21. srpna 2017 reptiliáni obsadí Zemi
Výňatek z rozhovoru novináře z American Journal of New Ufology Magazine, Gary
Smotterse, s kultovním režisérem Neillem Blomkampem, autorem známých sci-fi filmů.
(https://www.osobnosti.cz/neill-blomkamp.php)

Neill Blomkamp
Gary: „Neille, na konci května, jsi dal rozhovor pro „The Telegraph“, kde jsi varoval lidstvo,
že jsme všichni ve smrtelném nebezpečí. Uvádím tvoje slova z rozhovoru: „Není to jen ukázka
z filmu. Je to varování pro všechny pozemšťany. Spěchám na uvedení filmu, jako na signální
světlici. Lidé, kteří ještě nezapomněli přemýšlet a viděli létající talíř na obloze nebo na
obrazovce počítače, porozumí. Nemluvím o tom stádu, do kterého sehnali 80% pozemšťanů.
Neill: „Zahltili je smyšlenkami, náboženstvím a pohádkami pro nezasvěcené. Ale těmto všem
já říkám: Jste v nebezpečí! Již brzy!
Všichni to víme, ale bojíme se přiznat si skutečnou pravdu, co se děje na naší planetě.
Bojíme se tuto pravdu zveřejnit. Byli jsme šikanováni po tisíciletí. Během posledních 30 let,
takoví jako já, jsme se snažili všechno ukázat ve sci-fi filmech jako upozornění, abychom
poněkud odhalili závoj pravdy. Mezi těmi, kteří něco vědí, je hodně lidí, kteří chtějí sdělit
pravdu obyčejným lidem. Koneckonců, týká se to nás všech, obyčejných Pozemšťanů.
Přemýšleli jste někdy o tom, proč je nyní produkováno tolik sci-fi filmů? Filmy nejsou jen
efektní scény a děj. Mají totiž skrytý význam - skrýt stromy v lese, aby ukázaly protiklady a
alespoň tak zmátly prosté pozemšťany, takže se jim všechno v hlavě smísí! Všechno pochopí
jako pohádku nebo fantazii, ale my jim ukazujeme pravdu v podobě fantazie! Tak se jim
pravda bude zdát jako fantazie!“
Gary: „Vaše studio dokonce zastavilo varovné upozornění na film na toto téma! Proč
nezveřejnilo tento rozhovor v médiích?“
Neil: „Gary, myslíš si, že ti, které před více než 6000 lety vytvořili ještěři, jako samostatnou
rasu, kterou vypustili ze svých líhní a nyní mají nad námi dohled, takže nás ‚pasou‘ a tento
druh má neuvěřitelnou výhodu oproti lidstvu a má nyní neomezenou moc, nám dovolí,
abychom vám řekli pravdu? Podívejte se, kdo je vlastníkem našich médií? Oni! Pořád

nechápu, proč mě ještě také nezabili, jako mnoho dalších. Ale pokud mě zabijí, můj film
přijde k lidem a donutí je přemýšlet!“
Gary: „Neille a odkud to všechno víš? S kým jsi v kontaktu? Existují na Zemi skupiny odporu
proti mimozemšťanům?“
Neill: „Jak jsem již řekl v předchozím rozhovoru, opakuji: Všechny informace, které mám,
jsou z okruhu lidí, kteří se s nimi stýkají, jejichž předkové proti nim bojovali. Tento boj trvá
po tisíce let. Na základě dostupných informací, které mám v této době k dispozici, jsem udělal
film o roce 2020, ale nyní mám nové informace a mohu zodpovědně říci, že to začne
21. srpna 2017. Proč tehdy? Jejich plocha flotila již vstoupila do naší Sluneční soustavy v noci
20. srpna, již dosáhla Měsíce a soustředila se na jeho temné straně. Začnou invazí do
Ameriky, která se ponoří do úplné tmy 21. srpna 2017, kdy bude úplné zatmění.
(http://www.astro.cz/na-obloze/slunce/zatmeni-slunce/zatmeni-slunce-v-letech-20112020/zatmeni-slunce-21-srpna-2017.html)
Další den začne obsazování všech zemí. Obsadí celou planetu. Myslím si, že jejich druh může
na Zemi způsobit nějakou globální katastrofu, nebo dokonce začít světovou válku, jako
zastrašovací manévr.“
21.srpna 2017 začne obsazování Země. Již před tímto datem, však Reptiliánská rasa, která
nás stvořila před více než 6000 lety, obsadila klíčové pozice v mnoha zemích, nyní začne
vládnout.
http://infomaxx.ru/perevodika/rezhisser-nil-blomkamp-21-avgusta-2017-goda-vo-vremyabolshogo-solnechnogo-zatmeniya-reptiloidyi-uzhe-otkryito-zahvatyat-ameriku-a-zatem-ivsyu-zemlyu.html
(Článek z 28. 7. 2017)
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