Vize budoucnosti a proroctví Plejáďanů
Je tolik věcí, které ke mně z ničeho nic přicházejí. Mnoho z mých filmů viděl Billy, který
má kontakty s Plejáďany z jejich paprskových lodích. Mám pocit, jako bych tajně naslouchal
jejich rozhovoru a někdy mne napadlo, jestli jsem tam opravdu nebyl. Často jsem měl obavy,
zda by Billy a Semjase mohli být schopni vnímat moji přítomnost. Někdy to vypadalo tak
reálně, že jsem si myslel, že bych mohl být schopen se zapojit do jejich rozhovoru.
Při několika příležitostech jsem obdržel přímé vize Plejáďanů o tom, na co jsem myslel.
Skutečnost, že já sám jsem měl svůj vlastní dojem z vizí, to dělala vzrušující. Byl jsem si
jistý, že myšlenky přicházely z jiného zdroje, než ze mne. Kontaktní poznámky začaly
vypadat více a více jako zkušenosti, které jsem zažil nebo nezažil. Necítil jsem vlastní
souvislost s Plejáďany. Nikdy jsem neměl představu, že jsem kdysi žil na Plejádském světě
nebo měl ve skutečnosti s nimi jakýkoli fyzický kontakt. Byly to jen příběhy, myšlenky a
koncepty, které hovořily o všem, co se mi zdálo tak povědomé. Musel jsem mít s nimi nějaké
propojení, kdesi na vibrační úrovni přístupné pro všechny, což se všechno zdát být tak
skutečné a snadno pochopitelné.
Vize budoucnosti
Protože jsem měl velký zájem o budoucnost podle mnoha filmů, chtěl bych sám vytvořit film
o událostech, které se budou dít na Zemi. Ty zajímavější události se stanou během dalších 20
- 50 roků. Tady jsou některé z vizí budoucnosti, které jsem měl.
Společnost
Problémy současné Ameriky se stanou pro vládu příliš velké. Již nebude schopna udržet déle
kontrolu. Ve venkovských oblastech se objeví malé obce, které odmítnou dodržovat federální
systém a budou si vytvářet, z důvodů přežití, svá vlastní pravidla. Tyto komunity budou
produkovat nové vynálezy v oblasti energetiky a péče o zdraví, které byly potlačovány mnoho
let. Společnost začne provozovat výměnný obchod, stejně jako vydá nové komunitní peníze,
které se stanou hodnotou pro tuto novou kulturu. Budou vymyšleny nové formy místní
správy, které budou představovat skutečnou vládu lidu pro lidi.
Politika
Nastane konec více než 200 let dlouhé americké politiky. Vidím, jak politici útíkají z měst a
dokonce i ze země, Washington přetéká rozzlobeným davem, bude proveden pokus o použití
mezinárodních vojenských sil k odražení rozzlobeného davu, ale nebude to fungovat. Vláda
padne a bude muset být vytvořena nová ústava, neboť lidé již mají pocit, že nová doba se
blíží. Skandál, který nejvíce otřese zemí bude, když veřejnost zjistí, jak bohatí zruinovali
Ameriku a vyvezli peníze do zahraničí. Několik bohatých a mocných lidí bude na veřejnosti
zabito rozzlobenými a rozhořčenými občany. Pod Bílým domem bude objevena tajná
místnost, který odhalí, jak byl americký lid v průběhu let obelháván. Bude obsahovat
tajemství o tom, jak John Wilkes Booth unikl poté, co zabil prezidenta Lincolna. Další
tajemství, co se objeví na veřejnosti, budou zahrnovat druhou světovou válku, prezidenta
Kennedyho i George Washingtona.
Záplavy
Přílivová vlna zasáhne jižní Kalifornii a přelije se přes Long Beach. Vlna bude několik set
stop vysoká a rozšíří se až do pouště, takže Palm Springs bude pod vodou. Nová vodní cesta

bude vytvořena ze Salton Sea do San Diega. Většina vody ustoupí a zanechá Los Angeles
plné bláta a nečistot. Ti, kteří přežijí záplavy se budou snažit zachránit město a začnou je
čistit. To bude špatný nápad, protože poté, co ho vyčistí, bude město opět zasaženo
zemětřesením.
Válka s cizinci
Nastane trvalý nárůst pozorování mimozemských kosmických lodí, takže vláda to již nebude
moci skrývat. Bude tam i množství pozorování v blízkosti vojenské základny a když americká
Air Force sestřelí jednu z mimozemských lodí, mimozemšťané budou reagovat a zničí většinu
našich leteckých základen po celé zemi. Lidé se budou v noci ukrývat, když velké diskovité
cizí lodě budou plout nad americkými městy. Mnoho lidí zmizí. Aktivita cizinců nebude trvat
moc dlouho, protože mírumilovní mimozemšťané, jako jsou Plejáďané odletí pryč.
Ostrovy Kalifornie
Během příštích 30 letech, řada povodní a zemětřesení zasáhne jižní polovinu Kalifornie, která
bude rozdělena do několika ostrovů. Katastrofa přijde v době, kdy roztříštěná americká vláda
nebude moci pomoci. Jižní Kalifornie se rozhodne opustit Unii a bude prvním státem, který se
stane znovu svou vlastní republikou. Ta se brzy připojí k severní části státu a kalifornská
vlajka zavlaje nad novým hlavním městem, v malém městečku, na místě někdejšího San
Francisca. Nové republice Kalifornie se bude lépe dařit poté, co uplatní své vlastní nové
objevy v oblasti energetiky, komunikace a péče o zdraví, které budou realizovány v novém
Los Angeles, postaveném v poušti Mojave. Tyto produkty poskytnou lidem volnou energii,
eliminují onemocnění a zvýší průměrnou délku života na více než 150 let. Novinky z těchto
objevů se budou šířit po celé planetě a změní život na Zemi. Tato nová republika bude
vzorem pro novou generaci, která bude lídrem na Zemi do roku 2050.
Odkrytí historických měst
Pod hladinou oceánu se odhalí starověká města, která existovala před více než 10.000 lety.
Objeví se písemné doklady o naší historii, stejně jako výkresy a plány na zbraně, které byly
použity v době Atlantidy. V Egyptě budou objeveny další podzemní místnosti pod Sfingou,
obsahující poklady a informace, které nám řeknou, vše o životě na Zemi před 12.000 roky,
takže antropologie bude muset být přepsána. V Jižní Americe budou nalezeny obří tunely,
vedoucí do stále obydlených měst, která jsou tisíce let stará.
Konec New Yorku
New York City postihne série katastrof, počínající dalšími útoky teroristů, které zničí
podzemní systém. Zemětřesení v Atlantiku způsobí záplavu, která se bude valit přes
Manhattan Island, Queens a Brooklyn. Město bude pod vodou a bude nutné ho opustit. Jeho
ruiny budou stát po celá léta, protože nebude žádný způsob, jak rekultivovat zemi. Vrcholy
Empire State Building a z dalších mrakodrapů budou stále trčet z vody a stanou se malými
městy pro bezdomovce, kteří tam budou vesele žít a s malými lodkami jezdit pro jídlo.
Nehody techniky na nebi
Během testování obranných systémů na oběžné dráze kolem Země, se náhodou stane, že se
vznítí vzduch. Oheň bude vidět na tisíce kilometrů. Atmosféra bude spálená a nedýchatelná.
Kolem planety bude zničený vzduch, což způsobí značné ztráty na životech a mnoho nových
nemocí. Ostatní země povstanou, v hněvu nad zjevnou hloupostí americké armády.

Potraviny budou špatné
Obsah kyslíku v atmosféře se stane tak nízký, že naše potraviny již nebudou mít žádnou
výživnou hodnotu. Lidé přežijí pouze na potravinách pěstovaných v podzemí nebo ve vodě.
Proces fotosyntézy bude tak slabý, že stromy a rostliny nebudou produkovat dost kyslíku, aby
nás udržely zdravé. Nové nemoci budou vzkvétat, nebudeme moci s nimi bojovat a lidé budou
ponecháni zemřít tam, kam padnou, protože se všichni lidé budou bát jich dotknout. Oceány
se stanou mrtvými bazény smrti a nebudou nám dodávat potřebný kyslík. Vypukne panika a
miliony hladovějících se budou navzájem zabíjet nad potravinami.
Podzemní města
Vlády a armáda se budou skrývat v obrovských podzemních městech, která byla stavěna po
mnoho let. Jejich plánem bylo přečkat těžké časy a pak převzít kontrolu nad povrchem.
Později tento plán selže, když zemětřesení zničí většinu měst. Je objeveno, že tajná vláda již
několik let tajně stavěla města na Marsu, ale selhala také a téměř všichni jsou mrtvi.
Obrovská vesmírná stanice
Jakmile se Kalifornie stala republikou, vědě se dařilo pod novým vedením zahájit stavbu
obrovského vesmírného města na oběžné dráze kolem Země. Do roku 2030 tam budou žít
tisíce lidí ve snaze zabezpečit přežití lidská rasy. Ti se nakonec rozhodnou použít velkou sílu
vesmírného města k zastavení mnoha válek, zuřících na Zemi. Nové vládě Ameriky se stále
nedaří a Evropa je v troskách. Nakonec nastává mír a všichni souhlasí s tím, aby se vesmírné
město stalo novou vládou na Zemi, protože mají technologii k přežití. Nikdo není proti,
protože nemají na výběr.
Kontakt s mírumilovnými mimozemšťany
Kolem roku 2050, když lidstvo přežilo a přeměnilo svoje společenství, začne budovat mírové
kontakty s jinými mimozemšťany, jako jsou Plejáďané. Pak nabude planeta vyššího vědomí
vedena duchem a láskou a budeme pokračovat v naší cestě do Nového Věku. Stará
paradigmata armády a politiky jsou navždy pryč a existují pouze v učebnicích dějepisu.
Závěr
Chtěl bych vám připomenout, že tyto mé budoucí vize jsou jen mé vlastní a nemusí odrážet
proroctví Plejáďanů. Všechny tyto vize, co jsem měl, jsou spíše logičtější, než prorocké. Chtěl
bych vás povzbudit k praktikování metody, kterou jsem používal k připojení se do
budoucnosti a viděl to na vlastní oči. Budoucnost bude jen taková, jakou ji vytvoříme, proto
požádejte o osvícení a odpovědi, jak můžete přispět něčím užitečným k přechodu naší
civilizace.
Proroctví a předpovědi
Během tří let, co byl Billy v kontaktu s Plejáďany, komunikoval s vysoce pokročilou
uvědomělou bytostí, která mu předala proroctví o nadcházejících událostech na Zemi. Některá
proroctví jsou z rozhovorů a totéž bylo přijato v symbolické podobě, prostřednictvím
spirituální telepatie. Billy také vytvořil několik předpovědí sám pro sebe.

