MISTERE

Un documentar ce va fi lansat primăvara aceasta dezvăluie

Extratereştrii minusculi
ajută pământenii

Un schelet umanoid extraterestru a fost descoperit în America de Sud, iar ADN-ul
său este analizat de către o echipă de reputaţi oameni de ştiinţă. Un alt schelet extrem de
asemănător fusese subiectul unor documentare TV în Rusia. Statuete reprezentând aceste
fiinţe umanoide au fost descoperite în Muzeul Vaticanului. Dezvăluirea este extrem de
aproape! David Wilcock ne anunţă că aşteptatul documentar al Dr. Greer în legătură cu
dovezile incontestabile despre existenţa extratereştrilor primeşte confirmări suplimentare...
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r. Steven Greer, promotorul
Proiectului Disclosure în anul 2001,
a realizat un documentar despre
extratereştri, în regia laureatului premiilor Emmy,
Amardeep Kalika. În acest documentar, care
se află în fază avansată de producţie şi care va fi
foarte curând lansat pentru vizionare publică
(primăvara anului 2013), Dr. Steven Greer
aduce dovezi incontestatbile despre existenţa
extratereştrilor. Este vorba despre un schelet
extraterestru care măsoară aprox. 20 cm şi care a
fost găsit în America de Sud, în deşertul Atacama.
Localnicii declară că ştiu de existenţa acestor
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fiinţe de mult timp şi că le-au văzut de multe ori
coborând din navele lor de formă ovoidală.
Dr. Greer a reuşit să obţină colaborarea unui
reputat institut de cercetări medicale, care deja a
realizat mai multe tipuri de analize preliminare:
radiografii, scanări computerizate (Computer
Tomograf), precum şi unele analize ADN, toate
demonstrând că este vorba de scheletul unei fiinţe
extraterestre mature. Pe baza multiplelor analize,
s-a reuşit reconstrucţia pe calculator a aspectului
organelor interne şi a fiinţei extraterestre, aşa cum
era ea în viaţă.
Dr. Greer menţionează că, deşi extraterestrul
este umanoid (are cap, două mâini şi două
picioare), nu face parte din specia umană de
pe Terra. Datorită importanţei uriaşe a acestor
uluitoare confirmări ştiinţifice, Dr. Greer nu
poate încă să deconspire identitatea institutului
care face toate aceste cercetări, pentru a nu
pune în pericol echipa de cercetători. Deşi
costul multiplelor analize specifice care au fost

