MISTERE
de încredere cu cei doi extratereştri
care se aflau la baza din Nevada
şi care acum lucrează cu oficiali
americani în cadrul unui program
secret prin care SUA au acces la
tehnologie nepământeană.
Paul Hellyer recunoaşte
public că scopul lui este acela de
a se începe imediat dezvăluirea
completă a adevărului despre
existenţa extratereştrilor.“Aşa cum
copiii reuşesc să supravieţuiască
adevărului că Moş Crăciun nu
există, la fel cetăţenii plătitori de taxe
sunt capabili să accepte realitatea
extinsă a existenţei extratereştrilor
pe planeta noastră”, completează
el ca argument.“Faptul că există
civilizaţii extraterestre mult
mai avansate decât noi poate fi
umilitor pentru unii, dar acesta
este un pas necesar pentru
supravieţuirea umanităţii”. Pentru
salvarea planetei, este necesar ca
omenirea să renunţe la industria
petrolieră şi să înceapă folosirea
energiei curate, regenerabile şi
gratuite. Deşi acest deziderat este
capital, actualii conducători nu
doresc să schimbe nimic, fiind
perfect mulţumiţi cu prezentul
sistem financiar global care este
de o infantilitate uluitoare şi care
nu serveşte adevăratei evoluţii
a umanităţii.“Congresul SUA
este parţial responsabil pentru
situaţia dezastruoasă în care ne
aflăm. Tehnologia pentru energia
gratuită EXISTĂ deja, dar este

ţinută secretă de către Cabala”,
adaugă
Hellyer.“Rockefeller
recunoaşte că scopul acestei elite
conducătoare este de a instaura
un Guvern Mondial compus din
membrii Cabalei, care nu este ales
de nimeni şi care nu dă socoteală
nimănui”, completează Hellyer.
Este exact ceea ce se ascunde
în spatele denumirii de Noua
Ordine Mondială. Conform

domnului Rockefeller, acest plan
se află deja în fazele sale avansate”.
Paul Hellyer aminteşte că
au existat de-a lungul recentei
istorii numeroase ocazii de a
face mult bine pentru evoluţia
omenirii, dar de fiecare dată
aceste ocazii au fost irosite fiind
“deturnate” de interesele Cabalei.
În timp ce membrii comisiei
care prezida evenimentul public

se mulţumeau la început să
zâmbească batjocoritor, pentru
ca mai apoi să se încrunte şi
să devină neliniştiţi, au existat
câteva persoane în sală care
au avut curajul să-l aplaude de
fiecare dată pe Hellyer. Audiţia
publică a avut loc la data de 3 mai
2013, în cadrul zilelor Publice
pentru Dezvăluiri “UFO Citizen
Hearings on Disclosures”.
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