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Când se ridicã vãlul ?
E o discuþie întreagã despre decembrie
2012 când, potrivit Calendarului mayaº,
Pãmântul ar urma sã se facã praf ºi pulbere.
Oamenii de ºtiinþã vorbesc despre trecerea
prin Centura Fotonicã, alþii susþin cã
apropierea planetei Eris va deregla totul,
iar cei mai mulþi susþin cã inversarea
polilor va genera practic cataclismele de pe
Terra. Cert e cã Pãmântul trece ciclic prin
aceastã Centurã, de douã ori în circa
26.000 de ani, traversarea efectivã a
Centurii durând 2000 de ani! Mã rog, vom
trãi ºi vom vedea, deºi pânã atunci putem
constata deja efectele încãlzirii globale ,
care ni se datoreazã nouã ºi nu
extratereºtrilor. Cât despre ei, meritã reluate afirmaþiile fãcute la National Press Club
din Washington de profesorul canadian dr.
Alfred Lambremont Webre, director al
Institutului pentru colaborare în spaþiu
(ICS). Acesta a declarat între altele, în faþa
jurnaliºtilor prezenþi:
„Credem cã civilizaþiile etice extraterestre
au utilizat fenomenul OZN pentru a ne
obiºnui cu existenþa lor, iar între 2010 ºi
2020 putem începe sã avem relaþii deschise
cu aceste civilizaþii (...) Existã declaraþii
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ale angajaþilor guvernului SUA care atestã
cã au participat la programe secrete de
relaþionare cu anumite civilizaþii extratere-

stre. Dupã spusele acestor martori, guvernul SUA lucreazã cu ei în secret încã din
anii ’50 (...) A avut loc o întâlnire cu 3
astronauþi de pe planeta Marte. În ianuarie
2009, Virginia Olds, angajatã a CIA, a

confirmat cã CIA ºtie cã existã o civilizaþie
umanoidã care trãieºte la suprafaþa lui
Marte...”
Acestea sunt aºadar datele, în sensul cã
extratereºtrii existã ºi sunt mereu aici, în
aer, pe pãmânt sau în apa oceanelor, lucruri
confirmate de dezvãluirile fãcute în ultima
vreme atât de WikiLeaks ºi FBI, cât ºi de
Agenþia Naþionalã de Securitate a SUA. Nu
mai încape îndoialã ºi cã o bunã parte dintre OZN-urile care apar pe cer sunt ºi de
origine terestrã, rezultat al vechilor
proiecte naziste, dar ºi consecinþã directã a
transferului de tehnologie extraterestrã. De
altfel acest transfer transpare ºi în impresionantul boom tehnologic , începând cu
cele din electronicã, aviaþie, comunicaþii,
pentru a ajunge la lasere, sistemul HARPP
ºi la marele experiment CERN de la
Geneva, care ar putea conduce la cãlãtoria
în timp!
Ridicarea vãlului se apropie cu paºi repezi
ºi pentru asta mai avem o garanþie:
preºedintele Barack Obama - la instalarea
cãruia, sã nu uitãm!, a apãrut un OZN – a
promis cã va înlãtura acest vechi ºi uriaº
mister. ªi deja a început s-o facã!
Radu Vlad Alexandrescu

