 1953, deci chiar din
primul sãu an la Casa Albã, cu o statisticã
nãucitoare:
10 OZN-uri prãbuºite ºi recuperate, din
care sunt scoºi 26 de umanoizi morþi ºi 4
supravieþuitori, iar în jurul Terrei au fost
reperate miºcãrile unor nave extraterestre
de dimensiuni gigantice! Din anul urmãtor

se ºtie oficial cã dateazã ºi primele contacte
directe cu cel puþin douã tipuri de
extratereºtri, dintre care cu unii dintre ei
avea sã se întâlneascã Eisenhower însuºi la
Baza Andrews, în 1954. Se afirmã cu tãrie
cã aceastã întâlnire a fost filmatã ºi
fotografiatã, extratereºtrii veniþi fie de pe
Marte, fie din Constelaþia Orion purtând
uniforme cu simbolul unui triunghi, aflat ºi
pe navele lor. Cu acest prilej, pare cã a fost
semnat chiar ºi un tratat, care includea
transfer de tehnologie cãtre americani, în
vreme ce pentru „extratereºtrii cãrunþi” sau amenajat baze secrete subterane. Planeta
lor ar urma sã se dezintegreze ºi vor sã emigreze pe Terra, dar cu condiþia dezafectãrii
întregului arsenal nuclear de pe Pãmânt.
Ar exista însã ºi alte civilizaþii în spaþiu
care îºi trimit solii aici, cu aspecte fizice ºi
fizionomice diferite, dar nu la fel de paºnici
precum cei deja gãzduiþi pe Terra. Deºi nici
aceºtia nu s-au prea þinut de cuvânt, dacã ar
fi sã luãm în seamã dezvãluirile pe marginea grupului „Majority Twelwe” semnate
de faimosul Milton William Cooper, fost
ofiþer de informaþii în US Navy, considerat
printre cei mai periculoºi... conspiratori, în
timp ce alþii îl apreciazã drept un mare
patriot ºi unul dintre cei mai curajoºi scotocitori în cãutarea adevãrurilor legate de
extratereºtri ºi de contactele lor cu pãmântenii. De altfel, Cooper a ºi dispãrut, la 58
de ani, în 2001, fiind împuºcat „accidental”
de poliþia localã din orãºelul sãu, dupã ce
susþinuse inclusiv în conferinþe publice cã
pe Lunã ºi pe Marte sunt deja baze comune
ale americanilor, ruºilor ºi extratereºtrilor!... Cum tot el susþinea cã preºedintele
JF Kennedy a fost ucis tocmai pentru cã
urma sã spunã tot adevãrul despre
extratereºtri! Un adevãr ieºit la ivealã abia
acum, dupã cum puteþi constata din textul
alãturat, remarcând ºi cã, în discursul prin
care Kennedy urma sã anunþe pãmântenii
cã „nu suntem singuri”, el fãcea trimitere
tot la momentul din 1954!

