Na Zemi žijí desítky tisíc mimozemšťanů.
Předpokládám, že mimozemšťané se usídlili na Marsu a na Měsíci. Vlády nezveřejňují své
kontakty s nimi pod tlakem globálních korporací. Mimozemšťané totiž nabízejí socialistický
model společnosti, který není přínosný pro finanční elity lidstva.
Bývalý britský ministr obrany Nick Pope přiznal, že jeho vláda nemá program na obranu
proti invazi mimozemšťanů. Problém UFO se stal relevantní poté, co astronomové uvedli v
únoru na tiskové konferenci NASA, že bylo nalezeno sedm exoplanet mimo Sluneční
soustavu, které by mohly být obyvatelné. Planety jsou od Země vzdáleny 40 světelných let a
mají podobné rozměry. Podle vědců musí být na třech těchto planetách voda.
Absence programu na ochranu Země je spojena s mnohonásobným zpožděním lidských
technologií od mimozemských. Naštěstí obyvatelé jiných planet nemají žádné cíle ke
zotročení Země, jak věří odborníci. Jedním z nich je Nick Pope, který od roku 1991 do roku
1994 pracoval na britském ministerstvu obrany ve zvláštním oddělení, zabývajícím se
příchozí korespondencí o kontaktech našich vzdušných sil s UFO. Na základě svých
zkušeností a mnoha letech výzkumů, dospěl k jistému názoru, že první oficiální kontakt by
nebyl jako „Válka světů“, ale spíše podle scénáře k filmu „Příchozí“. Podstata filmu se netýká
boje o ovládnutí Země, ale na získání hlubokých znalostí vesmírného řádu. Bohužel vlády
nemají zájem o život a mentalitu mimozemšťanů, ale o mimozemské technologie a jejich
plány se Zemí, jak poznamenává papež.
Nemožnost zabránit mimozemskému napadení potvrdil i bývalý kanadský ministr obrany
Paul Hellier v rozhovoru s „Russia Today“, který v polovině šedesátých let vedl kanadské
ministerstvo obrany. „Opakovaně jsme se pokoušeli sestřelit UFO stíhačkami, ale nikdy to
nefungovalo. Pokud se rozhodnou obsadit naši planetu, udělají to za jeden den. Naštěstí
nemají takový cíl. Naopak je děsí možnost použití jaderných zbraní pozemšťany.“ Tím si je
Paul Hellier jistý. „Po sestrojení jaderných zbraní,“ řekl Paul Hellier, „se návštěvy Země
stávají častějšími.“
Spolehlivost slov bývalého ministra je také potvrzena veřejnými slyšeními o odtajnění, ve
Washingtonu v roce 2013, v nichž Hellier svědčil o kontaktech s cizinci. Taková opožděná
prohlášení ministra k tématu UFO souvisí s povinnostmi utajování informací po několik
desetiletí. Na jednání Hellier ukázal příklady nedostatečné reakce armády na objevení UFO na
obloze. Když v roce 1969 vstoupila do vzdušného prostoru NATO celá flotila UFO od
Sovětského svazu, byl velitel sjednocených sil NATO šokován. Pouze armáda mohla provést
odvetný úder, takže UFA se okamžitě obrátila a letěla zpět k SSSR. Považovali jsme tuto
flotilu UFO za sovětské letectvo.
S příchodem jaderných zbraní, se návštěvy mimozemšťanů na Zemi staly častější. Podle
bývalého ministra Paula Helliera je zpravidla agresivní reakce vlád na mimozemšťany jen
potvrzením nízké úrovně lidstva. Poznamenal, že obyvatelé jiných planet nás nepovažují za
dobré pány Země. Chtěli by spolupracovat a poskytnout nám lepší život, ale pouze s naším
souhlasem. Z tohoto hlediska se mimozemšťané liší při návštěvách Ruska, Číny nebo Afriky.
To se týká nejen jejich vzhledu, ale také mentality a světonázoru. Nejsensačnější bylo
tvrzení bývalého kanadského ministra obrany při slyšení ve Washingtonu, že cizinci již
dlouho žijí mezi lidmi. Existují různé typy mimozemšťanů, např. bílí Nordičtí. „Můžete se
setkat s někým z nich na ulici a považovat ho třeba za Dána,“ ušklíbl se Hellier. Další rasou
cizinců jsou Greys s velkýma očima, jejichž obraz představil Hollyvood.
Příběhy Helliera připomínají děj filmu "Muži v černém", kde hrdinové slouží v tajné
organizaci pro zachycení nelegálně příchozích mimozemšťanů. Jeho slova potvrzuje další

vysoký důstojník ruského ministerstva obrany - generálporučík Alexej Savin, který 15 let vedl
tajné oddělení pro kontakty s mimozemšťany. Na otázku „kolik mimozemšťanů žije na
Zemi,“ odpověděl: „ podle nás - více než 20 tisíc. Nicméně jsou to zástupci různých civilizací
a planet,“ řekl v soukromém rozhovoru Alexej Savinov.
Na počátku devadesátých let ho vláda pověřila, aby se spojil s mimozemskými civilizacemi.
Za tímto účelem byla sestavena skupina kontaktních důstojníků, kteří podle vyvinuté metody
vytvořili telepatické spojení s mimozemšťany. Faktem je, že vyspělejší obyvatelé jiných
planet používají toto informační pole, podobně jako lidé používají rádiové vlny. Proto mohou
snadno komunikovat přes tato informační pole na jakékoli vzdálenosti. „Naším cílem bylo
vyjednat přidělení vesmírného prostoru pozemšťanům k průzkumu, ve skutečnosti však byly
řešeny dva úkoly: rozvoj vyspělých technologií pro vojenské specialisty a znalost smyslu
života pro formování státní strategie,“ připomíná generálporučík Savin.
Podle bývalého vedoucího tajného odboru, mimozemšťané nemají ani zbraně v našem
smyslu, protože mohou manipulovat s vědomím a neutralizovat v zárodku každou hrozbu.
Jejich lodě jsou založeny na biotechnologii, nikoli na mechanice. Savin byl nejvíce otřesen
státním zřízením cizinců. Generálu Kropotkinovi to připomínalo anarchii, ale s předpojatostí
vůči komunismu. K existenci takového systému přispívá vysoce humánní systém hodnot a
morálka mimozemšťanů. Podle Savina, je komunismus vrcholem vývoje společnosti, který již
není možné dále rozvíjet. Nepřímo to potvrzuje Hellier, když mluví o ničivém vlivu
kapitalistického systému na lidstvo.
Faktem zůstává, že vyspělejší obyvatelé jiných planet používají informační pole, tak jako
lidé používají rádiové vlny. Ex-ministr Hellier je přesvědčen, že informace o mimozemšťanech masivně ukrývají síly světového bankovního kartelu, který se snaží udržet vliv
přírodních zdrojů uhlovodíků na světovou ekonomiku. Zabraňují zavádění čistých technologií
obnovitelných zdrojů energie, protože se obávají ztráty kontroly nad masami, pokud
dostupnost volné energie bude socializovat společnost.
Taková záležitost se objeví u informačních a zábavních produktů, jako důsledek internetu.
Už nebude třeba kupovat zvukové nahrávky nebo filmy a časopisy. Informační pole bude pro
masy zdarma. Lidé ani dnes neplatí za internet, ale pouze za připojení a komunikaci s
místními poskytovateli. Současně se náklady neustále snižují a kvalita internetu roste.
Jak uvedl na jednání ve Washingtonu generál Hellier, tak: „Bankéři jsou junta, která se
přesněji nazývá Kabalisté. Skládá se ze ‚tří sester‘: Rady pro zahraniční vztahy, Bilderberg
Group a Trilaterální komise. Také zahrnuje bankovnictví, naftový kartel a příslušníky
zpravodajských služeb. Společně se staly stínovou vládou, a to nejen v USA, ale ve většině
západních zemí.“
Slova bývalého ministra obrany, který sloužil třicet let a ve vládě Kanady třiadvacet let,
způsobila potlesk v hale. Na tak vysoké úrovni žádná z mocností nepřiznala spolupráci s
mimozemšťany.
Uvěřit na takové příběhy je prostě obtížné, navzdory spoustě očitých svědků. Problém je,
že 95% lidí vidí, že na obloze není UFO, ale pozemské letadlo. Nick Pope v letech své
vojenské služby zpracoval všechny přicházející informace očitých svědků o létajících
objektech. Asi 80% bylo označeno jako družice, poziční světla letadel, balónky a dokonce i
planety. Jen 15% pozorování nemělo dostatek informací pro závěr a 5% se nedalo
identifikovat, navzdory existence fotografických a video důkazů. Svědci byli vojáci, policisté
a piloti. Technická analýza záznamů nenašla stopy padělání a objekty samotné byly sledované
i radarem.
„Takové soubory dat jsou na každém ministerstvu obrany v kterékoli zemi, ale nebyly
zveřejněny za účelem národní bezpečnosti a obrany země. Vzhledem k tomu, jejich

věrohodnost poskytují technické možnosti radarových systémů, jako cenné zdroje informací,“
řekl papež v rozhovoru pro časopis „Novinky v ufologii“.
Ale nejblíže lidem a čestná byla odpověď premiéra Dmitrije Medveděva, který na otázku
novinářky Marianne Maksimovské ke kontaktu s mimozemšťany odpověděl: „Společně s
jaderným kufříkem s kódy obdrží prezident tajný soubor informací o kontaktech
s mimozemšťany, které jsou klasifikovány jako ‚přísně tajné‘ a ve stejnou dobu dostane
tajnou zprávu zvláštních služeb, které se podílejí na kontrole mimozemšťanů na území Ruska.
Více informací lze nalézt po shlédnutí populárního filmu „Muži v černém“. Je zajímavé, že
lidé vzali slova bývalého prezidenta Medveděva vážně. V komentářích pod videem na netu se
většinou shodli, že řekl pravdu. To znamená, že šéf ruské vlády poprvé připustil, že v zemi
žijí a pracují mimozemšťané. Nicméně neurčil, odkdy jsou v Rusku a kdy odejdou.
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