Nadcházející hrozba od mimozemšťanů bude zřejmě lží
Od Duncana Roadse
nexusmagazine@optusnet.com.au
Ahoj Jeffe,
připojuji překvapující svědectví od Carol Rosin z Projektu Disclosure (Stevena Greera).
Poznamenej si datum, je v dostatečném předstihu před 11. zářím a následnými událostmi.
Zabývá se skrytou vesmírnou zbrojní agendou, pod rouškou čtyř falešných hrozeb - konkrétně
ruská hrozba (vrcholící ve Star Wars), hrozbami terorismu (syn Hvězdných válek), následuje
nebezpečí dopadu asteroidu a konečně nepřátelští mimozemšťané.
Jsem si jistý, že jsi s tím obeznámen, ale vzhledem k nedávné historii cítím, že více lidí by
mělo zaznamenat tento program jako pravděpodobného kandidáta pro jeden ze skrytých
důvodů války proti terorismu atd. Již jsem to publikoval už před lety, ale nezmínil jsem se o
tom na žádné konferenci, na které jsem mluvil. Jsem vždy překvapen, jak málo tzv. ufologové
dokonce o ní slyšeli, vzhledem k tomu, že by všichni měli přečíst všechna tato vydaná
svědectví, podle Greerova projektu Disclosure.
Duncan Roads, editor NEXUS Magazine
Svědectví od Dr. Carol Rosin z prosince 2000

Dr. Carol Rosin byla první ženou, jako firemní manažerka Fairchild Industries a mluvčí
Wernhera Von Brauna v posledních letech jeho života. Založila „Institut pro bezpečnost a
vesmírnou spolupráci“ ve Washingtonu DC a svědčila před Kongresem při mnoha
příležitostech o vesmírných zbraních. Von Braun jí představil plán, jak ospravedlnit zbraně,
rozmístěné na základě falzifikace mimozemské hrozby. Byla rovněž přítomna na mítinku v
70. letech, kde byl představen scénář války v perském Zálivu, plánovaný na 90. léta.
CR: Dr. Carol Rosin
SG: Dr. Steven Greer
CR: Mé jméno je Carol Rosin. Jsem původně pedagog, který se stal první ženou ve funkci
firemního manažera letecké společnosti Fairchild Industries.
Jsem konsultantka programu Protiraketové a vesmírné obrany, Poradce a konzultant řady
firem, organizací a ministerstev, dokonce i zpravodajské služby. Byla jsem konzultant TRW,

pracující na raketách MX, takže jsem byla součástí této strategie, která se ukázala být vzorem
pro to, jak představit vesmírné zbraně veřejnosti. Střela MX je další zbraňový systém, jaký
jsme nepotřebovali. Založila jsem Institut pro bezpečnost a spolupráci ve vesmíru, který
Washington DC považuje za základní. Jako autorka jsem svědčila před Kongresem a
Prezidentskou komisí pro vesmír.
Dr. Wernher von Braun
Když jsem byla manažerkou společnosti Fairchild Industries od
roku 1974 do roku 1977, setkala jsem se s Dr. Wernherem von
Braunem. Poprvé jsme se potkali počátkem roku 1974. V té době
již von Braun umíral na rakovinu, ale ujistil mě, že bude žít ještě
pár let, aby mi řekl o hře, která se hraje, a to hra o úsilí přenést
zbrojení do vesmíru, ovládat Zemi z vesmíru a také samotný
vesmír. Von Braun v minulosti pracoval na zbraňových
systémech. Po útěku z Německa do naší země a se stal viceprezidentem Fairchild Industries,
tehdy jsem ho poznala. Úkolem von Brauna během posledních let jeho života, v době kdy
pomalu umíral, bylo informovat veřejnost a osoby s rozhodovacími pravomocemi o tom, proč
jsou vesmírné zbraně hloupé, nebezpečné a destabilizující, příliš nákladné, zbytečné, jsou
neuskutečnitelným a nežádoucím nápadem, a o alternativách, které máme k dispozici.
Již prakticky na smrtelné posteli mi řekl, mě poučoval o těchto záležitostech a o lidech, kteří
jsou ve hře. Dal mi zodpovědnost, protože umíral, abych pokračovala v tomto úsilí o
zabránění militarizace vesmíru. Když Wernher von Braun umíral na rakovinu, požádal mě,
abych byla jeho mluvčím, abych se objevovala při příležitostech, kdy byl již příliš nemocný,
aby sám mluvil. Já jsem to udělala.
Co bylo pro mě nejzajímavější, byly opakující se věty, které mi říkal znovu a znovu, během
přibližně čtyř let, kdy jsem měla příležitost s ním spolupracovat. Řekl mi, že strategie, která
byla použita k vzdělávání veřejnosti a osoby s rozhodovací pravomocí, měla za úkol je
vyděsit identifikací nepřítele. Podle strategie Wernhera von Brauna, kterou mi sdělil, jsou na
prvním místě Rusové, kteří budou považováni za nepřítele. Ve skutečnosti to v roce 1974 již
byli identifikovaní nepřátelé. Bylo nám řečeno, že mají "zabijácké satelity", blíží se k nám a
ovládnou nás komunisté.
Pak by byli identifikováni teroristé, kteří měli brzy následovat. Slyšeli jsme hodně o
terorismu.Dále jsme identifikovali země třetího světa jako národy "bláznů." Teď jim říkáme
obávané národy. Řekl, že to bude třetí nepřítel, proti kterému budeme vyrábět vesmírné
zbraně. Posledním nepřítelem byly asteroidy. V tom okamžiku se trochu zasmál, když to řekl
poprvé. Proti asteroidům, budeme stavět vesmírné zbraně.
Nejzábavnější ze všeho bylo to, co nazval cizinci - mimozemšťané. Ti by nás nakonec
mohli vyděsit. Znovu a znovu, během těch čtyř let, co jsem ho znala s jeho proslovy, nakonec
vytáhl poslední kartu: "Pamatuj si Carol, že poslední karta je mimozemská, že budeme muset
stavět vesmírné zbraně proti mimozemšťanům - to všechno je lež."
Myslím, že jsem v té době byla příliš naivní, abych znala závažný charakter matoucích
informací, které byly kladeny na systém. Teď již kousky z nich začínají zapadat na svá místa.
Budeme stavět vesmírné zbraně i za předpokladu, že podněty jsou lživé. Wernher von Braun
se mi to snažil naznačit, již od začátku 70. let až do chvíle, kdy zemřel v roce 1977.
To, co mi řekl bylo to, že práce jsou urychlovány. Nezmínil se o časové posloupnosti, ale
řekl, že urychlení se bude zrychlovat více, než si kdokoli může představit. Úsilí umístit zbraně

do vesmíru je nejen založeno na lži, ale urychlí přiblížení bodu, kdy to lidé dokonce pochopí,
pokud to nebude až příliš pozdě.
Když Von Braun přede mnou umíral, tak od prvního dne, kdy jsme se setkali, měl již ze
svého boku vývod. Poklepal na stůl a řekl mi: "Půjdete do Fairchildu." Byla jsem pouhá
učitelka, on však řekl: "Půjdete do Fairchildu a budete zodpovědná za vlastnictví zbraní z
vesmíru." Řekl to se zájmem v jeho očích, a dodal, že první den, kdy jsme se poprvé setkali,
řekl, že vesmírné zbraně jsou nebezpečné, destabilizující, příliš nákladné, zbytečné,
nekontrolovatelný a neproveditelný nápad.
Konec 1. dílu
Poslední karta, kterou máme v ruce, jsou nepřátelští mimozemšťané.
Řekl to s takovým důrazem, že jsem si uvědomila, že ví něco, čeho se bojí a nechce o tom
mluvit. Nechtěl mi říct podrobnosti. Nejsem si jistá, zda bych to vstřebala, kdyby mi řekl
podrobnosti nebo mu dokonce roce 1974 věřila. Ale nebylo pochyb, že tento muž věděl, a měl
potřebu vědět, jak jsem později zjistila.
Nemám pochyby o tom, že Wernher von Braun věděl o mimozemském problému. Vysvětlil
mi důvody, proč budou zbraně vyslány do vesmíru, proti jakým nepřátelům postavíme tyto
zbraně, ale to všechno byla lež. Zmínil se, že mimozemšťané budou označeni jako konečný
nepřítel, proti kterému jsme se chystali v roce 1974 vyslat vesmírné zbraně. Jak mi to řekl,
nebylo v mé mysli pochyb o tom, že věděl něco, o čem se bojí mluvit.
Wernher von Braun se mnou nikdy nemluvil o žádných detailech, věděl, že souvisejí s
mimozemšťany, ovšem kromě toho, že jednoho dne budou mimozemšťané identifikováni jako
nepřítel, proti kterému budeme stavět vesmírné zbraně založené na vesmírných technologiích.
Wernher von Braun mi vlastně řekl, že všechno je lež, předpoklady pro výrobu vesmírných
zbraní, důvody, které byly uváděny, nepřátelé, které budou identifikován i – všechno je
založeno na lži.
Sledovala jsem problém vesmírných zbraní asi 26 let. Debatovala jsem s generály a zástupci
Kongresu. Svědčila jsem před Kongresem a Senátem. Setkal jsem se s lidmi ve více než 100
zemích. Ale nebyla jsem schopna identifikovat, kdo jsou ti lidé, kteří umožňují realizovat tyto
zbraně za podpory státu. Znám zprávy. Znám správní rozhodnutí. Vím, že všechna jsou
založena na lži a chamtivosti.
Musím být ještě schopna identifikovat lidi, kteří jsou za tím. Sledovala jsem tento problém
26 let. Vím, že tam jsou velká tajemství, být stále a vím, že nenastal čas, pro odhalení
veřejnosti a politikové by věnovali pozornost lidem, kterým bych nyní sdělila pravdu. Proto
musíme udělat jisté změny, a vybudovat ve vesmíru systém, který bude prospěšný pro
každého člověka, všechna zvířata a životní prostředí na této planetě. Technologii máme.
Máme řešení pro naléhavé a dlouhodobé potenciální problémy Země. Mám pocit, že jakmile
začneme studovat tento mimozemský problém, všechny otázky, kterými jsem se zabývala 26
let, budou zodpovězeny.
Dospěla jsem k závěru, že je to založeno na několika lidech, vydělávajících spoustu peněz a
získávajících moc. Je to jen o egu. Není to o naší podstatě a těch, co jsme na této planetě,
milujeme se navzájem, a chceme žít v míru a spolupráci. Není to o použití technologie k
řešení problémů a léčbě lidi na planetě. Není to o tomto. Asi je jen málo lidí, kteří skutečně
hrají staré, nebezpečné a nákladné hry, pro své vlastní peněženky a boj o moc. To je vše, co
je.

Domnívám se, že celá tato vesmírná hra o zbraně byla zahájena přímo tady, ve Spojených
Státech Amerických. V co doufám je, že s tuto informaci, zveřejní nová vláda a bude dělat to,
co je správné. Bude nutné transformovat vesmírné válečné hry tak, že budeme moci používat
technologie, které jsou k dispozici, nejen jako odpad z válečné technologie, ale jako přímé
technologické aplikace, vybudované ve spolupráci s mimozemšťany, ze kterých bude mít
prospěch celý svět a které nám umožní komunikovat s mimozemskými kulturami, které
samozřejmě jsou ve vesmíru.
Kdo by měl prospěch z těchto kosmických zbraní? Jsou to lidé, kteří pracují na tomto poli,
lidé v armádě, v průmyslu, na univerzitách, v laboratořích a ve zpravodajské komunitě. To
není jen ve Spojených Státech, ale tak to je po celém světě. Je to celosvětový systém
spolupráce. Války jsou sjednocující. Stejně jako nastane mír, až to vypukne. Ale bohužel stále
existuje hodně lidí, kteří z toho mají prospěch.
To je tím, že naše ekonomika byla v této zemi založena na základě války a dále se šíří po
celém světě, kde se bojuje. Lidé v důsledku toho trpí. To není fér. To nikdy nebylo. Lidé
křičí: "Z mečů vykovejte pluhy, žijme v míru a držme se za ruce na celém světě," ale to
nefunguje, protože příliš mnoho lidí těží ze zbrojení. Nejenže těží finančně, ale podle mojí
zkušenosti, existují lidé, kteří skutečně věří, že nastane Armagedon, proto musíme mít tyto
války.
Takže to máme v kapse, náboženskou koncepci, kdy někteří lidé skutečně věří, že musíme
mít války z náboženských důvodů. Existují lidé, kteří prostě milují válku. Setkal jsem se s
bojovníky, kteří by rádi šli do války. Pak tam jsou i dobří lidé, vojáci, kteří jen poslouchají
rozkazy, protože musí nakrmit své děti a poslat je do školy, a tak chtějí udržet svá pracovní
místa.
Lidé v laboratoři mi řekli, že nechtějí pracovat na těchto válečných technologiích, ale pokud
by nechtěli, tak nedostanou výplatu. Kdo je bude živit? Ale vidím, že tam není jen dvojí
použití pro tyto technologie, ale existuje tam mnoho použití pro stejné technologie. Můžeme
vybudovat ve vesmíru nemocnice, školy, hotely, laboratoře, farmy a průmyslová odvětví.
Může to být ještě vzdálená budoucnost, ale pokud se nebudeme snažit chystat budovat jen
válečné základny a zbraně, mířící všechny dolů na naše hrdla a také do vesmíru. Zřejmě jsme
už něco z toho vybudovali.
Teď máme na výběr, co můžeme dělat. Můžeme mít všichni prospěch - všichni lidé z
vojensko-průmyslového komplexu, ze zpravodajské komunity, na univerzitách a v
laboratořích, ve Spojených Státech a po celém světě, můžeme mít všichni prospěch. Můžeme
tak snadno transformovat vojenský průmysl, jen podle rozhodnutí našeho nejlepšího vědomí,
naší spirituality, a podle skutečnosti, že nemáme jinou možnost, pokud nechceme všichni
zemřít. A my nechceme! Takže můžeme mít všichni prospěch finanční, duchovní, sociální a
psychologicky to bude technologicky a politicky proveditelné, abychom nyní transformovali
tuto hru, a všichni budeme mít prospěch.
V roce 1977 jsem byla na schůzce ve Fairchild Industries, v konferenční místnosti zvané
War Room. V té místnosti bylo na stěnách hodně tabulí s identifikovanými nepřáteli. Byly
tam různá obskurní jména, jako Saddám Husajn a Muamar Kaddáfí. Bavili jsme se tam o
teroristech, o potenciálních teroristech. Nikdo nikdy o tom nemluvil dříve, ale stalo se to v
další fázi poté, co jsme se chystali vytvořit tyto vesmírné zbraně proti Rusům. Postavila jsem
se na tomto setkání a řekla jsem: "Omluvte mě, ale proč se bavíme o těchto potenciálních
nepřátelích, proti kterým budeme vyrábět vesmírné zbraně, pokud ve skutečnosti víme, že oni
nejsou nepřátelé?"

Ostatní pak pokračovali v rozhovoru o tom, jak se chystají znepřátelit si tyto potenciální
nepřátele, a že v určitém okamžiku vznikne válka v Perském zálivu. Teď se psal rok 1977. A
oni mluvili o vytvoření války v zálivu, když už bylo investováno 25 miliard dolarů do
vesmírného zbrojního programu, který měl být ještě upřesněn. To se prostě nedalo nazvat
„Strategická obranná iniciativa“, alespoň až do roku 1983. Tento zbraňový vývoj zjevně už
nějakou dobu probíhal, a já jsem o tom nic nevěděla. Tak jsem na tomto setkání v roce 1977
vzala řeč a řekla: "Já bych ráda věděla, proč mluvíme o vesmírných zbraní proti těmto
nepřátelům. Ráda bych věděla o tom více. Mohl by mi někdo říct, o co jde?" Nikdo
neodpověděl. Prostě jsem šla na tu schůzku, jako bych tam nic neřekla.
Najednou jsem stála v místnosti a řekla: "Rád bych věděla, proč se bavíme o zbraních
založených na vesmírných technologiích proti těmto nepřátelům. Chtěl bych se dozvědět o
tom více. Mohl by mi prosím někdo říct, o co jde? " Nikdo mi neodpověděl. Prostě toto
setkání pokračovalo, jako kdyby nebylo nic o vesmírných zbraních řečeno. Zvažovala jsem
svou rezignaci. Znovu už mě neuslyšíte! Nikdo na to neřekl ani slovo, protože plánovali válku
v zálivu, a stalo se to přesně tak, jak si to v té době naplánovali.
Konec 2. části
SG: Kdo byl na tomto setkání?
CR: místnost byla plná lidí, až po dveře. Byli tam lidé, které jsem viděl někdy ve vojenské
uniformě a jindy v šedém obleku nebo pracovní kombinéze. Tito lidé hrají něco jako „ruskou
ruletu“. Pracují jako konzultanti, pracující ve výrobě nebo ve vojenském zpravodajství.
Pracují v průmyslu a obratem se dostanou přímo do vládních pozic.
Na tomto zasedání jsem se pozastavila u projevu a zeptala jsem se, jestli jsem správně
slyšela. Že již bylo z rozpočtu vynaloženo 25 miliard dolarů na vesmírné zbraně, že bude
válka v Perském zálivu, uměle vytvořená tak, abychom se mohli obhájit před veřejností a
vládními činiteli. Válka byla zahájena proto, abychom se zbavili starých zbraní a umožnili
vývoj nových zbraní. Takže jsem musela odstoupit ze své pozice. Už jsem v tomto nemohla
pokračovat.
Přibližně v roce 1990 jsem seděla v obývacím pokoji a uvažovala o penězích, které byly
vynaloženy na vývoj vesmírných zbraní, výzkumné práce a programy, a uvědomil jsem si,
udávané číslo 25 miliard dolarů, a řekl jsem svému manželovi: "Půjdu to teď všechno
zastavit. Vykašlu se na to a budu sedět a dívat se na CNN a budu čekat na válku, jestli začne."
Můj manžel řekl, "No, konečně jsi z toho vypadla, jsi z toho venku." Přátelé mi řekli,
"Tentokrát jste zašli opravdu příliš daleko. Válka v zálivu nebude, nikdo o tom nemluvil."
Řekla jsem, "Bude válka v zálivu. Budu zde sedět a čekat na ni." A stalo se to přesně podle
plánu.
Jako součást válečné hry v zálivu, bylo veřejnosti řečeno, že Spojené Státy byly úspěšné v
sestřelování ruských raket Scudy. Na základě tohoto úspěchu jsme zdůvodnili nové rozpočty.
Ve skutečnosti, jak jsme zjistili později, rozpočty pro další fázi zbrojení již byly schváleny,
ale byla to jen lež. Neměli jsme úspěšné sestřely, jak nám bylo řečeno. Všechno to byla lež,
jen aby bylo na zbrojení více peněz v rozpočtu.
Byla jsem jedním z prvních lidí, kteří nezávisle na Rusku slyšeli, že mají "zabijácké
satelity." Když jsem byla v Rusku na počátku 70. let, zjistila jsem, že nemají žádné zabijácké
satelity, že je to lež. Ve skutečnosti chtěli ruští představitelé i občané mír. Chtěli
spolupracovat se Spojenými Státy a s lidmi na celém světě.

Jindy jsem zavolala Saddáma Husajna, proč zapaloval svá ropná pole. Můj manžel byl v
kuchyni, když jsem telefonovala. Nazpět mi zavolal jeho první atašé a ptal se: "Vy jste
novinář? Jste agent? Proč to chcete vědět?"
Řekla jsem: "Ne. Jsem jen občan, který pomohl nastartovat hnutí k zabránění militarizace
vesmíru a zjistila jsem, že mnoho informací které jsem získala o zbraňových systémech a
nepřátelích není pravdivých. Chtěl jsem zjistit, co by uspokojilo Saddáma Husajna tak, aby to
přestat dělat, zapalovat tato ropná pole a přestat si dělat nepřátele." On na to řekl: "No, nikdo
se ho nikdy neptal, co chce."
Takže, když jsem slyšela, že je možné ohrožení od mimozemšťanů a podívám se na historii
tisíce let možných návštěv mimozemšťanů a slyším příběhy poctivých vojenských
zpravodajců, kteří měli zkušenosti s UFO, s jejich pády a přistáními, s živými a mrtvými těly
mimozemských bytostí, tak vím, že ohrožení je lež. A jestli jsem někdy řekla, že to jsou
nepřátelé, proti kterým musíme vyrábět vesmírné zbraňové systémy, je to založeno na mé
vlastní osobní zkušenosti, protože jsem pracovala ve vojensko-průmyslovém komplexu na
zbraňové systémy a vojenskou strategii, budu vědět, že to je lež.
Je to lež.
Nejen že jsem tomu nevěřila, ale odmítala jsem to tak hlasitě, jak to šlo a říkám všem, aby
se podívat. Mimozemšťany nezajímáme. Jsou stále zde, již po tisíce let. Pokud jsou skutečně
u nás stále jen na návštěvě a nijak nám neškodí, pak se musíme na ně dívat jako na někoho,
kdo není náš nepřítel.
Tohle byla moje naděje a můj záměr dělat všechno, co mohu udělat pro lidi, kteří se snaží
komunikovat a spolupracovat s těmito mimozemskými bytostmi. Zjevně to nejsou nepřátelé.
Jsme stále zde. To je pro mě dostatečný důkaz.
Neexistuje žádný příkaz na to, jak si lidé mohou vybrat způsob života na této planetě. Máme
šanci přižít a myslím si, že okno k tomu se rychle uzavírá. Nemyslím si, že máme mnoho času
na toto rozhodnutí. Jsme příliš blízko konce, je příliš mnoho možností, aby se stalo nějaké
hrozné neštěstí, že bude probíhat nějaká válka, za použití vyspělé technologie nebo
exotického zbraňového systému.
Potřebujeme vedení a to má začít u prezidenta Spojených Států, a to je ten koho máme
všichni na dosah. Pokud jste z kterékoli země na celém světě, pokud jste ze Spojených Států
Amerických, ať už jste z jakékoli politické strany, jakéhokoli víry nebo náboženství - Spojené
Státy mají vrchního velitele, kterým je Prezident Spojených Států, to je osoba, která musí být
dosažitelná.
Musíme mu říct, že chceme definitivní, komplexní a ověřitelný zákaz všech vesmírných
zbraní.
Duncan M. Roads, Editor, NEXUS Magazine
PO Box 30, Mapleton Qld 4560, Austrálie.
Tel: 07 5442 9280; Fax: 07 5442 9381
http://www.nexusmagazine.com
"Povaha vesmíru je taková, že konce mohou nikdy světí prostředky. Naopak, znamená vždy
určit konec."
(Aldous Huxley)
Komentář od Scotta Davise:

Milý Jeffe - Jako tato dáma prý vypráví svůj příběh, že von Braun řekl, že hrozba od
mimozemšťanů, je lež. Poznamenávám, že neřekl, že nejsou žádní mimozemšťané, jen to, že
nejsou hrozbou.
Také, pokud je tak dobře informovaná o vesmírných zbraní a stýkala se s mocenskou elitou
v armádě, a tvrdí, že se tak dobře vyzná ve zbraňových systémech, měla by vědět, že rakety
Scud nebyly vyráběny Rusy! Ty jsou a byly vyráběny Číňany...
Zdroj: http://www.rense.com

