Jací jsou mimozemšťané

Androméďané
Nejsou hmotní, existují jen v duchovní podobě, jako velmi stará, úžasná andělská rasa, žijící
v Galaxii Andromedy. Jsou duchovní silou pod vedením Aštara a jejich představitelé stojí v
pozadí Plejáďanů, stejně jako za lidskou rasou v procesu evoluce. Jsou také hybnou silou
jedné z větví opačného vývoje - rasy Cygnusianů - mírumilovných obojživelníků, kteří přišli
z planet ze souhvězdí Labutě (Cygnus). Cílem galaxie v Andromedě je přispět k rozvoji
stávajících planet v naší Galaxii, jako makrokosmický příklad toho, jak civilizace Plejád
pomáhá ve vývoji naší pozemské civilizaci.
Arkturiáni
Arkturiáni jsou také duchovní rasou, která žije ve vesmíru v realitě čisté lásky. Zdá se, že
jsou jakýmsi portálem, přes který prochází "vysoké" energie našeho vesmíru. Jsou členy
Konfederace humanoidů. Existuje také jiná rasa humanoidních mimozemšťanů, s vysoce
rozvinutou duchovní podstatou, která, jak se zdá, si je vědoma situace na Zemi a činí proto
několik možných opatření. Pocházejí od hvězd Arcturus a Vega.
Aryané (bílá rasa)
Bílí humanoidé nordického typu, kteří spolupracují s Šedými (Greys). Říká se, že byli
stvořeni Reptiliány a mají implantáty. Říkají, že mají tendenci ke změně náklonnosti k
Reptiliánům a přikloní se k lidem. (Planeta Arian.)

Humanoidé typu A
Jsou geneticky podobní lidem. Běžně dorůstají do výšky 5 – 6 stop, mají světlou pleť a
blond vlasy. Tito jedinci byli uneseni Šedými nebo jsou potomky unesených, vyšlechtěni
šedými jako sluhové. Jsou plně podřízeni Greys.
Modří (Hvězdná rasa)
Modří mají průsvitnou kůži, velké mandlové oči a mírný vzrůst. Hlavní myšlenkou jejich
učení je: "Naslouchej svým pocitům", podle které se budou řídit jejich vlastní cestou, používat
své vlastní prostředky a nepodlehnou něčím vlivům. Informace o Modrých přišla od Roberta
Morninského (Robert Morningsky – tanečník Hopiů a Apačů).
Podle Morninského, k prvnímu kontaktu s mimozemšťany došlo v letech 1947 - 48 mezi
šedivci a americkou vládou, což vedlo k uzavření smlouvy mezi nimi. Pak přistála další rasa
modrých mimozemšťanů, kteří požádali vládu, aby neuzavírali dohodu s Šedými, protože by
to vedlo ke katastrofě. Říkali, že Spojené státy se mají řídit svou vlastní cestou. Říkali, že oni
mohou zaručit klid a harmonii, pokud je lidé budou poslouchat a odzbrojí. Armáda to však
odmítla. Proto odletěli, ale někteří se rozhodli zůstat a nachází se v severním Mexiku a
Arizoně, kde uzavřeli smlouvu s indiány kmene Hopi.
Tito cizinci jsou známi Hopiům jako hvězdní bojovníci. Šedí začali sledovat modré, kteří
opustili rezervaci a odletěli, někteří stařešinové s nimi. Podle legend Hopiů, je navštívily dvě
rasy - potomci ptačí rasy, kteří přišli z nebe a potomci plazů, kteří přišli z podzemí. Potomci
plazů vyhnali indiány Hopi ze země, tyto zlé podzemní bytosti nazývají také „dvojsrdeční“.
Centauřané
Tento typ nordických bílých, pochází od hvězdy Alfa Centauri. Stejně jako Plejáďané touží,
aby nám pomohli s duchovním růstem, ale nemají takovou aktivní roli jako ostatní rasy,
nehledě na to, však mají kontakty s některými lidmi na celém světě.
Lidé z vesmíru DAL
Tato rasa severského typu, přišla z vesmíru DAL. (Viz E. A. Meier.) Jsou to potomci
Lyřanů a jsou vysoce rozvinuti technicky i duchovně, asi 300 - 1000 let před Plejáďany.
Pomáhají Plejáďanům zhruba stejně, jako Plejáďané pomáhají nám.
Plazí rasa (Drakoniáni)
Předpokládá se, že ovládají šedé typu A, rozumí se, že za pomoci implantátů, které jsou
stejné jako implantáty šedých u lidí. Jsou také iniciátory únosů lidí. Hlavním cílem je jejich
začlenění, za pomoci nově vytvořených hybridů, kteří budou likvidovat humanoidy
z konfederace. Jsou to masožravci i ve vztahu k lidem, které používají jako potravu.
Geneticky jsou podobni plazům, je to velmi pokročilá rasa, ale jsou extrémně negativní,
nepřátelští a nebezpečně smýšlející o lidech, které považují za podřadnou rasu. Vnímají nás
stejně, jako my vnímáme stádo dobytka. Osídlují pravděpodobně planetku nebo asteroid,
obývaný 30 miliony těchto ještěrů, který vstoupil do naši Sluneční soustavy v polovině 90. let
našeho letopočtu.

Reptilián Gorn
Vidí Zemi jako svou vlastní pradávnou základnu a snaží se získat po jejich návratu úplnou
kontrolu nad planetou. Jejich původní planeta již není vhodná pro život a potřebují nějakou
jinou, kde by se usídlili.

Šedí mimozemšťané typu A (Greys)

Jsou mezi ufology nejrozšířenější rasou. Existuje mnoho různých úhlů pohledu, příběhů a
teorií o nich, od příznivců hnutí New Age, z vědeckého hlediska a z hlediska konspiračních
teorií.
Greys z hlediska vědecké komunity:
Greys podle nejčastějšího vzhledu popsaného unesenými. Zde jsou prezentovány rasy s
neznámými motivy a cíli. Unesou, studují, testují atd. v souladu se svými nejasnými cíli.
Greys z hlediska New Age:
Hnutí New Age často spojuje Greys se zlými rasami nebo rasami se špatnou energií. Jsou
často svázáni s jinými rasami, jako jsou Reptiliáni, jejich cíle jsou neznámé.
Greys z pohledu různých konspiračních teorií:
Různé teorie o spiknutí jsou často směsí vědeckých názorů a New Age. Obvyklá konspirační
teorie je, že Greys ztroskotali s jednou nebo více loděmi, které byly zajištěny vládou USA.
Vláda podepsala tajnou dohodu s Šedými, která jim umožnila unášet lidi, výměnou za jejich
technologii. Greys však nesplnili svou část dohody.
Druhy Greys
Níže jsou uvedeno několik typů Šedých: všichni jsou humanoidé, mají hlavu, trup, dvě ruce,
nohy a chodidla. Pokožku mají šedou, proto se jim říká "Greys".
Šedí - Typ A
Šedí - Typ B
Šedí - Typ C

1. Nejběžnější typ Greys je od 2 do 4 stop vysoký, hubený, křehkého vzhledu, jsou malí a
lehcí, s pronikavýma černýma šikmýma očima bez zornic, se zakrnělými ústy a nosem, velmi
velkou hlavou a ostrou bradou. Barva kůže se pohybuje od tmavě šedé až po světle šedou, od
hnědě až nahnědle šedou, od bělavé až po světle bílou. Ochlupení na těle chybí.
2. Dalším běžný typ Greys je podobný prvnímu, ale jsou obvykle o 9 palců vyšší a vypadá to,
že dávají rozkazy.
3. Další typ Greys je jako malí roboti, podsaditý a malý, s hladkou, nahoře zakulacenou
lebkou, s tmavými, hlubokými očními důlky a rty ve tvaru písmene "O". Mají hranatý hrudní
pancíř se soustřednými kruhy na něm a šedou kůži. Tito šedí často působí jako stráže.
Existuje také mnoho smíšených druhů, kteří nejsou zcela jako lidé nebo zcela jako šedí.
Šedí - Typ A
Tento typ je obecně chápán jako "Greys". Je známý z hvězdného systému Zeta Reticuli,
(Barnardova hvězda), z bezprostřední blízkosti Orionu. Jeví se jako militaristická rasa s
jasným rozdělením sociální struktury, která preferuje vědu a "dobývání světů" jako své
primární cíle. Jsou obvykle 4,5 stopy vysocí, s velkými hlavami a černýma očima. Mají tuhé
obličejové rysy, štěrbinová ústa a chybějící nos. Vyvinuli se bez potřebného reprodukčního
systému a trávicí soustavy, rozmnožují se klonováním.
Jejich genetika je částečně založena na bázi hmyzu. Jejich věda obsáhle studuje jiné formy
života a genetické inženýrství. Údajně se podílí na změnách genetické struktury lidí po tisíce
let. Zdá se, že se snažili geneticky zkřížit s lidmi na vytvoření "smíšené rasy" - "hybridů",
kteří budou dokonalejší než základní rasy.
Zdá se, že existují dvě hlavní společenské třídy. Jedna z nich je drsná, hrubá, ctižádostivá,
druhá je klidnější, náchylnější k podnikání a diplomatickému přístupu, s cílem zavést kontrolu
nad lidmi. Nemají emoce (z lidského hlediska) a představují krutou humanoidní rasu. Jsou
schopni usmrcovat lidi bez zjevného důvodu. Pravděpodobně mohou používat lidské tělo
(jeho substance) na svoji výživu a proto je považujeme za lidojedy.
Je známo, že Grays skutečně slouží nejvyšší rase Reptiliánů a pokoušejí se připravit Zemi
na jejich příchod tak, že kontroljí planetu různými způsoby. Využívají svobodu, kterou mají
na světě, daleko od svých pánů a chtěli by pomoci lidem při konfrontaci s plazy.
Jsou známy základny Greys v Novém Mexiku a Nevadě, podobně jako v mnoha dalších
zemích světa.
Šedí - Typ B
Vysocí Šedí z Orionu. Jsou obvykle 7 - 8 stop vysocí s podobnými obličejovými rysy jako
typ A, s výjimkou přítomnosti velkého nosu. Tito Grays mají také technologie, které jim
umožní dělat něco, co vypadá jako "zázraky". Tito Grays jsou méně nepřátelští k lidem, než
typ A, ale stále zůstávají nepřáteli. Mají tendenci být ovlivněni politicky, uzavírají smlouvy
s místními orgány. Jejich hlavní základna je, zdá se, na Aleutských ostrovech.
Šedí - Typ C
Jsou nejvíce zakrnělí Greys - asi 3,5 stopy. Rysy obličeje mají podobné Greys se Zeta
Reticuli. Jsou také nepřátelští vůči lidem, jako Zetas. Jsou ze souhvězdí Orion, od hvězdy
Bellatrix.

Lyřané (Lyřané)
Jedná se o velmi starou mateřskou rasu, ze které vznikli lidé a další humanoidní rasy, včetně
všech severských druhů, a dokonce i šedých Orioňanů. V časných stádiích civilizace byli
velmi militantní, což významně zvýšilo jejich uroveň a nyní jsou technicky i duchovně na
úrovni Plejáďanů.
Impérium Orionu (Orion Force)
Orioňané vzešli ze dvou protilehlých ras. "Rada světla" byla jednou organizací z hvězdného
systému Betelgeuse, kde byli mocní a zlí Orioňané, pocházející z hvězdného systému Rigel.
Orioňané převzali kontrolu nad mnoha planetami v naší galaxii, ale byli vždy v souladu s
Intergalaktickou konfederací. Militantní říše Orionu byla poražena před 200.000 roky
Intergalaktickou konfederací a proto již neohrožují Zemi. V současné době se připravují na
přesun do 4. dimenze, stejně jako my na Zemi. Ve skutečnosti, někteří lidé na Zemi jsou
reinkarnirovanými Orioňany, kteří jsou zde, aby sloučili jejich negativitu s námi a pak
povýšili oba naše světy.
Plejáďané
Plejáďané jsou kolektivem mimozemšťanů z hvězdného systému Plejády. Pocházejí
z různých dob minulosti, až před 500 miliony let. Plejádská kultura je velmi stará a byla
„zaseta“ z jiného vesmíru dávno předtím, než vznikla Země. Vytvořili obrovskou společnost,
která pracuje s láskou, myšlenkami a ideály, kterých si dosud nejsme vědomi.
Plejáďané zahájili projekt zaměřený k navázání spojení a inspirování lidstva, aby získalo
zpět svou energii a vytvořilo si pro sebe lepší realitu. Jsou jako poslové z jiného vesmíru, kteří
pomáhají Zemi k přechodu ze třetí dimenze do čtvrté a pomáhají každému z nás na naší
osobní cestě za probuzením, vzpomínkami a znalostmi. Jak projekt postupuje, další
mimozemšťané se připojují ke skupině, někteří i z dalších systémů. Skupina později změnila
svůj název z Plejáďanů na Plejáďané Plus.

Plejáďané
Plejáďané tvrdí, že jejich důvody pro to, aby nás kontaktovali je, že v budoucnosti hrozí
tyranie a oni se vrátili k nám, aby nás co nejdříve inspirovali, a tak jsme začali vytvářet svou
vlastní realitu a změnili budoucnost. Učí nás osobní a sociální metafyzice, lásce a čistotě
mysli. Plejáďané říkají, že jsou vždy jako celek, nemají žádnou individuální identifikaci.
Neobjevují se ve fyzické podobě, i když říkají, že můžou. Říkají, že je bezpečnější procházet
kanálem, že to nevyžaduje velkou pozornost.
Lidé typu B:
Jsou zvláštní, geneticky podobní lidem a jsou to lidé, kteří jsou šedí. Pocházejí z Plejád a
vypadají jako blondýni se světlou pletí. Tento typ je čistým produktem evoluce, jsou
duchovní, přátelští, příbuzní s lidmi a jsou jediní mimozemšťané, kteří mohou být v tuto
chvíli důvěryhodní. Kdysi nabídli svou pomoc vůdcům Země při řešení situace s mimozemšťany, ale byli odmítnuti a proto již nezasahují. Tito cizinci jsou prý předky lidské rasy.
Obecně platí, že v současné době nejsou přítomni na Zemi, v důsledku vážných problémů na
území svého domova.

Síriané - členové Konfederace humanoidů.
Jsou tajemná vodní rasa, představující evoluční verzi delfínů a velryb. Říká se, že žijí s
vědomím Krista a jsou usazeni ve Sluneční soustavě, velmi svázáni s naší dimenzí ve
fyzikálním smyslu. Hrají také roli při pomoci Zemi, a dělají to v klíčových bodech,
prostřednictvím velryb v našich mořích.
Lidé typu C:
Víme o nich velmi málo. Pravděpodobně jsou mnohem vyvinutější duchovní typ, velmi
přátelský k pozemšťanům.
Vegané - členové Konfederace humanoidů.
Jsou další známou formou humanoidního typu mimozemšťanů s vysoce rozvinutým
duchovním charakterem, kteří jsou informováni o situaci na Zemi a provádějí zde různé akce.
Pocházejí od Arctura a Vegy.
Tento materiál byl převzat z webu: http://n-l-o.narod.ru/
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