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ВВВЪЪЪВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ
Ако, както преди време Дж. Алън Хайнек твърдеше, че над 1 от 40 души е бил отвлечен и “обработен”
от “извънземното/секретно правителство” - или 1 от 10 според по-късните източници - тогава вие 
сигурно би трябвало да познавате някой, който е бил отвлечен. Тази информация е за тях. За тези, които 
не са “отвлечени от НЛО”, информацията в този файл е въпреки това жизненоважна и приложима и
може някой ден да ви спаси живота!!! Ако вярвате, че информацията за “Извънземните” е само за тези,
които са изгубили всички допирни точки с реалността, тогава моля приемете тази информация от
документа, която можете да приемете и подминете останалото, най-малкото засега. Вашето бъдеще 
може би зависи от това. Както казах тази информация може да спаси вашия живот. Този файл съдържа 
най-заплетените и съществени детайли на глобалната конспирация, която изглежда е дълбоко внедрена 
в едно извънземно-военно-индустриално сътрудничество, което има за цел да постави под свой контрол 
всички хора на този свят, които обичат свободата, чрез осъществяването на глобално правителство,
което най-общо ни се представя като “Нов Световен Ред”. Ние “запретваме ръкави” и слагаме всичко на 
масата що се отнася до Новия Световен Ред, както аз (Брантън - автор) така и тези, които съдействаха за 
възприемането на този документ. Ако сте от тези, които са лесно обидчиви, тогава сте предупреден.
Повечето от вас, които четат този документ ще осъзнаят, че може би са персонално подпомогнати в една 
форма или друга - понякога без да знаете - от известните религиозни, икономически, или политически 
организации, които на разнообразни нива се контролират от онези, сили които работят за 
осъществяването на Новия Световен Ред. Тези, които са допринесли за този файл не правят компромис 
нито пък крият на заден план това, което възприемат като истина що се отнася до тази конспирация.

Ние не правим извинения, откакто чувстваме, че този дневен ред е вече отговорен за увреждането на 
тази Американска Република по начини, по който повечето не могат дори да осъзнаят и този дневен ред 
ще продължава да бъде заплаха към съществуването и просперитета й, докато този “враг” завинаги не се 
прочисти от нашата нация и онези предатели отговорни за нарушаването на нашата сигурност и
“продаването” на тази Конституционна Република на Съединените Американски Щати не бъдат дадени 
под съд.

Считаме това за декларация за война срещу онези ико-политически сили и техните дракониански 
поддръжници, които биха разрушили нашия просперитет и свобода за тяхна собствена материална 
изгода. Така че, без повече въведение, ние повтаряме думите на областния адвокат от Луизиана и
разследващ убийството на JFK Джеймс Гарисън, който смело заяви преди да напусне този свят...  
 

“НЕКА ИСТИНАТА БЪДЕ КАЗАНА, ДОРИ И ДА ПРОПАДНАТ 
НЕБЕСАТА!”
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НННАААЧЧЧАААЛЛЛОООТТТООО

“...Друга фигура имаше дяволско лице... “Той изглежда като германски нацист. Той е нацист... Очите 
му. Никога не съм виждал такива очи преди!!!”

Горния цитат е направен под регресивна хипноза на един от първите разгласени “НЛО отвлечени”, 
Барни Хил, който - наред със съпругата си Бети - потвърдиха, че са били отвлечени от същества със сива 
кожа от космически апарат, който явно произхожда от звездната система Зета II Ретикули. Сивите 
извънземни похитители явно работели с човешки военен офицер, който беше описан от Барни. Този 
военен офицер явно е бил напълно явен нацист, въпреки че този инцидент се е случил 15 години след 
като Европа “предполагаемо” беше де-нацизирана. Този цитат може да бъде намерен в паранормалната 
енциклопедия “Мистериите на Съзнанието, Време и Пространство”, стр. 1379.

Онези, които са запознати с връзките между нацистите и НЛО-тата може да приемат по-лесно 
следващия документ, отколкото онези, които никога не са били въведени в съобщенията за секретните 
нацистки експерименти по въздушните дискове, и в по-малка степен от съобщенията за тяхното 
секретно сътрудничество с т. нар. сиви извънземни, години преди корпоративните-фашистки 
инфилтратори и симпатизанти в Американските разузнавателни агенции да започнат да правят свои 
собствени договори със същите тези лукави “извънземни”. 
 
Много информация беше публикувана относно една подземна база на 8 нива под Кемп Хироу близо до 
връх Монтоук, Лонг Айлънд където нацисти и ЦРУ агенти явно работят върху сложни времево-
пространствени експерименти, както и експерименти по микровълнов контрол върху ума насочени към 
големи популации, които са - според изследователите Ал Биелек и Престън Никълс - провеждани на по-
висока степен дори и от тайния проект HAARP в Аляска. Беше заявено, че предавания на необикновена 
честота са били засечени из целия Лос Анджелис, кратко след като избухнаха бунтовете в ЕлЕй от 1992, 
и имаше изводи, че ЕлЕй бунтовете са били част от една “Операция Градинарски Парцел” (“Operation 
Garden Plot”), опит за установяване на военно положение в Америка под претекст предотвратяване на 
потенциална расова война из страната.

Проектите Монтоук, в сътрудничество с националните лаборатории Бруукхейвън; корпорацията I.T.T. 
(която е главно притежавана от немската фамилия Круп, които построиха фабрики за муниции за Адолф 
Хитлер и които според Ал Биелек, имат крайни достъпи до “Чернобюджетната подземна мрежа 
Алтернатива-2” под някои от главните си инсталации); и Баварското общество Туле (което доставя по-
голямата част от финансовата поддръжка за проектите “Монтоук” или “Феникс”) - според 
многобройните източници включващи отвлечени - работят много близко с орионските и драконианските 
“рептилоиди” и “сиви” базирани в една подземна инсталация около Дълси, Ню Мексико. Тази 
информация идва от Престън Никълс, Дънкан Камерън, Ал Биелек и Питър Муун... всеки, от които 
твърди, че е имал някаква връзка с проектите Монтоук, и въпреки че в повечето случаи технологията за 
контрол на съзнанието на ЦРУ е използвана за създаване на алтернативна личност у работниците, не 
съществува гаранция, че секретните дейности остават скрити.

Рептилоидите в Алфа от съзвездието Дракон и Ригел от Орион твърдят, че произлизат от Земята от
праисторически времена и са били част от двуногата рептилианска (влечугоподобна) или змийска раса 
(като сръчните велоцераптори?). Сега те са тук, за да си възвърнат “тяхната планета” от човешката раса.
За да осъществят това, те използват измама на много нива и пропаганда - най-вече чрез “ченълинг”
информация и чрез информация прехвърлена на “отвлечените” - за да убедят хората да предадат себе си 
на извънземните “водачи” и по този начин да позволят на извънземните достъп до техните съзнания и
обществото като цяло. Същата тактика, според най-различни контактьори (Били Майер, Джеферсън 
Соуза, Израел Норкин, Морис Дореал, Джордж Андрюс, Томас Кастело, Алекс Кулиър, и т.н.) е успяла 
на много други колониални светове, които сивите са завладели и тя също работи на този свят до степен,
до която те са взели под контрол голяма част от “подземната чернобюджетна империя” - обширна 
мрежа на свързани помежду си подземни военно-индустриални бази и градове, които бяха 
конструирани с помощта на трилиони (да, казах трилиони) долари от американската икономика чрез 
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такси, наркотици, организирана престъпност, и т.н., пари, които буквално “са отишли в ямата”, 
оставяйки икономиката ни (на САЩ) в състояние на хаос. От тази точка и занапред в този файл, когато 
се използва терминът “Военно-Индустриален” комплекс, ние не посочваме американските военни в
тяхната цялост. Действително може да се каже, че има определен и силен конфликт, който расте между 
т. нар. “Военно-Индустриалния-Изпълнителен” комплекс и “Военно-Конгресионалния-Електоратен”
комплекс...

Американците са внимателно отглеждани като едно икономическо общество от роби, за да служат на 
подземната “Господарска Раса” без тяхното знание. Цените продължават да растат, докато доходът 
продължава да пада. Промяната е почти незабележима, като пословичната жаба в тенджерата (знаете,
ако жаба е поставена в тенджера с вряла вода, тя веднага ще скочи, докато ако е поставена в тенджера 
със студена вода и топлината постепенно се качва, тя ще остане в тенджерата докато умре от горещата 
вода). Извънземно-фашисткото подмолно общество продължава да разчита нашата постоянна 
лековерност и невежество, да запази империята си действаща. Една от техните най-пазени тайни и тази 
която те ще пазят на всяка цена, е че нацистите в действителност не загубиха Втората Световна Война.
Знам, че това може би звучи невероятно, но продължете да четете.

Съвместната рептилианско-фашистка империя, заедно с масови “концентрационни лагери” (като тези в
Нацистка Германия бледнеят по сравнение), са избрали Америка за своя главна цел, защото 
американците са последния бастион на свободата на земята. Превземането е повече или по-малко 
завършено в подземните системи, въпреки провалилите се многобройни опити за изпълнението на 
съвместно Дракониано-Фашистко диктаторство в Америка, поради голямата съпротива и подкрепа за 
Конституционалната форма на управление. Бог и 2-рата Поправка са действително единствените сили 
стоящи на пътя на пълното превземане. Това предотврати “външния свят” от падането под 
драконианската инвазия. Сега, когато тяхната тайна започва да се разкрива чрез медията в ТВ серии 
като “Тъмни Небеса”, те са отчаяни. Техният прозорец на възможността се затваря и те трябва да 
действат бързо, преди извънземно-манипулирания военно-индустриален комплекс да падне под 
контрола на “патриотите” и “извънземната” технология в тяхно притежание да бъде командвана от
истински американци. Това ще означава, че всеки - не само умствено-контролирания “елит” - ще има 
достъп до интерпланетарна технология, което в частност ще значи, че обичащите свободата американци 
евентуално ще защитят онези междузвездни култури, които са паднали под тиранията и контрола на 
Драконианско-Орионските империалисти.

Много от онези, които живеят на други светове в този сектор на галактиката са наследници на 
колонисти, които първоначално притежават своя генезис тук на планетата Земя, т.е. те произлизат оттук.
Знам, че това звучи невероятно, въпреки това причината за това ще бъде обяснена по-късно. Много от 
тях са с пре-скандинавски или “нордически” произход и са в голяма част мирни и етични същества. Сега 
ми позволете да преповторя, че не всички “нордици”, които са срещани в “кораби” (или НЛО-та) са не-
интервенционисти и ни желаят всичко най-хубаво. Има много сътрудници, които са се присъединили 
към интервенционистично-колективистичните Дракониански или Орионски сили, и много други, които 
са под директен психологически контрол от по-злонамерени “извънземни”. Нито пък се опитвам да 
кажа, че всички рептилоиди се опитват да ни разрушат. Ще бъде по-реалистично да се използва термина 
интервенционисти като противоположен на термина не-интервенционисти, без значение от кой тип са 
“извънземните”. 
 
Има трета група, която може да наричаме Колективисти, които поради тяхната всеобхващаща природа,
са разделени между Интервенционистите и Не-интервенционистите. Няколко контактьори заявиха, че 
не-интервенционистите са центрирани в един алианс предимно от хуманоидни култури в съзвездията 
Плеяди и Андромеда; докато интервенционистите са центрирани в алианс от предимно рептилоидни 
(влечугоподобни) култури в съзвездията Дракон и Орион. Факт, е че повечето интервенционисти са 
рептилоиди, докато повечето не-интервенционисти са хуманоиди. Ако приложим това към третата глава 
от книгата на Битие, тогава ще изглежда, че “змийската” раса е “дива” отхвърлена раса, която се 
ръководи от първичния животински инстинкт или от хищнически инстинкти. Откакто рептилиите имат 
или са имали в миналото ограничена степен на индивидуален избор и откакто те са свързани към 
“расовата памет”, това до известна степен е тяхна колективна грешка. Въпреки това човечеството трябва 
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да приеме някои от обвиненията защото - е създаден “по подобие” на Бог (притежавайки съвест?) и
притежавайки душа, която липсва при самите рептилии (освен при някои от т. нар. генетични “хибриди”
или “ху-бриди”) - човечеството първоначално е било създадено духовно по-висше от змийската раса,
или най-малко ние сме били по-висши от тях в началото. С други думи на човека е бил даден контрол 
над физическото създаване, нещо което самите ангели не могат, защото те не са материални същества. И
да, на тях (на хората) е бил даден контрол над най-хитрото и интелигентно от “всички” зверове – 
“змийската” раса. (Битие 3:1).  
 
Ако приемем символичната и/или буквалната интерпретация на Битие, глава 3, тогава бунтовническите 
ангели са били тези, които преминали към змийската раса и са действали чрез тях, за да заблудят и
разрушат връзката на човечеството със Създателя или Източника на целия живот. Когато се разруши 
тази връзка, Божествения свръхестествен поток се разрушава на човешко ниво и създанието, което 
преди се е радвало на съвършенство и хармония започва да се превръща в диво. Луциферианците се 
позовали към ревността на змийската раса към човечеството, считайки че на човешкия род е бил даден 
по-висок статус в схемата на нещата, които самата тяхна раса притежава и веднъж щом луциферианците 
им предложили да им дадат власт над човечеството (магьосничество) и над сътворяването (технология)
в замяна на позволението на бунтовническите ангели да се въплъщават чрез тяхната раса - 
рептилианците приели. В изпълнението на горното, змийската раса в по-голямата си част изгубила 
своите индивидуални идентичности и се превърнала в абсолютни марионетки на падналите ангели.
Наследниците на тези дегенерирали същества (Битие 3:15, за който аз вярвам, че има дуалистична 
физическа и духовна интерпретация) образуват голямо мнозинство на окултно-технологични прояви,
които ние сега познаваме като “НЛО срещи”. Само че днес “змията” идва във формата на “Сив 
Извънземен” и “забранения плод” се предлага във формата на грандиозни обещания и окултна-
технология, която предполагаемо ще даде на “елитните” човешки приемници “богоподобни” сили над 
другите хора.

Сега може да кажете, че съм изгубил допира с реалността, че чета много научна фантастика, или съм 
отишъл твърде дълбоко в теологическата спекулация. Ами, само помислете върху това. Ако 
съществуват враждебни извънземни сили, няма ли да е логично за тях да проникнат в силните агенции 
на земята и да използват влиянието на тези агенции, за да набиват в ума и в съзнанията на масите, че 
онези които вярват в извънземни и космически кораби са лунатици, глупаци, малоумни и параноици,
които са изгубили всякакъв допир с реалността и трябва да се считат като душевно болни? Точно това 
се опитват да направят те, въпреки обширните доказателства, че такива неща съществуват.

Една от главните измами, които Драконианците са използвали, за да разрушат устоите на човечеството,
и по специално на разузнавателните агенции, е идеята че ТЕ - извънземните - генетично са създали 
човешката раса и са я поставили на тази планета и следователно те са нашите богове. И така 
властимащите индивиди, с които извънземните взаимодействат - и на които са дадени обещания, които 
звучат твърде добре, за да са истина, в замяна на тяхното сътрудничество - са отворили вратата за 
извънземна инфилтрация и масово нахлуване на всички нива в нашето общество. Това е, инфилтрацията 
на нашето общество от колективистите-интервенционисти рептилианско-базирани същества познати 
като “сиви” и “рептилоиди”. И древните черни Гностични “култове към змията” на Бавария, Германия 
са били готови и желаещи да влязат в “съюза на удобството” с тези драконианци, защото като самите 
извънземни, те също желаят да управляват планетата. Извънземните се нуждаеха от глобалните 
икономически и братски връзки на тайните “Баварски” общества, докато човешкият “елит” се нуждаеше 
от извънземната технология за контрол над съзнанието. Баварските привърженици на елита се съгласиха 
на процент от планетата, веднъж щом Новият Световен Ред се осъществи.

Някои контактьори като Морис Дореал, твърдят че рептилоидите в праисторически времена живеели в
Антарктическия регион, когато там е било субтропична зона и в последствие те били изгонени под 
земята и извън планетата от раса на пра-нордически хора, чиято изгубена и забравена отдълго 
цивилизация сега лежи заровена дълбоко под пясъците на пустинята Гоби. Някои от тези научно 
напреднали “нордици” мигрирали на запад и евентуално дали подем на племената, които са основата на 
Скандинавските нации, докато други отишли под земята в подземното царство наречено “Агарта”, 
разположено най-общо под централна Азия и Гоби. Милиони будисти знаят легендата за Агарта, но те я
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смятат за свещено знание и са много внимателни относно разкриването на “тайната на тайните” на 
скептичните западняци. Световните пътешественици също като Николай Рьорих в своята книга 
“Шамбала” и Фердинанд Осендовски в своя труд “Зверовете, Хората и Боговете” са спечелили 
доверието на местните и са детайлизирали легендите за “Агарта” по прост, непретенциозен и
респектиращ начин.

Според древните Агартиански кристалографски записи, които “русите” приятели на Дореал - от една 
подземна колония под планината Шаста, Калифорния - му показали в едно древно хранилище под 
Хималаите, тези древни “пра-нордици” водили война за повърхността на планетата и по-късно една 
подземна война срещу “змийските” раси, които имали местожителство в система от масивни подземни 
пещери на мулти-нива под югозападните склонове на Хималаите и Индийския полуостров. Тези пещери 
са били и се знаят от индусите като царството на “Патала”, или “Змийския Свят”, където живеят 
“нагите” или змийските хора в тяхната столица наречена Бхога-вита. Много индуси смятат нагите за 
“демони”, докато други са склонни да ги боготворят. Арийско-хиндуиските легенди разказват за най-
малко два входа към подземния свят на нагите, един от трите свята, за които се говори в индийската 
космология. За единия вход се вярва, че е кладенеца на Шешна в Бенарес, Индия, а другият е
разположен в планините около езерото Маносаровар, Тибет. И “рептилоидите” и “нордиците” в края на 
краищата напуснали планетата, оставяйки древните останки и руини на техните култури в подземните 
пещери. Според твърденията съществуват подобни руини, както и текущи операционни бази на и под 
повърхността на Луната и Марс, заедно с белези на древни войни, които хуманоидите и рептилоидите са 
водили за контрола на слънчевата система преди и двата вида да открият как да манипулират 
хиперпространството и да започнат да изпращат колонисти до другите близки звездни системи.

Хуманоидите евентуално колонизирали Лира, Плеядите, и съзвездието Андромеда както и други, докато 
рептилоидите колонизирали Дракон, Орион, съзвездието Ретикули и други системи. Историите, които 
разказват контактьорите за унищожителни битки и галактически кланета – в почти всеки случай 
инициирани от колективистко-интервенционистките сиви/рептилоиди – между двете галактически 
суперсили са съществени въпреки противоречивите елементи в аналите на Уфологията. Някои могат да 
кажат, че сега “войната” се връща “обратно у дома”, в смисъл, че “Майката Земя” е била първоначалния 
дом и също може би най-стратегическия свят в галактиката, ако се вземе предвид централизираното й
положение и изобилието на генетични материали, вода, химикали, минерали, флора, фауна, и т.н., в
голямо количество и разнообразие.

Агентите на “Драко-Орион” Империята - които според някои контактьори оперират в кометата-
планетоид Хейл-Боп и други многобройни “астероиди” в тази система, за да скрият техните дейности - 
са тук, за да построят една армия от човешки мозъчно-контролирани слуги (чрез отвличания, импланти 
за контрол над съзнанието и т.н.), които те могат да програмират с алтернативни личности, които са 
активирани по време на отвличанията. Те осъзнават, че тераните притежават вроден военен инстинкт-
страст и могъщ “метагенен фактор” произлизащ от смесването на много расови черти, които могат да 
произведат специализирани генетични способности в индивидите... инстинкти и способности, които 
сиво-рептилоидните интервенционисти вярват, че би било по-добре да бъдат впрегнати и разрушени,
отколкото да бъдат предизвиквани.

Те възнамеряват да използват тези програмирани отвлечени като “човешки щитове” или оръжия в
древната война срещу техните врагове в “Андро-Плеядианската” Федерация, които между другото 
поддържат масивна подземно базирана система разположена под региона на Долината на Смъртта в
Калифорния. Тази “база” е била първоначално установена около 2500 г. пр. н. е. от древните 
мореплаватели от Гърция и Индия, които открили обширни пещери в планините Панаминт. Според 
Пайуте Америндианските легенди тези “Хав-мусуви” били облечени като гърци и конструирали 
обширни градове от мрамор в големи пещерни системи дълбоко под регионите на пустинята Мохаве,
градове, които някои Пайуте вождове са виждали със собствените си очи. По-късно “Хавмусувите”
развили въздушна технология след като вътрешното море, което в древността е пълнело Долината на 
Смъртта - и ги свързвало с Тихия Океан - пресъхнало. Отначало тези “сребърни летящи канута” се 
появили в небесата около 1000-2000 г. пр. н. е. и били малки, с крила и се движили със силен “бръмчащ”
звук. Последващите модели били по-големи, без крила, и по-безшумни. Появили се по-сложни апарати,
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които можели да се движат между световете и по-късно между звездите и като резултат от тяхното 
откритие на тайните на “Хиперпространственото Пътуване” те можели да колонизират други светове и
звездни системи. Манипулацията на Хиперпространството между другото е била също част от
проектите Филаделфия/Дъга от 40-те години на 20 век и проектите Феникс/Монтоук от 80-те години на 
20 век. Създаването на хиперпространствено поле, ако се помисли не е трудна задача, като то главно 
включва електромагнитно генериране и манипулация на магнитни и анти-магнитни полета.
“Фокусирането” на такива полета за осъществяването на някакви задачи без гибелните странични 
ефекти, обаче е трудна задача.

Силите на Андро-Плеядианската Федерация под Долината на Смъртта според твърденията са били в
контакт с Никола Тесла - чрез, който те направлявали експериментите Филаделфия. 40 години по-късно 
Драко-Орионските сили базирани под Аркулета Меса установили контакт с д-р Джон фон Нюман, който 
е бил директор на проектите Монтоук от името на (нацисткото) Общество Туле. Предателството на 
технологията на Флотата по проектите Филаделфия/Дъга на проектите на обществото Туле 
Феникс/Монтоук, е било осъществено от съвместна ЦРУ/НАС-СИРИУСО-ДРАКОНИАНСКА “двойна 
агенция” наречена “Черните Монаси”, които едновременно били замесени и в двата проекта 
(Филаделфия и Монтоук). Тази агенция е била под психическия контрол на Драконианско-Баварското 
сътрудничество и станала инструмент за инфилтрация на външните сили в Американските 
разузнавателни агенции и в действителност на всички нива на американското общество. Проектите 
Феникс (Монтоук) били провеждани от “нацисти”, а Филаделфия (Дъга) от Американското разузнаване 
на Флота, респективно, към 90-те на 20 век това породило нещо като пространствено-времева война 
между Андро-Плеядианските-Флотски “Филаделфийски” агенти и Драко-Орион-нацистките “Феникс”
агенти. Има дори слухове, че смъртта на Никола Тесла може би е била изфабрикувана и че той е избягал 
и се е присъединил към секретна подземна научна колония наречена “Маркони” някъде в Южна 
Америка. Ако такива слухове имат някаква база в действителността, тогава остава мистерия въпросът 
дали те са имали някакво взаимодействие с тайните “нацистки” бази в Южна Америка.

В добавка на горното, според контактьора Израел Норкин, Драконианските и Орионските агенти са 
инфилтрирали колектива “Ащар”, помещаващ се в Сириус-Б и явно са набрали принудително сегмент от
имплантно-базирания електронен колектив “кошерно съзнание” за тяхно използване, маскирайки се 
като “Възнесените Учители”, за да съдействат за една лесна асимилация от Сириански култисти в
тяхната организация. Другите Сирианци можели да виждат през измамата (лъжата) и присъединявайки 
сили от “Федерацията” (андромедианци, плеядианци, тау-китеанци, проксимианци, колдасинци, и т.н.), 
те започнали да работят за отцепването си от новия култ в колектива Ащар и да развиват свой собствен 
персонален суверенитет и започнали да водят безпощадна гражданска война срещу Орионско-
Сирианската колаборация, изгонвайки ги от системата.

Сирианската съпротива към колаборацията може би е имала корени сред тези патриотични Сирианци,
които си спомняли унищожителните войни, които са се водили в миналото срещу Орионците за този 
непосредствен сектор от космоса (21 звездни системи включващи Слънчевата). Сега епицентъра на 
цялата галактическа война гравитира към Слънчевата система като Драконианците, Орионците и
техните човешки сътрудници масирано пристигат тук, за да подпомогнат Новият Световен Ред, който 
ще служи като силова база, с помощта на която те ще могат да прегрупират силите си. Явно планетата 
Земя, първоначалния свят-дом, е ключът. Ако Драконианците и Орионците успеят да наложат 
фашисткия Нов Световен Ред на планетата, управляван от човешки елит, който изцяло е предал 
сънародниците си, те вярват, че могат да използват планетата и Новия Световен Ред като база, от която 
те ще могат да разрушат завинаги техните врагове от Федерацията.

Според Престън Никълс, агентите на Федерацията от съзвездията Андромеда и Плеяди “се 
телепортирали” в базата Монтоук под Кемп Хироу на северния край на Лонг Айлънд, жертвайки живота 
си в един опит за саботаж на тамошните проекти и да предотвратят според тях едно реално и
потенциално космическо-времево бедствие с апокалиптични пропорции, което е било предизвикано от
фашистките и извънземни учени, които си играели на Богове чрез експериментирането с елементалните 
сили на вселената. Това пространствено-времево бедствие е било от същия размер, или дори по-лошо от
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бедствието, което е било причинено от антична предисторическа раса и което е оставило “пукнатина” в
пространство-времето, която по-късно е станала известна под името Бермудски Триъгълник.

Няколко хиляди млади хора, според Престън Никълс, Питър Муун и Ал Биелек, според твърденията 
били отвлечени от сътрудничещите ЦРУ-нацисти-сиви и били отведени към базата Монтоук за 
“програмиране” и пускане. Няколко хиляди деца, които били част от Проектите Монтоук - преди те да 
бъдат саботирани през 1985 г. и да бъдат установени наново от ЦРУ/НАС – били отвличани 
перманентно и използвани в дименсионалния пространствено-времеви прозорец и експериментите 
върху контрол над съзнанието. Много от тези деца, които обикновено били “улични деца” или 
“бездомни” - били изгубени в други измерения като резултат от тези експерименти.

Така че след това, според някои без съмнение - както са правели в подземните инсталации на Германия - 
нацистите и сивите си сътрудничат и до ден днешен от подземни бази под Кемп Хироу (връх Монтоук,
Лонг Айлънд); Зона 51 (ВВБ Нелис, Невада); Дълси (платото Аркулета, Ню Мексико) и масивна 
подземна инсталация под международното летище в Денвър. Последната инсталация, според вътрешни 
източници, е била подготвена да бъде използвана като контролен център за Америка от Новия Световен 
Ред. Освен многото аномални истории, които се появяват от повърхността на D.I.A., има странни 
съобщения за тунели и изглеждащо безполезно оборудване в летището – “безполезно” докато някой 
реши да затвори и транспортира големи количества хора до дълбоките концентрационни лагери, за 
които има слухове, че дори сега са активни и заети от мъже, жени и деца, които мистериозно са 
изчезнали от обществото.

Много Американци знаят на подсъзнателно или интуитивно ниво, че нещо ужасно се извършва в
тяхната страна, и извънземните/фашистите отчаяно се опитват да обърнат това чувство навътре, за да 
дестабилизират по-нататък американското общество. Изтормозеното общество ще си го изкара на тези,
които мислят, че са причината на тормоза. И в много случаи злосторниците или тираните ще избягат от 
правосъдието създавайки “изкупителни жертви”, които са обработени да получат колективния гняв на 
обществото... независимо дали изкупителните жертви са под формата на Лий Харви Осуалд, Сирхан 
Сирхан, Тим МакВей, един Олдрич Еймс, и т.н. Въпреки, че такива мъже може би са били 
“програмирани” да направят това, което са направили, те със сигурност не са тези, които са крайно 
отговорни.

Дали се насочваме към предстояща война с една “подземна империя”, която е била установена от
Извънземните и национал-социалистите, на които е било дадено убежище във Военно-Индустриалния 
Комплекс последващ Втората Световна Война? Зона 51, базата Монтоук, базата под международното 
летище в Денвър и базата в Дълси изглежда са главните Северно Американски центрове на активност за 
колаборацията между агентите на Баварските Черни Благороднически култове (които управляват 
обширни финансови империи в Европа през последните 1500 години) и извънземните “сиви” - въпреки 
че има други бази разположени в други части на света както ще видим... една от тях е съвместна 
нацистко-извънземна мрежа, която според твърденията съществува под планините на Ню Швабенланд 
(Нова Швабия), Антарктида - вероятно база на много нива, където оперират “извънземните”, които са 
отвлекли Бети и Барни Хил. Друга – “M.A.L.T.A” или база “Монтоук Елзас-Лотарингия Времеви 
Архиви” - според твърденията е разположена в планините Елзас-Лотарингия близо до Френско-
Германската граница, и още една “тип Дълси” база, за която се говори, че съществува близо до Алис 
Спрингс/Пайн Гап, Австралия.
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НННАААЦЦЦИИИСССТТТКККИИИ БББАААЗЗЗИИИ ВВВ АААНННТТТАААРРРКККТТТИИИДДДААА

Сега ще проучим многобройните твърдения за нацистки бази в Антарктида, които както казахме, може 
би са точката на произхода на “нацистко-сивата” флота, с която Барни и Бети Хил се сблъскаха по време 
на тяхното отвличане.

Историческите факти са ясни. В началото на 1938 г., дълго преди края на Втората Световна Война,
нацистите започнаха да изпращат многобройни изследователски мисии до региона Кралица Мод на 
Антарктида. Постоянен поток от експедиции са били изпращани от бели първенци от Южна Африка.
Над 230 000 квадратни мили от замръзналия континент били картографирани от въздуха и германците 
открили обширни райони, които били изненадващо свободни от леда, както и топли водни езера и
пещерни заливчета. Съобщено е, че е открита огромна ледена пещера в един ледник, която се 
простирала до 30 мили към голямо горещо геотермално езеро дълбоко в недрата на земята. Най-
разнообразни научни групи се преместили към областта, включващи ловци, трапери, колекционери и
зоолози, ботаници, земеделци, специалисти по растенията, паразитолози, морски биолози, орнитолози и
много други. Многобройни дивизии на германското правителство били включени в топ секретния 
проект.

Тук, вече историците млъкват, докато само онези от тях, които си спомнят или наистина се връщат 
назад, биха обмислили следващите недомлъвки.

След като цялата информация била събрана, в преименуваната Ню Швабенланд започнали да прииждат 
групите по-дълбоки подземни конструкции. Те дошли на товарни кораби, военни транспортни кораби и
подводници. Товарните кораби идващи от Южна Африка били защитени от множество подводници-
убийци и военни кораби. Това би могло да обясни усилените интензивните нацистки военни усилия в
Северна и Южна Африка. Всеки кораб, който дори се приближавал до морските маршрути от Южна 
Африка до Антарктида е бил разрушаван от германски подводници с цел съхраняване на тайната. След 
като всички стоки били донесени, започнали да се появяват и ВИП-овете и учените от УЛТРА, високо 
специализираната нацистка SS група също като MJ-12.  

УЛТРА винаги е контролирала всичко в Антарктида. УЛТРА е името на секретна извънземна интерфейс 
агенция в NSA (NSA – Национална Агенция за Сигурност). Запомнете, че NSA има връзки 
едновременно с нацистките SS и базата Дълси. Според контактьора Алекс Кулиър, членовете на по-
горните нива на групата NSA-УЛТРА са клонирани репликирани образи, или са толкова тежко 
имплантирани, виртуални киборги, че те едва могат да се считат за хора; автомати, които са 
контролирани от разстояние от груповото его или груповото съзнание на сивите. Трябва да се отбележи,
че УЛТРА е също името на свръхсекретна ЦРУ-NSA-извънземна база под платото Аркулета и върха 
североизточно от Дълси, Ню Мексико. Това може също да обясни настойчивостта на Валдамар 
Валериан, че ранни изрезки от вестници просто дават приоритет на избухването на Втората световна 
война и на факта, че немците са били навсякъде, дори и в Ню Мексико, изучавайки пещери и мини,
купувайки земя и отприщвайки всякакви мистериозни дейности.

Възможно ли е Антарктида да е истинската сила зад Новия Световен Ред? Ако нацистките бази все още
съществуват в Антарктида тогава те без съмнение все още поддържат таен контакт с Баварските 
култове, които спонсорирали и били неотменна част на нацистката партия, както Баварското общество 
ТУЛЕ например. Интересно е, че обединената Източна и Западна Германия павира пътя за 
“унификацията” на Европа. Например, всички икономически търговски кодове трябва да се обработват 
през Германия. Германия се опитва да наложи със сила ограничения на кариерата, където кариерата на 
човек е определена от семейството, в което е роден; британска новинарска агенция говори за 
разследванията на Баварска секретна служба, които редовно са били докладвани, за контрабанда на 
оръжия и обогатен плутоний в Германия от ядрения черен пазар установен от тях в бившите Съветски 
Републики, илюминати има своя собствена база в Германия (Бавария) и Германия е най-активната 
страна в международното движение за цензура и контрол на Интернат. С други думи Демокрацията 
изглежда умира в болезнена смърт в Германия, ако наистина тя е съществувала там първоначално.
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Конструкциите и секретните проекти за Ню Швабенланд продължили през целия развой на войната.
Малко преди края на Втората Световна Война, две германски подводници с провизии, U-530 и U-977, 
били спуснати от пристанище в Балтийско море. Те взели със себе си членове на изследванията по 
антигравитационния диск и групата за развитие УЛТРА и последните от най-важните компоненти на 
диска (много от тази технология и хардуер е била транспортирана към базата по време на войната). Тук 
се включваха бележките и рисунките за дизайна на последния въздушен диск и дизайните за 
гигантските подземни комплекси и квартирите за живеене базирани върху забележителните подземни 
фабрики на Нордхаузен в планините Харц. Двете подводници пристигат навреме в новата земя на Ню 
Швабенланд, където разтоварват всичко. Когато няколко месеца по-късно те пристигат в Аржентина,
техните екипажи били пленени. Изглежда като че ли са разчитали или на приятелски настроените 
аржентинци, или нарочно са се оставяли да бъдат видени за дезинформация.

Екипажите на тези подводници били разбира се разпитани от американските разузнавателни агенти,
които подозирали съществуването на Антарктическа база. Каквото и да се опитали да им кажат 
нацистките войници, очевидно американците не били убедени... специално отчитайки последващите и
завършили без успех военни акции на американската флота срещу “последният батальон” на нацистите 
в Антарктида. Тези акции се ръководели от адмирал Ричард Е. Бърд, който пристигнал в Антарктида с
цялата военна армада и провизии за 6 месеца. Въпреки, че цялата експедиция е продължила само 8 
седмици, като само приблизително три седмици на активни антарктически операции. Антарктиците 
били отчаяни по време на войната и знаели, че конфронтацията е била неизбежна. Били положени много 
усилия в развитието на секретни оръжейни проекти за защита на тяхната нова подземна империя, която 
без съмнение е била конструирана с “помощта” на огромно количество изразходваеми работници-роби 
транспортирани от концентрационните лагери в Европа.

Главната база - град на Антарктида станала известна като Новия Берлин, или с кодовото си име “База-
211”. Действителното начало на германския интерес към полярните региони може би датира преди най-
ранните полярни експедиции на американската флота.

Например един сегмент от НОВА разказал, че пленените останки на капитан Чарлз Хал на злополучната 
експедиция Поларис, една от първите американски авантюри към Северния полюс, били открити в един 
леден гроб от последваща полярна експедиция. Изглежда че, когато тялото било проучено било открито,
че то съдържа отрова. От претърсените записи било открито също, че готвачът (който би бил в
перфектна позиция в раздаването на отровата) и първият помощник-капитан на експедицията били 
немски окултни шпиони! Запомнете, че немските тайни общества на Бавария, които спомогнали за 
стремителното хвърляне на Германия в първата и втората световни войни, датират далеч назад до 
античните времена когато - следвайки окупацията на Египет - военните сили на (не)”Свещената Римска 
Империя” базирани в Германия, мястото на правителството за HO.R.E, донасят от Египет черните 
гностични “змийски култове”, които по-късно издигат баварските илюминати, Баварското общество 
ТУЛЕ и множество други по-малко познати сатанински расистки култове, които гравитирали около 
тези. Възможно ли е тези окултни шпиони, които саботирали експедицията Поларис да са се опитвали 
да защитят тайна скрита дълбоко в полярните региони. Би ли могла тази тайна да е имала някаква връзка 
с древните сътрудничества между Баварските сатанински култове и влечугоподобните?

Германски полярен изследовател, който ние ще идентифицираме като “Стефан” разкрива, че 
“историческите” начала на немския интерес и изследвания в Антарктида или региона на Южния полюс 
започват през 1873, когато сър Едуард Далман от името на току-що основаното Германско Общество за 
Полярни Изследвания, открил нови антарктически пътища с неговия кораб “Грьонланд.” “...Далман 
открил “Kaiser-Wilhelm-Inseln” на западния вход на Бисмаркщрасе покрай островите Биску.
Изследвайки полярните региони, немците били вече по това време доста иновативни, “Грьонланд” е бил 
първият парен кораб, който видял антарктическия лед изобщо.

В следващите 60 години място взели още 2 експедиционни тласъка и две завършени експедиции били 
задоволителни, а именно през 1910 г. под командването на Вилхем Филшнер с неговия кораб 
“Дойчланд” и през 1925 г. със специално направен кораб за полярни експедиции, “Метеор” под 
командването на д-р Алберт Метц. По време на последните години преди Втората Световна Война 
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германците предявили претенция за хегемония върху части от Антарктида и желанието да притежават 
своя собствена база се покачило неимоверно. По това време Антарктика не била сигурна, както е сега с
международните договори и прагматично доказателство на германските твърдения е бил единствен удар 
към южния полюс в навечерието на войната, което изглеждало като най-добрия избор.

Самият Хитлер бил загрижен за опората в Антарктика и такава претенция би била използвана доста 
добре за национал-социалистическата пропаганда и по-нататъшни демонстрации на въставащата 
“Суперсила Германия”. От друга страна все още била отбягната нова провокация на съюзниците за 
известно време. Тогава Германия още не била напълно готова за предстоящата война. Родила се идеята 
за полу-цивилна експедиция в сътрудничество с германската национална въздушна компания 
Луфтханза. Цивилна експедиция с действителен военен и стратегически фон, високо политически 
нападателен балансиращ акт. Командването на този удар е било поверено на опитния капитан Алфред 
Ритшер, който вече е бил провел няколко експедиции до Северния полюс и показал кураж и умение в
критични ситуации. Избраният кораб е бил “MS Швабенланд”, немски самолетоносач използван от 1934
за трансатлантическо доставяне на поща чрез специални бойни лодки, известни като “Дорниер Уейл”. 
Тези “уейлове” били монтирани на парни катапулти на палубата на кораба и по този начин е било 
възможно да се стартират и презареждат много лесно. Това обстоятелство би могло да се докаже много 
добре по време на експедицията. “Швабенланд” е бил подготвен за експедицията в
корабостроителниците в Хамбург, което коствало огромното количество от 1 милион Райхсмарки, близо 
една трета от целия бюджет на експедицията.

Междувременно, екипажът е бил подготвен и планиран прецизно от Германското Общество за Полярно 
Изследване. Това общество също направило сензационната стъпка да покани Ричърд Е. Бърд, най-
известния американски антарктически изследовател. В средата на ноември 1938 г. той пристигнал в
Хамбург и показал на екипажа и на чисто селектира публика от 84-ма души, неговият Антарктически 
документален филм в Ураниа в Хамбург. Бърд, който е летял над южния полюс като първия човек през 
1929 г., по това време е бил вече жива легенда, национален герой на американците и най-известния от 
полярните изследователи. През 1938 г. той все още бил цивилен. Тези немци би могло да се каже, че са 
типична ирония на историята, защото близо десет години по-късно точно този Ричърд Е. Бърд - по-
късно с ранг американски адмирал на флота - получил инструкцията да разруши секретната германска 
антарктическа база “211”. За целта, му било предоставено командването на най-голямата военна сила на 
антарктическия лед, 13 кораба и близо 4000 души персонал. Тази мистериозна операция завършила с
катастрофален край.

“Швабенланд” напуснал пристанището на Хамбург на 17 Декември 1938 г. насочвайки се към 
Антарктида с прецизно планиран и определен маршрут и достигнал леда на 19 Януари 1939 г. на 4° 15’ 
Запад и 69° 10’ Юг. В последвалите седмици на 15 полета, “Пасат” и “Бореас” прелетяват над 600 000 
кв. км и правят над 11 000 снимки със специално създадената немска “Zeiss Reihenmessbildkameras RMK 
38”. Старите норвежки карти от 1931 г. на тези области били подновени, като доказали верността си. (Не 
би могло да е различно, защото норвежките експедиции преди, никога не са навлизали толкова дълбоко 
в леда от използваната северна десантна зона.) Близо една пета от цялата антарктическа област е била 
разучена по този начин, така документирана за пръв път и едновременно обявена за Германска 
територия. За да подчертаят това на външния свят, два самолета се отпращат с няколко хиляди пускови-
знамена, специални метални прътове със знака на експедицията върху тях - свастиката. Цялата 
територия получава все още валидното име “Ню Швабенланд” отнасящо се до южния германски регион.
Интересно е, че експедицията изглежда е открила области свободни от лед, дори с езера и малки 
признаци на растителност в средата на Антарктика. Геолозите казват, че този феномен се дължи на 
топли извори в земята. Съответно, местата за приземяване са били маркирани с флагчета.

Забележка: Някои по-нови историци намаляват площта на откритите области на 325 000 кв. км. Не се 
доверявайте на тези числа, имам копия на оригиналните летателни карти, разкриващи числото 600 000 в
старите писма. Каква би могла да е причината за намаляването на това число?

Повечето части от “Ню Швабенланд” били преименувани според Антарктическия договор през 1957. 
Внимавайте за “Земя Кралица Мод”, “Бряг на принцеса Марта”, “Бряг на принцеса Астрид”. На старите 
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карти все още ще откриете оригиналните имена. Въпреки това, до днес все още много от планините в
северната антарктическа област носят германски имена като: “Планините M Hlig Hoffman”, “Планините 
Wohltat”, и т.н.

Тези имена бяха дадени според водещите берлински бюрократи, чрез които, с тяхната политика дадоха 
възможност за осъществяването на експедициите. В средата на февруари “Швабенланд” отново напуска 
областите на Антарктика. До Хамбург има два месеца и Ритшер внимателно използва това време да 
организира резултатите от тестовете, картите и снимките. Капитан Ритшер се изненадал от резултатите 
от тестовете, незабавно планирани след пристигането на втора, напълно цивилна, експедиция 
използваща по-леки самолети със скидове. Сблъсквайки се с началото на Втората Световна Война, тези 
цивилни (!) планове били прекратени някъде към октомври 1939 г.

Но какво да кажем за военния и стратегически избор постигнат от този удар? Дотук ли е било това 
прахосване на ресурси? Днес, всички историци са съгласни с факта, че Втората Световна Война не е
стартирала инцидентно, а е била много добре планирана от началото на 30-те, че дори и преди това.
Най-малко от 1933 г. (инцидентно същата година, когато един от първите “официални” договори между 
сивите и Баварското разузнаване е бил “подписан” - без съмнение с много повече от малко помощ на 
тайните общества опериращи там - Брантън) цялата германска диктатура се опитвала да придобие 
военна сила преди десетилетие или по-рано. Във всички аспекти на живота: военен, “цивилен”, 
икономически, социален, частен, ресурсов, външно политически и т.н., във всички аспекти германците 
били пуснати напред към техния път към войната повече или по-малко. Насочвайки се към тази 
единствена цел на национал-социалистите злоупотребяват с типичната германска коректност. Нищо не е
било оставено на случайността!

И този същия метод е бил използван в Антарктическия въпрос, който в моите очи никога не е завършил 
със завръщането на Ритшер през 1938 г., а е продължил през Втората Световна Война. За съжаление в
тази точка цялата валидна информация е изчезнала. Това което е останало е разпилян пъзел от намеци,
свидетелски показания и доклади, които продължават до петдесетте и които ние вече частично не 
можем да потвърдим. Така че, ако немците са можели да построят Антарктическа (подземна) база върху 
резултатите от експедицията на Ритшер, това би било една от наистина най-добре прикритите тайни на 
германската история. Без съмнение, немските инженери са притежавали знанието да конструират нещо 
като огромни подземни бази на комплекса Нордхаузен в Харц, както и комплекса Кахла в Туумлринген 
и още много доказателства. Това напомня ли ви нещо американци??? Примерът, някак си, е същия:
лъжещо правителство (диктатура) и уплашени, сляпо-държани хорица, искащи да се подчиняват и да 
вярват в това, с което са нахранени (виж Розуел). 

Никой не може да каже, че следващите неща наистина са се случили, така че може да ги видите 
отначало като спекулация. Въпреки това, ние имаме огромни паралели на няколко източника, от които 
ние можем да кажем само едно нещо 100%-ово: “Те не се познават един друг!” Това, което следва сега, е
опит за хронологическа колекция на събитията и техните заключения дотолкова доколкото са ни 
известни днес. Всички те водят до установяването на Антарктическата База 211 в края на войната 
посредством немски подводници и летящи чинии и до опита (провалил се?) за разрушаването й от
американската флота през 1947 г. (Забележка: Следват кратки описания или резюмета от информация и
документация , която “Стефан” има, която, все още няма да цитираме в нейната цялост. - Брантън): 

* Оценяването на анти-гравитационното управление на почти 100% функционираща летяща чиния,
шареща надолу по Шварцвалд през лятото на 1936 г.

* Алтернативна хипотеза: Саморазвиваща се, този процес от експерименти на немските учени, базираща 
се на анти-гравитационните експерименти на Виктор Шаубергер.

* Първите безпилотни полети с новият (реконструиран) начин на придвижване. Много специална 
секция на “Reichsluftfahrtbehoumlrde” взема проекта под свой контрол с цел да построи анти-
гравитационни изтребители и десантни самолети. Името на проектът е “Ханебу” (“Hanebbu”) (някои 
източници също го наричат проектът “Врил”). Прототипите са номерирани във възходящ ред. Проектът 
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има много пречки в първите години дължащи се на масивните електро-магнетични нарушения и тяхното 
взаимодействие с конвенционалните електрични компоненти. Въпреки, че начинът на движение може 
да бъде удържан и използван основно, изглежда почти е невъзможно да се “карат или лети” с тези 
прототипи в по остри ъгли от 90 градуса така, че са неизползваеми за бойни операции. Допълнителните 
нормални навигационни системи, отнасящи се някак си до магнитните полета, са били изцяло 
безполезни и специалното изработеното магнитно-независимо навигационно оборудване, небесната 
пътеводителна система: “MeisterKompass” и “Peilterkompass”.  

* По-нататъшни германски секретни експедиции до “Neu Schwabenland”. Като десантни точки, там,
може да са били използвани два от трите маркирани морски десантни точки, северозападно от 
“Планината Hlig-Hoffman”, близо до 3° запад и 70° юг. Тези са били вече документирани като места за 
слизане от морската вода от Ритшер.

* Началото на създаването на Антарктическата база 211. Едновременно е построена втора секретна база 
на високо плато в Южноамериканските Анди (Аржентина?). Необходимите елементи за изграждането 
на базите са транспортирани непрекъснато от подводници. Забележка: Немските командири на 
подводници са много опитни в арктическите води благодарение на нуждата от доставянето на 
материали и хора до германските северни арктически бази и цивилни изследователски станции.
Всъщност най-малко 20 добре документирани операции са се случили в Арктика до 1945 г. с тези 
подводници. Някои от тези операции и по-специално късните са се провели под екстремни условия и с
непрекъсната заплаха от контакт в противника. Междувременно, върху техния път до Южния полюс,
изследователите открили нещо малко като права, дълбока подводничарска бразда, доста добре пасваща 
за нуждите на транспортация.

* Сериите “Ханебу” са оставили прототипи и са отгледали от 19 до 25 кораба с двойно или дори тройно 
по-големи размери. “Ханебу I” е малък въздухоплавателен съд, “Ханебу II” е по-усложнен и по-голям.
Някои съобщения дори загатват че “Ханебу III” е бил проектиран (замислен) като кораб-майка. Ако този 
трети тип е станал реалност, то е съществувал само един единствен кораб. Общите транспортни 
капацитети са били все още ограничени, дължащо се на доста малкия диаметър на дисковете. В
допълнение, производството на кораби става все по-трудно, защото Съюзниците успяват да ограничат 
достъпа на Германия до сурови материали. “Ханебу”-тата са предназначени да нарушат някои 
съюзнически нападения на бомбардировачи над Германия. Забележка: Всеки пилот на съюзнически 
бомбардировач в късните години на войната е знаел за мистериозната заплаха от т.нар. “foo-fighters”, 
появяващи се и изчезващи с невероятна скорост и причиняващи ярко-оранжеви светлинни феномени и
кризисни инструментални грешки на всички електрически и магнитни части на бомбардировачите. В
никой източник не е спомената директна атака от тези “foo fighters”, те изглежда играят напълно 
защитна роля през късната въздушна война над Германия.

(Забележка: Вижте филма “The Battle of the Bulge”, който правилно загатва, че Германците били на 
границата на развитието на невероятни нови въздушни оръжия и се нуждаели от удължаване на войната 
за още няколко месеца за да придобият техните нови апарати т.е. да ги произведат и битката на Bulge е
била част от този план. Така или иначе, само тези оръжия са били на ръба да бъдат пуснати в масово 
производство, немските военни се провалили да успеят напълно в техните военни планове да купуват 
повече време и да удължат войната за още няколко месеца и обединената инвазия на Германия 
започнала. Онази победа може би беше по-близо отколкото повечето от нас щяха да дръзнат да 
повярват. Ако “нацистите-антарктици” правят планове за планетарно превземане, тогава този път те 
могат да имат извънземна сила, която да работи с тях. Възможно ли е отвличанията и имплантиранията 
от “извънземни” да са съвместен ЦРУ-нацистко-извънземен проект за изпълнение на електронно 
мозъчно контролно програмиране върху хора от различни нации в подготовка за пробваното оръдие на 
електронно-контролираният диктат на Новия Световен Ред? - Брантън).  

* Огромният натиск на съюзническите сили принуждава германците да се откажат от големите секретни 
подземни инсталации в Източна Германия. Самите съюзници изглежда са били много добре 
информирани за тези инсталации и желаели да ги превземат. Немците бягат и изоставят много материал 
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по проекта “Ханебу”. Пропада и техният опит да възстановят строителните зони в средата на Германия.
Войната е почти приключила.

* Цитати:

“...Видях достатъчно от техните проекти и производствени планове за реализация и ако те бяха успели 
да удължат войната още няколко месеца, ние щяхме да се изправим пред напълно нови и смъртоносни 
развития във въздушната война.”

Сър Рой Федон, ръководител на техническата мисия за Германия от Министерството за
Военновъздушното производство – 1945 г.

“Когато ВСВ завърши, немците имаха няколко радикални типа летателни апарати и управляеми ракети 
в развитие. Мнозинството бяха в подготвителни нива, но те бяха единствените известни летателни 
апарати, които можеха дори да достигнат изпълненията на обектите съобщени от НЛО 
наблюдателите...”

Капитан Едуард Дж. Рупълт - ръководител на американския военновъздушен проект “BlueBook” – 
1956 г.

Забележки:

• Последният конвой от подводници напуска германските пристанища с направление - Антарктида 
и Андите. Това е общ, успешен опит да се избяга от затягащия се обръч на Съюзниците. Сред 
този последен конвой са U-530 (капитан Otte Wehrmut) и U-977m (капитан Heinz Schaumlffer).  

• Последният визуален контакт с U-977 е бил на 26 април в Christiansund. Екипажът на Schaumlffer 
не разкрил нищо за целта и товара на подводницата. Плавателния съд изчезва за близо 4 месеца,
преди екипажа да го предаде напълно празен на Аржентинските власти.

• По същия начин, водещи национал-социалистически длъжностни лица и техници са евакуирани 
от Берлин/Потсдам с флотата “Ханебу” насочена към междувременно завършената (?) База 211. 
Общите транспортни капацитети са доста ограничени.

• Конвоят от подводниците достига до победа в Южния Атлантик над съюзническа единица 
опитваща се да спре конвоя. Това събитие е под прикритие - до днес.

• Германската капитулация на 17 август 1945 г.
• Част от персонала на подводниците, който не е склонен да живее в базата или може би не може 
да се приеме в базата пътува до Аржентина и предава техните напълно празни подводници.

• Измежду тези са документираните случаи на U-530 и U-977. Високопоставени служители на 
американската флота незабавно тръгват за Аржентина и започват сурови разпити върху екипажа.
Schaumlffer много пъти отрича да е превозвал някого или нещо до някъде. Въпреки че повечето 
от екипажа нямат желание да кажат какво се е случило наистина, възможно е тези разпити да са 
доставили ценна информация за разположението на базата. (Забележка: един източник твърдеше,
че информацията, която разпитващите получили включвала бягството на Адолф Хитлер, Мартин 
Борман и Ева Браун и по-голям сегмент от нацисткото ръководство - без тези, които бяха 
“пожертвани” на Нюрнбергския процес след войната - към южно полярната база. Този източник 
потвърди, че тези разпити ултимативно предизвикали военна акция срещу окопалите се нацистки 
сили в Антарктида под командването на флотския Адмирал Ричард Е. Бърд - Брантън). Въпреки 
това за нас, остава много мистериозно какво наистина е направил екипажа след официалната 
капитулация през май 1945 г., по времето, когато са признали, че са го чули по радиото. Когато 
Schaumlffer останал свободен, той незабавно отпътувал обратно за Аржентина, за да остане там с
някои от колегите си до края на живота си. (Забележка: Други твърдят, че огромно количество от
“антарктиците” проникнали в Южна Америка през Аржентина и последователно Северна 
Америка - където нацистките “НЛО”-сили установили няколко подземни бази. Те работят с
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нацистите от “Кламер” (Project Paperclip), членове на разнообразни братски култове и англо-
американски общи фашисти отгоре, в план да се унищожи Америка чрез създаването на 
фашистка революция в САЩ, като тази която доведе до власт нацистите в Германия.
Концентрационните лагери, хиляди от вагони оборудвани с окови и изпълнителни заповеди за 
оръдието на военния закон са вече зададени - Брантън). 

• До днес повече от 100 подводници от немската флота са изчезнали. Сред тези са и високо 
технологичните XXII клас оборудвани с т. нар. “Walterschnorchel”, специално проектиран и
покрит шнорхел позволяващ на подводниците в комбинация с новите си развити двигатели да се 
гмуркат на много хиляди мили. “Разходка” до базата без разпознаване става много възможна с
тази технология.

• Американската флота се опитва да разруши немската база, която не се е предала след края на 
войната. Операцията е пълен провал. Базата остава функционираща, най-малко частично.

• Повече от година след предаването на U-977, американската флота започва най-голямата военна 
операция в Антарктическия лед под командването на адмирал Ричард Е. Бърд. Това е операцията 
“Висок скок” (“High Jump”), включваща 13 кораба, 1 самолетоносач, 2 хидроплана, 6 двойно-
двигателни R4D транспортни средства и 4000 души. Единственото официално заявление за целта 
на такава военна кампания е нуждата за тестване “на нов материал под екстремните 
антарктически условия”. Действията започват с установяването на американски бази в Море Рос,
след това се преместват по западния антарктически бряг към северния бряг, “Neu Schawbenland” 
и построяване на военно предмостово укрепление на 27 януари 1947 г. някъде на запад.
Официално експедицията е с голям успех, защото тя предоставя много нови факти по 
използването на военното оборудване под екстремни условия. Каква е нуждата от такава голяма 
военна кампания в тази зона? Ако експедицията е имала такъв успех, защо Бърд се е завърнал в
САЩ през февруари 1947 г.? Операцията е била планирана и оборудвана за време от 6-8 месеца.
Дали експедицията е носела ядрени бойни глави както твърдят някои източници? (Забележка:
Въпреки че цялата експедиция продължила около 8 седмици, както е било предложено по-рано,
някои от източниците твърдят, че истинската битка - веднъж силите на Бърд са били разделени на 
три основни бойни групи на Антарктида - траела само 3 седмици - Брантън).  

• Бърд прелетял през 1947 г. най-малко веднъж в дясно-завъртяна окръжност през цялата 
територия Neu Schwabenland насочвайки се от югозапад през “Ritscher Hochland” и източните 
области на Полюса. При завръщането си в САЩ, Бърд разкрива в едно (често цитирано, но 
никъде потвърдено) интервю с репортер, че било необходимо за САЩ да предприемат 
отбранителни действия срещу противниковите въздушни бойци, които идват от полярните 
региони “и че в случай на нова война, САЩ ще бъдат атакувани от въздушни бойци, които могат 
да летят от единия полюс до другия с невероятна скорост”. (Всъщност този цитат беше 
потвърден, както ще видим по-късно в края на този документ - Брантън). Бърд трябваше да се 
изправи лице в лице с таен кръстосан разпит от американските власти. САЩ се изтеглят от
Антарктика за почти десетилетие. (Забележка: Друго твърдение, което бе направено от сигурни 
следователи, въпреки че е трудно да се проследи оригиналния източник, е била, че относно 
завръщането в САЩ на Адмирал Бърд, той изпаднал в немилост пред президента и шефовете и с
едва ли не заповеднически тон “предложил”, Антарктика да бъде превърната в термоядрена 
тестова зона - Брантън). 

• Световни масови наблюдения на НЛО-та. В края на 70-те става все по-ясно, че много от тези 
наблюдения са идентифицирани в някои технически детайли със сериите “Ханебу”. Това може да 
бъде заявено специално за т. нар. НЛО-та тип “Адамски” в ранните 50-те, които някак си 
изглеждат много земни, почти в “моден стил” на това десетилетие и някак много различни от 
останалите плоскодънни въздухоплавателни съдове.

• Стартира международната Антарктическа година с големи цивилни изследователски проекти.
Резултатът е Антарктическият договор, в който всички участници се съгласиха да предотвратят 
всякакви военни операции в този регион за бъдещи времена. Този договор изтича някъде към 
2000 г.
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НННАААЦЦЦИИИСССТТТКККАААТТТААА ИИИСССТТТОООРРРИИИЯЯЯ

Това, което следва е хронология базирана на проучване на Вал Валериан от LEADING EDGE 
RESEARCH, относно тайната нацистка история преди и след ВСВ. Във всеки код първите две числа 
обозначават годината, средните две месецът и последните две числа денят на месеца:

140000 - Адолф Хитлер мечтае за великолепието на Германия в света.

240000 - Американските (подкрепяни от Баварските илюминати) банкери формират химическия картел 
I. G. Farben в Германия.

280000 - T. Townsend Brown открива електрогравитационния кондензационен ефект.

291000 - U. S. претърпява икономически колапс, планиран от Баварските илюминати.

300000 - Dr. Henry Coanda започва работа върху лещовидните въздушни модели.

330000 - Адолф Хитлер взема властта. Всички видни Германски учени са принудени да работят в
нацистките лаборатории.

340000 - Германците произвеждат безпилотни самолети.

350000 - Германската изследователска програма за въздушна война напредва с грандиозни стъпки.

350100 - Германско експериментално изследване в Reinickendorf и Kummersdorf West. 
 
350600 - Американец на име Wilson (чийто нетрадиционни теории върху аеродинамиката са отхвърлени 
от Американското правителство и установените научни организации като нереални) идва да помогне на 
Германските въздушни изследователски програми.

350622 - Изследванията в Reinickendorf и Kummersdorf West в Германия са преместени в Тюрингия.

360000 - Компанията Standart Oil (която по-късно става EXXON) построява рафинерия в Германия.

370000 - Германците прибират разбил се диск. Започва работа по германската програма за дискове 
базирана на прибраната извънземна технология.

380000 - Standard Oil (EXXON) праща на I. G. Farben 500 тона олово допълнително за бензин.

390000 - Германците работят върху мини-телевизор за бомба/ракетно управление.

390802 - Германците и руснаците подписват пакт срещу Полша. (Забележка: Комунистическия диктатор 
Владимир Ленин първоначално е бил агент на Германското правителство, който е бил прекаран тайно в
Русия от Германия с влак, за да възбуди Болшевишката революция. Ленин без съмнение говорейки към 
своите Баварски господари, заявява това: “Първо ние ще вземем Русия, след това ще превземем нациите 
от Източна Европа, след това масите в Азия. Най-накрая, ние ще заобиколим САЩ и последния бастион 
на свободата ще падне в ръцете ни като узрял плод.” Въпреки този договор, Хитлер навлиза в Русия за 
абсолютното унищожение на Сталин. Възможно е йезуитските съветници, които са работили в
нацисткото SS според Едмънд Парис, да са осъществили натиск върху Хитлер да завземе Русия, защото 
Римската Църква смята Гръцката Ортодоксална църква на Русия за свой враг, след отцепването й от Рим 
в ранните векове и обявяването си за самостоятелна сила. – Брантън). 
 
390901 - Германия навлиза в Полша.
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390901 - Руснаците влизат в Полша.

410000 - Германците тестват прототипа на летящия диск Schriever-Habermohl Model I или лещовиден 
летателен апарат Model II през 1944 г.

410600 - Германия успешно тества дизайна на диска Schriever. 
 
410800 - I. G. Farben тества газа Zyklon B. 
 
420000 - Германските “огнени топки” безпокоят постоянно съюзническите пилоти и самолети.

420225 - (Германски?) НЛО-та се появяват над Лос Анджелис. 1,430 патрона са изстреляни срещу тях.
Някои на земята са ранени или убити от неексплодирали анти-самолетни снаряди.

430000 - Шефа на ЦРУ Алън Дълес (Баварски илюминат) сключва сделка с нацисткото SS Разузнаване.
Това евентуално ще доведе до масивна инфилтрация на ЦРУ от нацистки SS агенти, които евентуално 
ще започнат глобална програма по събарянето на правителствата от третия свят и заместването им със 
свои собствени фашистки марионетки. Германците завършват изследването по сплавта от магнезий и
алуминий.

440000 - Агентът на OSS Дъглас Базата получава договор за живота на генерал Джордж Патън.
Построен е летателен апарат от типа “огнена топка” във фабриката за аеронавтика в Wiener Neustadt. 
Германците тестват дизайните Bellonzo-Schriever-Meithe базирани на диска Coanda. 
 
440300 - Уилсън замества Германското (роторно) НЛО движение с напреднало реактивно движение.

440613 - Ракетите V-1 падат върху Англия.

440720 - Опит за убийство на Хитлер.

440906 - Ракетите V-2 падат върху Англия.

441000 - Съветската армия напредва през страните от източна Европа.

441123 - Съюзническите пилоти се натъкват на “огнени топки” над Страсбург.

450000 - Едновременно L.F.A. във Volkenrode и център в Guidonia работят върху дисковидна флота.
Руснаците придобиват известно количество информация относно Германските дискове (и арестуват?) д-
р Гюнтер Бок. Съединените Щати залавят няколко германски учени и дискова технология. Британските 
технически съветници откриват германски планове за напреднали лещовидни летателни апарати.

450200 - Тестов полет на Kugelblitz (“Огнена топка” с екипаж) в Тюрингия, достига скорости от 1250 
мили в час.

450216 - Kugelblitz е тестван близо до Kahla, дискообразен, 1250 мили в час. Германците започват да 
осъществяват трансфер на проекти по чинии до подземните бази около Южния Полюс.

450223 - Съвършените двигатели са преместени от Kugelblitz и изпратени до полярна база. Kugelblitz, 
без двигателите, е взривен от персонал на SS за предотвратяване попадането му в ръцете на 
Съюзниците.

450225 - Работниците в комплекса Kahla са занесени в Бухенвалд и са обгазени, за да не разкрият 
тайните на нацистките дискови проекти. Славянски работници-роби от многобройни подземни 
инсталации също са занесени в Karshagan и в други лагери, и са убити.
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450400 - Генерал Ханс Камлер изчезва от Германия.

450425 - Ген. Камлер се присъединява към Уилсън и ген. Небе на подводницата U-977 насочена към 
Южния Полюс.

450507 - Германия “капитулира”. 
 
460000 - Америка получава 2/3 от производството на самолети на Германия в сравнение с руснаците.
Нацисти помагат за формиране на операционната дивизия на ЦРУ с асистенцията на Рокфелер. Внесени 
офицери от SS разузнаването спомагат за формирането на Радио Свобода и Гласът на Америка. Ген.
Хойт Ванденбург става директор на ЦРУ. САЩ и Канада започват съвместни програми за развитие на 
дискова технология в подземни заводи.

460726 - Труман подписва Акта за Национално Военно Установяване (National Military Establishment 
Act). Създава NSC, CIA. 
 
470000 - Проекта на ЦРУ за контрол над съзнанието чрез наркотици започва във военната болница 
Bethesda. Германските дискове започват да летят над САЩ. Националният Акт за Сигурност. ЦРУ 
започва да наблюдава НЛО-тата.

470100 - Започва Операция Висок Скок (Highjump) в Южния Полюс, за да открие германските бази.
Военния командир Адмирал Ричард Е. Бърд води 4000-на армия за разузнаване в Антарктида и среща 
съпротива от “Арийските” (Германско-Австрийски) флоти от летящи чинии. Явно и двете страни 
претърпяват загуби.

470624 - Кенет Арнолд съобщава, че е видял 9 диска на височина 9200 фута с 1700 мили в час, 40-50' 
dia., кратко след замесването му в разследването Maurey Island/Tacoma (наблюдавани шест НЛО-та и
мъж в черно), след което репортер, и два Army G-2 агента превозващи проби от “шлака” до ВВБ Райт-
Патерсън, умират мистериозно. Някои от същите имена свързани с Maurey Island, Фред Л. Крисмън в
частност, мистериозно се появяват години по-късно във връзка с убийството на Дж. Ф. Кенеди. Maurey 
Island по-късно се смята за възможно тестово място на антигравитационна флота на нацистите-проект 
Кламер-ЦРУ и убийството на JFK явно е опит за осъществяване на фашистки преврат в Изпълнителната 
власт на Американското правителство.

470923 - Секретно досие до ген. Шулген от лейтенант ген. Туининг, в което се казва, че дисковете са 
реални.

470924 - Установена е тайната операция “Majestic-12” или “MJ-12” от Труман за контрол на НЛО 
(нацистката и т.н.) ситуацията.

490000 - Германски дискове летят отново над САЩ.

490113 - (Нацистка?) флота често е засичана от инсталациите в Ню Мексико.

500000 - Канадският учен Уилбърт Смит заявява на Сарбакер, че НЛО-тата съществуват. Германски 
дискове прелитат отново над САЩ. Смит, канадец, съобщава че въздушните дискове са най-
класифицирания предмет в САЩ.

510410 - Труман освобождава генерал МакАртър от служба и го заменя с генерал Ridgeway, член на 
Съвета за Чуждестранни Връзки (CFR). МакАртър по-рано не се подчинява на директивите на ОН, чрез 
инициирането на тайна атака на комунистическо укрепление в Inchon (водещо до бърз край на войната), 
след него и други военни лидери подозират про-социалистическите ОН в издаване на военните им 
планове на Севернокорейците. Труман се скрива в Кемп Дейвид (Camp David) за две седмици след 
завръщането на ген. МакАртър, страхувайки се, че военните генерали на по-високи постове ще го
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арестуват за държавна измяна. След като Труман уволнява МакАртър за неговата незаконна военна 
акция, той получава много упреци от обърканите и разгневени патриотични американци, които 
критикуват Труман за неговото решение.

'52-'55 - Увеличават се контактьорските срещи. За много от контактьорите като Джордж Адамски,
Уилям Дъдли Пели, Джорд Хънт Уилямсън и други става ясно, че имат про-фашистки връзки с
американските нацистки движения (виж: “Пратениците на Лъжата” от Жак Вале), подобни на 
фашистките връзки и склонности на някои от НЛО култовете на Ащар от 90-те години на 20 век.
Контактьорът Рейнхолт Шмид и други граждани на Небраска говорят за срещи с пилоти на дискове,
които говорят и действат като германски войници. Шмид твърди, че “те” са го отвели до тайни камери 
под Великите Пирамиди в Гиза, където между другото - според някои източници - е имало тунели 
водещи надолу към древни подземни инсталации поддържани от една “Ащар” група наречена Камогол-
II или “Хората от Гиза”, които са поддържали сътрудничество с Орионските рептилиански форми на 
живот от хиляди години. Германците имали един установен алианс с тези ренегати “Гиза” плеядианци 
(Алдебаранци) и Орионци дълго преди те да се обърнат към сивите през 1933 г. Откакто силите от
“Гиза” също поддържат сътрудничество със сивите, Баварските култове били повече или по-малко в
сътрудничество с тях чрез пълномощници от техния алианс с “Ащар” групата Камогол-II. Според Джон 
Лиър, тези ренегати плеядианци умишлено са разбили диск в Германия, който е бил пълен с технология,
така че тази технология да бъде използвана във военните опити на Германия за планетарна “де-
популация” и възстановяването на доминацията на Арийската раса, като тази група плеядианци се 
смята, че е част от нея. Арийските раси са били тези, които са донесли хиндуизма в Индия по време на 
древната Арийска инвазия на Индийския суб-континент от север. Египетската връзка може би произлиза 
от твърденията направени от известните древни Египетски учени, че първите Египтяни (и маи)
първоначално били мореплаватели от Индия.

520929 - Проекта на НАТО “Operation Mainbrace” е прекъснат от (нацистки?) НЛО-та.

521104 - NSA: Президентски заповеди освобождават NSA от всички закони. Националната Агенция за 
Сигурност придобива повече сила и влияние от ЦРУ.

530000 - Дуайт Айзенхауер става президент. Айзенхауер назначава Нелсън Рокфелер да групира 
правителствената реорганизация. Рокфелер са били тези, в сътрудничество с нацистки агенти, които са 
асистирали в установяването на MJ-12, NSA и ЦРУ като паравани за Баварското Разузнаване, тайното 
правителство в Конституционното. Много хора, които са се приближавали до крайната тайна на ЦРУ - 
че нацисткото SS е контролния фактор - са убити от убийци на ЦРУ. Алън Дълес, директор на ЦРУ,
предлага проекта за контрол на съзнанието MK-DELTA. Целият проект по копиране и размножаване на 
Германски дискове минава под земята. Томас Браун дава на Въздушните сили демо на неговия електро 
гравитационен ефект. Джеймс Мосли от NSA се появява с теорията за “апаратите Земно-производство”. 
Първите правителствени проекти по дупликация на дискове са успешни. Работата с Канадското 
правителство по въздушните дискове продължава.

550300 - Формирана е групата NSC 5412/1. Планово координационна група.Шефа е Нелсън Рокфелер.

560000 - Капитан Рупълт публикува “Доклад върху Неидентифицираните Летящи Обекти” и заявява, че 
германците имат крайно напреднали въздушни апарати. Меморандум на ЦРУ упълномощава 
използването на наркотици върху обитателите на затворите.

580925 - Виктор Шаубергер, учен занимаващ се с имплозивно завихряне, който е развил няколко 
имплозивни двигателя за нацистките лещовидни или дискообразни летателни апарати, умира в Линц,
Германия.

590000 - Тестови полет на диска “Avro VZ-9, System 606A”. 
 
600000 - Преводачът на шефа на Eichmann става личен секретар на Рейгън в Калифорния. Започва 
проект Aquarius (NSA). 
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601204 - Д-р Хенри Уанг, германски изследовател на дискове, умира на 54 годишна възраст.

620000 - Много дискове са наблюдавани около Дълси, Ню Мексико. Може би са замесени нацистите до 
някаква степен, ЦРУ-NSA също може да са замесени в тази база на много нива, където се провеждат 
антигравитационни, биогенетични, пси-бойни и изследвания върху контрол на съзнанието в крайна 
секретност.

630000 - Кенеди издава ултиматум до члена на MJ-12 Гордън Грей, нареждайки му да “изпусне парата”
около цялата бъркотия (дисковите проекти на ЦРУ, международния трафик на дрога, контрола върху 
съзнанието, тайното споразумение със сивите и т.н.) и да информира публиката. Кенеди изглежда 
научил тези факти от руснаците, открива че сценарият е истина и заплашва ЦРУ с “отлъчване”, ако те не 
излязат на чисто и не се предадат на Конгресен контрол.

631122 - Президентът Кенеди е убит във фашистки преврат изпълнен от агенти на ЦРУ, Мафията и
наблюдатели отMJ-12 (MAJI - или Черните Монаси); техният човек Линдън Джонсън става президент.

640917 - Правителството пуска за публикация доклада на комисията Warren, за да оправдае смъртта на 
Кенеди.

671000 - Голяма вълна от въздушни дискове над Британия.

691203 - Майор Кейхоу е премахнат от неговата позиция в NICAP (Цивилна НЛО изследователска 
организация) от ЦРУ инфилтратори и заменен от Джон Акъф.

710600 - “Критикът” на ЦРУ Джеймс Е.МакДоналд кара до пустинята и “се застрелва”. 
 
740000 - Джералд Форд става президент. Нелсън Рокфелер – вице-президент (Забележка: Това е една 
алтернатива на известната притча: “Глупакът и неговите пари скоро са избрани”! - Брантън)

'75-'78 - Проект Габриел: развитие на звукови оръжия (движещи се със скоростта на звука) произлизащи 
от нацистка технология.

760000 - Пуснат е документ на ЦРУ, говори се за ултразвуковите (свръхзвуковите) изследвания през 
последните 20 години. Членът на “Череп и Кости” (германско-базиран култ) Джордж Буш става 
директор на ЦРУ. Областта Дълси, Ню Мексико става зона на интензивни осакатявания на добитък.
Базата Дълси е планирана като главна подземна съвместно-операционен контролен център на Новият 
Световен Ред в Запада. Подобна инсталация под региона Пайн Гап близо до Алис Спрингс, в централна 
Австралия, е подготвена за използване като източен контролен център.

770000 - Установен е Акта за Свобода на Информацията, много следващи документи са издадени 
доказвайки интереса на Въздушните Сили-ЦРУ-NSA към (и развитието на) НЛО-тата.

780000 - Служител на NSA доставя на шефа на ЦРУ NICAP Чиф Акъф класифицирани документи.
Шефа на NICAP ЦРУ Джак Акъф продава листите на NICAP на нео-нацистката организация “Samisdat” 
в Канада.

780619 - Картър издава неконституционна изпълнителна заповед и създава F.E.M.A. По-късно 
изпълнителните заповеди на FEMA “упълномощават” суспендиране на американската Конституция и
Хартата на Правата в случай на “национални критични ситуации”. 
 
780908 - Изследователят и учен Пол Беневиц открива необикновена въздушна и подземна активност в
резервата Jicarilla Apache близо до Дълси, Ню Мексико (Платото Аркулета). Също и наблюдения на 
необикновени “атомни космически кораби”, площадки за хеликоптери, черни ЦРУ (нацистки SS) 
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лимузини, черни хеликоптери, хиляди от въоръжените специални части, които изчезват в скалите когато 
се доближат, мини-лабораторни каравани и т.н.

790000 - Томас Едуин Кастело прави снимки/видео/бележки и избягва от своята позиция като Глава на 
Охраната на Базата Дълси, направени са 6 копия от всичко преди той да се скрие. Въпреки това жена му 
и детето му са отвлечени от агенти преди той да успее да ги достигне. Той никога не ги вижда отново.
Кастело обяснява по-ранната си работа като топ секретен фото анализатор, по време на което той е дал 
ролка на филм показваща един летателен апарат тип “Адамски” със свастика върху него.

800100 - Питър Герстен се сдобива с два документа свързани с НЛО от NSA чрез Акта за Свобода на 
Информацията. Препратки към 239 документа, които не могат да бъдат показани на бял свят поради 
рестрикции свързани с “националната сигурност”. 
 
800800 - Появи на (нацистко/сиви) въздушни дискове в зоната за съхранение на оръжия Manzano в
Kirtland AFB, Ню Мексико, снимани от Пол Беневиц.

801100 - Пол Беневиц все още е наблюдаван от НАСА с асистенция на Фугейт Милър.

801126 - SA Doty получава обаждане от сенатор Шмид на Ню Мексико. Пита за ролята на OSI във 
връзка с Беневиц.

820427 - NSA признава, че има над 239 топ секретни документа, които се отнасят към НЛО-тата.

830409 - Агентът на AFOSI (Kirtland AFB, NM) Ричърд Доти показва на Линда Хоув президентски 
брифинг относно НЛО-тата.

830409 - Пол Беневиц е интервюиран. Определя местоположението на базата Дълси.

840000 - Дейностите Rex-84 (FEMA) тестват възможността да се подбират хора и да се затварят.

840426 - Лейтенант ген. Бонд убит в Зона 51 по време на тестване на диск.

850000 - Лабораториите Livermore започват да произвеждат изкуствена кръв за инсталацията Дълси 
(връзки с Дълси – Лос Аламос, корпорацията Ранд, Департамента на Енергията). 
 
870000 - Публикувана е “Книгата Дълси” (“Dulce Papers”) - изтича информация за пет входа към 
(горната) лаборатория на Дълси.

871011 - Съобщения на вестници от Лас Вегас относно Зона 51, Страната на Приказките (Dreamland). 
 
880325 – Джон Лиър прави обществено заявление за статуса на аферите, отнасящи се до НЛО-тата и
ЦРУ (нацистката) активност в подземната база в Дълси и т.н.

880600 - Президентът Буш предлага превръщането на неизползваните военни бази в затвори.

880700 – Джон Рейнолдс се свързва с Пол Беневиц в Ню Мексико. Джон Лиър се опитва да се свърже с
Бил Инглиш относно доклада Злоба 13 (Grudge 13). 
 
890000 - Проект Екскалибур: развива проникващи в земята ядрени бойни глави за разрушаване на 
подземните противникови бункери или бази.

890100 - Уилям Купър и Джон Лиър издават обвинителен акт към президента.

890226 - Уилям Купър праща 536 копия от Обвинителния Акт на Конгреса. 2 отговора.
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890517 - Пътищата до платото Аркулета над Дълси, Ню Мексико са блокирани за предотвратяване на 
смущения.

890927 - Изследователят Грег Кейт, в една изрезка от THE WALL STREET JOURNAL, издава 
статистики, че 2 от всеки 3 черни деца са абортирани и че 43 процента от всички аборти са на негърки.
Кейт обвинява Маргарет Сангър, базиран на нейните собствени признания, че тя е социален инженер - 
едни от многото, които са се насочили към Черните, Евреите, Източно Европейците и други НЕ-
АРИЙЦИ за редукция и екстерминация чрез популационен контрол, геноцид, детеубийство-аборти,
стерилизация, и т.н.
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НННАААЦЦЦИИИСССТТТКККАААТТТААА ИИИСССТТТОООРРРИИИЯЯЯ IIIIII
Това, което следва е една по-детайлна хронология достигаща до нас чрез Leading Edge Research, 
придружена от няколко мои коментара:

1793 - Йохан Рокфелер от Германия идва в САЩ, най-вероятно най-смъртоносния емигрант, който 
Америка някога познава. Не защото е германец, а защото е германски расист с много опасни 
международни банкови култови връзки.

1919 - Адолф Хитлер се присъединява към обществото Туле в Германия. В обществото Туле, главна 
роля играе “черното слънце” като “свещен” символ на Арийците. Вътрешното ядро на Обществото Туле 
е сатанистко.

(Забележка: Какво ще мотивира тези сатанисти и техните общества за глобално владичество? Отговорът 
е, че те не вярват във Всемогъщия Бог и вярват, че могат да избягат от него. Боя се, че тези култисти са в
процес на енергично събуждане. Текущия файл е доказателство за това, ако я нямаше интервенцията на 
“висша сила” работеща зад кулисите, мога да заявя с цялото си убеждение и от името на всички, които 
са допринесли за този документ, че нямаше да четете тези редове сега. - Брантън)

1932 - Адолф Хитлер поема контрол над германското общество, достатъчно, за да принуди учените да 
работят в лабораториите по дизайна на напреднали летателни апарати. Подпомогнат от технологията за 
имплозивното завихряне на Виктор Шаубергер и техническата експертиза на учени като Шрийвър,
Хабермол, Баленцо и Мийте, германците осъществяват необикновен прогрес. Има доказателство, че те 
може би са били подпомогнати чрез контакт със сиви същества от вътрешността на Земята и една група 
от хуманоидни извънземни от Алдебаран, свързани с “Ащар”.  
 
1933 - Големи тълпи от германски “туристи” в Югозападните САЩ, купуващи земя, проверяващи 
правата и законите за минерали и изучаващи пещери. Това беше открито по време на проверка на някои 
от градовете (и вестниците през историята) в Ню Мексико.

1934 - Обширната финансова империя на Рокфелер, в едно усилие да подпомогнат Германското расово 
превъзходство и евгеника, финансово подпомагат Нацистка Германия в сътрудничество с Прескот Буш 
(бащата на George Bush). През 1929 г. германеца Ернст Рудин прокарва Германските закони за 
стерилизация.

1939 - Започва Операция Консервирано месо (Canned Meat), където германците инсценират един 
инцидент на полската граница като прелюдия за инвазия. Като резултат от ново придобитата 
технология, германският научен опит се движи напред с огромни стъпки и скокове и освен това са 
развити няколко подземни изследователски инсталации в Reinickendorf, Kummersdorf и Thuringia. Най-
ранният “безпилотен самолет” е бил произведен през 1934 г. и е имал умерена степен на успех. САЩ 
били напълно наясно относно германския технически прогрес и изпратили един американец на име 
Уилсън до Германия да “даде техническа подкрепа” и основно да следи германската технология.
Вероятно благодарение на Уилсън германците никога не са използвали техните (анти) гравитационни 
апарати масирано във войната, защото Уилсън получил висока позиция в германската техническа 
общност и променил двигателните методи от гравитационни на напреднали реактивни в един явен опит 
“да предотврати използването на тази технология във войната”. Заради това, германските 
гравитационни изследвания останали в лабораториите и във фазата Изследване и Развитие до 1941 г.,
когато били тествани успешно дизайните на Шрийвър/Мийте. Ситуацията е била такава, че войната се е
развивала по-бързо отколкото германците можели технически да развият своите дизайни. Спънат от
саботаж и обмислено техническо насочване в грешна посока от Уилсън, както и отлагането в
металургичното изследване, което не е дало резултати в приемлива сплав от магнезий и алуминий, до 
1944 г., германците са могли само да продължават да безпокоят съюзническите пилоти с “огнените 
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топки”, безпилотни апарати развити и използвани след 1942 г., които имитирали електрични полета,
които влияели на операционните или авиационни двигатели.

1943 - Генерал Райнхард Гелен инфилтрира Съветското разузнаване. Гелен образува партньорство с
Алън Дълес (Баварски илюминат и американски нацист), което довежда до създаването на ЦРУ (и
няколко години по-късно на много по-силната NSA) от ядро на нацистките SS разузнавателни агенти 
донесени в САЩ под покровителството на Операция Изгрев, Покриване и Кламер (Operation Sunrise, 
Overcast, and Paperclip). 
 
1945 - Британия открива германските планове за напреднали летателни апарати и се присъединява към 
Американските усилия за разрушаване на германската програма. Явно онези агенти, които по-късно 
станали ядрото на ЦРУ не били замесени в този опит за разрушаване на тайните германски проекти, в
смисъл, че ЦРУ първоначално е била установена като петата колона за Баварските разузнавателни 
операции в Америка. На 16 февруари, въпреки съюзническите усилия, германците успешно летят с
версия на “огнена топка” превозваща екипаж от подземните инсталации в Thuringia. Апаратът е имал 
таван на скорост над 12 500 мили в час. Апаратът е наречен “Kugelblitz”. Германците в научното 
общество знаели, че войната е загубена дори по-рано от 1942 г., поради знаците на един неизбежно 
създаващ се алианс между Америка, Великобритания и Русия. Те решили да установят план за 
продължаването на мечтата на Третия Райх въпреки края на войната. Решили, че отговорът е в
установяването на отделно общество основано от нацистки ръководители с генетична чистота.
Развитието на гравитационната технология спомогнало за този план. На 23 февруари, най-новите 
двигатели на Kugelblitz били тествани и извадени от апарата. “Опаковката” на Kugelblitz, без 
двигателите, е бил взривен от персонал на SS и учени, плановете и двигателите били превозени извън 
Германия до регионите на Южния Полюс, където Германците поддържали подземна конструкционна 
активност от 1941 г. Два дена по-късно, на 25 февруари, подземната фабрика в Khala е била затворена и
всички работници изпратени в Бухенвалд и обгазени. Германците също изпратили техния “Арийски 
елит” деца и други елементи на тяхното общество в подземните бази. Генерал Ханс Камлер, който 
изчезнал през април 1945 г., е способствал за евакуационната операция, както и генерал Небе. Така,
германците развили евгенично общество, което явно е било лимитирано към определен брой души. Те 
все още са там. Явно все още поддържат подземните технически колонии в Южна Америка. На 12 
април, Рузвелт умира и Хари Труман, висшестоящ масон какъвто е бил Рузвелт, става президент на 
САЩ. На 7 май, 1945 г., Германия се предава. Едновременно американците и руснаците получават 
достъп до елементите на германската дискова технология и учени, които германският нацистки елит 
забравил да елиминира преди бързо да избяга в края на войната. Британските канадци също се добрали 
до някаква информация, която САЩ придобили, както и до информация директно от германските 
усилия. На 20 септември, Вернер Фон Браун и други колеги от V-2 пристигат в Бостън, след което били 
преместени до “Белите пясъци”, Ню Мексико, за да работят по програмата за ракети на САЩ 
(Забележка: Фон Браун заедно с другия персонал на нацисткото SS по проект “Кламер” присъствали на 
събитие по “подписване на договор” в Muroc-Edwards AFB през 1954 г. според д-р Ханк Крастман,
когато САЩ официално влезли в пакт с рептилианските сиви. Преди това нацистите (Баварското 
Общество Туле) и Шотландските обредни масони (Баварските илюминати) установили договори с
подземно-базираните сиви и рептилоидни видове, които били между другото в контакт с други от
техния вид отвъд границите на планетата Земя - Брантън). Над 1000 нацистки SS учени са 
транспортирани до САЩ от членове на Баварския култ опериращи във високите икономически и
политически постове на Америка – “Корпоративното фашистко” правителство - и са им дадени 
фалшиви документи, за да работят за “Американското Правителство”. Тези нацистки SS инфилтратори 
продължили да инфилтрират електоралното правителство на САЩ чрез тяхното фашистко 
паразитиращо пето-колонно правителство около ЦРУ, NSA, AQUARIUS и т.н.

1946 - Баварско-свързани агенти в американската ико-политическа структура внасят германски офицери 
от разузнаването на SS в един опит да формират това, което по-късно се нарича Централна 
разузнавателна агенция. Тази агенция, първоначално е един офис по “събиране на информация”, по-
късно започва да разпростира своето влияние през цялото американско разузнавателно общество до 
точката, в която става контролиращ фактор на цялото разузнаване и фактически “тайно правителство”. 
Влиянието се разпростира отвъд границите на САЩ, като ЦРУ се замесва в “прикрита война” срещу 
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световните суперсили и страните от третия свят, като убиват лидерите на последните и заменяйки ги с
военни хунти подкрепяни от самото фашистко ЦРУ и т.н. Това е било част от план изчислен от Алън 
Дълес и Рейнхард Гелън през 1943 г., когато е била сключена сделка с германското разузнаване за 
осигуряване на “САЩ” с жизнеспособна разузнавателна операция както и с осигуряването на 
германските разузнавателни агенти с “място, където да отидат след войната”. Добра подбуда, наистина.
Спомнете си, че нацистите са били подкрепяни от американски банкери, които били/са членове на 
тайните ложи на Баварското общество, каквито били и самите нацисти. Дали милиони съюзници са 
пролели кръвта си по време на ВСВ само, за да бъдат предадени от изменници в нашата среда?

1947 - Германците, имайки две години след наказването им във войната, започват да правят полети над 
САЩ с техните дискове, които по-онова време придобили невиждана степен на развитие. Това 
подбудило САЩ да предприемат планове да установят едновременно точното местоположение на 
германските бази на полюса и техните технически способности. През 1947 г., е била проведена операция 
Висок Скок (Highjump) около Антарктика в един опит за локализиране на германците. Това е било 
провал. Германците използвали технологията си да осуетят плановете на САЩ. Следващият опит за 
разрешаване на германския проблем е бил направен чак през 1958 по време на Международната 
Геофизическа Година. Многобройни полярни експедиции се провели между 1947 и 1958 г. имайки 
разузнаването като част от плановете им и също имали за цел да предизвикат активност от други сили и
същества от вътрешността на планетата. Изглежда също, че има доказателства, че германците са 
осъществили контакт с извънземни сили от вътрешността на земята във връзка с техните дейности в
Антарктида. През 1947 г., САЩ решили, че проблемът едновременно с германците и извънземните 
става малко опасен. За американското правителство е било необходимо да вземе няколко мерки, за да 
скрие истината за извънземното присъствие. Германският проблем е бил по-лесен за контрол доколкото 
общественото знание е било заинтересовано. През септември 1947 г., Труман предизвикал Акта за 
Национална Сигурност да бъде подминат, за да се скрие дейностите на Правителството, ЦРУ и
извънземния проблем. Дали Труман е знаел за нацистката инфилтрация на американското 
разузнавателно общество? Независимо от отговора, Труман е подписал договор с рептилиите като част 
от неговата замесеност с 33-та и нагоре степени на Шотландското обредно масонство, чиито 
международни банкерски членове финансирали нацисткия възход до точката, в която Адолф Хитлер е
станал твърде труден за контрол. Не е сигурно, дали Труман е бил наясно с факта, че неговите спонсори,
германо-американските Рокфелер, са финансирали болшевиките и нацистките революции. Проектите за 
контрол върху съзнанието на ЦРУ започнали във Военната болница Bethesda през 1947 г., когато е била 
придобита информация от германското SS разузнаване. Труман създал изучаваща група, за да 
контролира извънземния проблем, като най-малко половината от първоначалните членове се числели 
към международните банкови братства подкрепяни от Баварците, подобно на Съвета за Чуждестранни 
Връзки. Тази изучаваща група е била наречена MJ-12, PI-40 или ALPHA-2. Серия от меморандуми на 
Националния Съвет за Сигурност (NSC) изместили ЦРУ от единствената и задача да събира чужда 
информация и бавно “легализирала” директни действия във формата на прикрити действия.
Меморандумите, включващи NSC-10/1 и NSC-10/2, установили буфер между Президента на САЩ и
дейностите които се провеждали, като например доставянето на причини на Президента за отричане на 
знания за каквито и да е прикрити дейности. Разбира се, всичко това е било не-Конституционно. За 
нещастие Конгреса не е знаел какво става, като тези назначени представители на военно-индустриалния 
комплекс започнали да вземат контрол над управлението на САЩ извън избраните Конгресно-
Сенаторски представители на Конституционното правителство. През 1947 г., петдесет процента от ЦРУ 
е било образувано от персонал на нацисткото SS разузнаване, най-вече във вътрешните прикрити 
операционни сегменти на агенцията.

(Забележка: Ако това е случаят, тогава ще бъде логично да се предположи, че точно тези 50 % от
германо-нацизираното ЦРУ взаимодейства със сивите и рептилоидите в Дълси, летището в Денвър, Зона 
51, базите Монтоук и т.н. - Брантън)

1952 - Райнхард Гелен и Алън Дълес са покръстени рицари на Малта от Ватикана.

(Забележка: Според Тайната история на йезуитите, от Едмънд Парис, големи количества от йезуити са 
асистирали в развитието на - и окупирането на силни позиции в - нацисткото SS. Възможно ли е
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масовият убиец на евреи и на ортодоксалните православни сърби в Югославия по време на ВСВ да е
едно продължение на Инквизицията на Ватикана насочена към нейните врагове? Възможно е древното 
“Вавилонско Мистериозно Общество”, което според твърденията е поддържало тайно направление на 
лидерите на Pontifex Maximus още от времето на крал Нимрод, да е използвало т.нар. “Свещена Римска 
Империя” като прикритие за своите тайни дейности - в сдружение с йезуитската ложа, която е създала 
Шотландските обреди и церемонии като инструмент за инфилтриращото масонство - и поддържащо 
силно присъствие в нацисткото SS. Неизвестните светски членове на Католическата Църква и почти 
всяко главно вероизповедание на планетата, което е било инфилтрирано от Гностичната йезуитска ложа 
и техните клонове - Баварските илюминати, Баварските общества Туле и т. нар. Шотландско обредно 
масонство – не би трябвало да се обвиняват за събарянето на глобално политическите-икономически-
религиозни системи, но само ако те нямат знание за заговора. Преповтарям тук и из този файл, че аз не 
съм персонално срещу, които да е от индивидуалните членове на странстване или изменническите 
контролни структури, които се използват без знанието им за международни разрушителни цели, а по-
скоро към регресивния контрол на самите структури. Това е нашата цел. Ако някой желае да бъде 
Римски Католик или член, на която и да е друга религия, ОК... обаче, ако тази религия започне да си 
пъха носа в областта на икономическия и политически контрол на цената на свободата на другите,
тогава тези “религии” ще трябва да се изправят пред критиката за въвличането им в тези области и
въздържането им от лицемерния плач “вие атакувате моите религиозни вярвания”. Когато една 
организация стане политическа и икономическа сила на контрол, тя спира да бъде “религиозна”. Колко 
“религии” претендират, че имат вяра в Иисус от Назарет - Христос - или Мелхиседек... този същият,
който в Неговия устрем почистил Храма от онези, които са използвали “религията”, за да пълнят своите 
собствени джобове. Някои организации са загубили правото си да се наричат изключително 
“религиозни” и сега трябва да бъдат класифицирани като ико-политически структури на мощен култ.
Няма значение, колко добри намерения имат, ако те поставят себе си НАД останалите човешки 
същества, тогава съществува изкушение за използване на тяхното знание за контрол на тези под тях.
Това са религиозните силови структури, които делят човечеството, чрез “свещени войни” подобно на 
не-индивидуални “вярващи” - Брантън).  
 
1953 - Институционалното бюро за Летящи Чинии на Албърт К. Бендер е било затворено след работата 
им по теорията за дисковете свързани с Антарктида. Бендер е посетен от MIB (Мъже в Черно - Men In 
Black), които го убедили да спре изследванията си. Тези очевидно били трансдименсионални 
хуманоидни “MIBs” - въпреки че също има съобщения MIB рептилоиди, андроиди, и агенти на 
американското правителство, които също са маркирани като “Мъже в Черно”, вероятно в имитация на 
облечените в черно извънземни разузнавателни агенти, които са заплашили многобройни НЛО 
свидетели, за да останат в мълчание. Айзенхауер моли Нелсън Рокфелер за помощ с извънземния 
проблем. Ето как се е родила идеята за MJ-12. Вероятно молбата към член на световна финансова група 
за помощ е било критична грешка. Поради човешката си природа, истинските контролиращи са тези,
които контролират богатството на света - Международните Банкери - като те са способни да купуват 
слабите фракции във всички правителства на всяка нация, включително и една отявлена 
Конституционна Република като Съединените Американски Щати.
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ГГГОООВВВОООРРРЕЕЕЩЩЩОООТТТООО РРРАААДДДИИИООО НННААА ДДДЕЕЕЙЙЙВВВИИИДДД ЕЕЕМММЪЪЪРРРИИИ

Това, което следва са някои от темите, които Дейвид Емъри обхваща в своето радиопредаване в
Калифорния:

- Основната роля, която нацистките и фашистки елементи са играли в убийството на президента 
Кенеди... доказателство, че американските и германски “нео-нацисти”, шпионската организация Гелен и
нацистките ракетни специалисти работещи под ръководството на Вернер Фон Браун фигурират явно в
убийството.

- Подкрепата, която американските индустриалци и финансисти са дали на Хитлерова Германия и как 
това е повлияло на съюзническата военна политика по време на войната, както и присъединяването на 
разузнавателните сили на Третия Райх към ЦРУ към края на конфликта.

- SS произхода на Зелените Барети, установяване наново на нацистки елементи в Западна Германия след 
войната, както и нацистки влияния върху сенатор Джо МакКарти, Интерпол и случая Алжер Хис.

- Основната роля в Студената Война играна от жизненоважната за Хитлер шпионска организация Гелен 
(оперираща на Източния Фронт на нацистите)... присъединяването на организацията Гелен към ЦРУ;
нейната роля в установяването на Радио Свободна Европа и първите Палестински терористични 
групировки, както и персоналната политическа идеология на Гелен.

- Еволюцията на Американския фашизъм от 30-те до сега... опити за сваляне на Президент Рузвелт,
суспендиране на Конституцията и установяването на фашистко диктаторство в САЩ.

- Световната анти-комунистическа лига... устройството и операцията на тази реакционна организация 
чиито фашистки елементи упражняват огромно влияние в операциите на установяването на 
американската национална сигурност... масивното взаимодействие между тази организация и мрежата 
създадена от нацисткия супершпионин Райнхард Гелен.

- Ролята на бившия SS офицер и агент на ЦРУ Скорзени в развиването на методологията на модерния 
тероризъм и обучаването на много терористични организации... връзките на западните (фашистки)
разузнавателни агенции с Мюнхенското Олимпийско клане на няколко Израелци през 1972 г.
(Забележка: между другото Мюнхен, Германия е столицата на Бавария - Брантън).  
 
- Доказателство, че установяването на U.S. национална сигурност може би е планирано от фашистки 
преврат в отговор на терористична провокация... евентуалния план на военно положение “Rex 84” и
неговото въвеждане в отговор на терористичен “инцидент”. Rex 84 изглежда произлиза от евентуалния 
план за интерниране на черните американци в концентрационни лагери.

- Четвъртият Райх - съучастничеството на (фашистки) елементи от американското разузнаване с
международните терористи...

- Програмата за политическо убийство, която елиминира демократичното ръководство на Ваймарска 
Германия проправяща пътя за издигането на Хитлер на власт... формирането на нацистката партия като 
параван за Германското военно разузнаване.

- Връзките между Третия Райх и Южно Африканското общество. И по-точно наблягането е върху 
Broederbond (африканското елитно общество, което ефективно контролира Южна Африка) и как тази 
организация се е развила с помощ от Нацистка Германия... как остатъчните елементи от химическия 
картел I.G. Farben са помогнали за растежа на Южно Африканската ядрена индустрия.
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- Чичо Сам и Свастиката... документира Третия Райх като исторически израстък на мулти-националния 
корпоративен капитализъм. Фокусът е върху доминантната роля на американско-базираните мулти-
национали във финансирането и въоръжаването на Нацистка Германия.

- Програмите за унищожение на Третия Райх, т. нар. “убийствата от състрадание” на децата с недъзи във 
фабриките на смъртта на Аушвиц. Нацистките ликвидирания са представени като директно последствие 
на международните евгеники и движенията за душевна хигиена, едновременно и двете течения имат 
важни последствия за съвременното общество.

- Растящото пресичане на ветерани от Третия райх, терористи от близкия изток, европейски нео-
фашисти и европейски ултра-левичари в нова форма на интернационалния фашизъм.

- Случайно доказателство предполагащо, че вицепрезидентът Джордж Буш може би е бил замесен в
опит за покушение срещу бившия президент Рейгън... близки връзки между фамилията на осъдения 
евентуален убиец Джон Хинкли и семейството Буш както и нацисткото минало на Хинкли.

- Нацистите: Анти-семити в кампанията на Джордж Буш... сътрудничество на елементи от
организацията Гелен, световната анти-комунистическа лига и ложата P-2 в изборната кампания на 
Джордж Буш през 1988 г.

- Работата на Мей Брасъл, политически изследовател, чието проучване е основаването на Mr. Emory's... 
съмнителните обстоятелства около нейната смърт през 1988 г.

- Живеейки в САЩ: търсене на нацистки военни престъпници. През 1985 г., ревизорът на Сан 
Франциско направи списък на 10 беглеца от Третия Райх считани за “най-търсените” военни 
престъпници... фактът, че повечето от тях работят за американското разузнаване след войната.

- Ролята играна от германските нео-нацисти в убийството на президента Кенеди.

- Бягството на Адолф Хитлер от Германия в края на ВСВ използвайки информация съдържаща се преди 
това в класифицирани американски разузнавателни архиви, достигнати от журналист на Лондон Таймс 
и дискутирани тримесечно във военната история. Историята беше разкрита на американските 
разузнавателни агенти по време на техния разпит на бившия шеф на Гестапо Хайнрих Мюлер преди 
Мюлер да отиде да работи за американското разузнаване, което наело Мюлер поради неговата анти-
комунистическа експертиза. Уверен, че ситуацията му с американските спонсори е сигурна, Мюлер 
разкрива, че Хитлер е избягал в Испания след войната и неговото място в бункера (и гроба) е било взето 
от негов двойник, който е бил далечна кръвна роднина на Фюрера. Предполагаемата смърт на Мюлер в
края на войната е била също ефективно развенчана.

- Връзката между Арабските Националистически групи и Третия Райх анализирани... сътрудничеството 
между... Американските нацистки групировки и Нацията на Исляма под ръководството на Elijah 
Mohammed и Louis Farrakhan.  
 
- Усилията на Ричард Никсън от името на нацистки военни престъпници живеещи в САЩ, неговата 
явна роля в убийството на президента Кенеди и тогавашните връзки със скандала Уотъргейт...
Администрацията на Никсън и търговията с дрога и планът на Никсън да инсценира провокация на 
Републиканския Конгрес през 1972 г., за да наложи анулиране на главните избори същата година и
установяването на военно положение... един анализ на интернационалната фашистка политическа среда,
която създаде Никсън и неразделна част, от която беше самия той.

- Няколко елемента от историческа и операционна последователност между развитието на фашизма 
преди ВСВ и неговото възраждане през последните десетилетия. Сравняване на американския научен 
расизъм на 20-те и 30-те с текущите мислители в тази област... дълбокото влияние на американското 
социално законодателство размножено от расизма на нацистките расови закони, които били претекстът 
за програмите за унищожаване на Третия Райх... американския “прокурорски” персонал в Нюрнберг,
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който е помогнал за реабилитирането на многобройни нацистки военни престъпници и който в
последствие участва в прикриването на убийството на президента Кенеди... възможна фашистка връзка 
в движението за оръжейния контрол (Забележка: Странно е наистина, че Американската Психиатрична 
Асоциация (АПА - American Psychiatric Association - АРА) първоначално съдържа над 2000 германски 
членове емигранти от ВСВ. АПА също била/е замесена в проагитирането на оръжейния контрол. -
Брантън), както и възможни връзки между това движение и убийството на президента Кенеди...
възраждането на Фашизма в Италия и Германия произтичащо от фашистките елементи останали в тези 
страни като резултат от немарливостта на индивиди също като американския персонал от Нюрнберг.
(Допълнителна забележка към горното - От уебсайта www.buildfreedom.com ние четем: “Основен играч 
през 1974 г. подхвърлян и на двете едновременно на HCI (след това наречено Национален съвет за 
контрол на ръчните оръжия - National Council to Control Handguns) и NCBH (Национална коалиция за 
забраняване на ръчните оръжия - National Coalition to Ban Handguns, сега преименувана на Коалиция 
срещу оръжейното насилие - Coalition Against Gun Violence) е бил Ед Уелс, който е бил 25 годишен 
ветеран на дивизията за тайни операции на ЦРУ... Имало е също и човек повишаващ капитала на NCBH 
държан от човек на Никсън избран като директор на ЦРУ, Уилям Колби... говорителя на HCI Грег Риш - 
невероятно - признал, че “със сигурност има много хора на ЦРУ там (в HCI)” и също заявил, че има 
няколко “бивши-ЦРУ, които ни подкрепят финансово.” - Брантън)

- Няколко причини за липсата на съзнаване на американците за фашизма, историята и методологията 
му: намаляващите американски образователни стандарти и преднамереното объркване и замъгляване на 
историческата връзка между мощните индустриални и финансови връзки и фашизма. И двете 
значително са подкопали съвременното разбиране на политическите сили, които произведоха Хитлер и
Мусолини... излага подробно важните епизоди в развитието на Френските фашистки сили, които 
кулминират във Vichy колаборационното правителство на Маршал Петен. Ролята на френските фашисти 
в подкопаването на Франция и допринасящи за победата на Германия през 1940 г., е един от многото 
аспекти на историята на фашизма, която е била преднамерено объркана и скрита... тайната и нелегална 
методология на фашизма, в частност подземните организационни структури на фашистките движения и
тяхната ефективност в събарянето на установените демокрации... подземните нацистки клетки на 
съвременна Германия и тяхната еволюция от клетъчната организация установена от Третия Райх преди 
разгрома и... Шведският фашист Per Engdahl и неговата роля в поддържането на съществуването на 
фашизма от Хитлер и Мусолини до сега. Повторната поява на фашизма в Австрия и Чехия... (и)
интернационалната мрежа между нео-нацистите... колаборация между нео-нацистите и националните 
разузнавателни служби, и връзки между нео-нацистите и респектиращи силни политици... Лобито на 
Свободата, една влиятелна Американска фашистка организация.

- Внасянето на организацията Гелен в Америка след ВСВ, фашисткият опит за преврат през 1934 г.
срещу Франклин Делано Рузвелт...
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КККАААККК СССАААЩЩЩИИИЗЗЗГГГУУУБББИИИХХХААА ВВВТТТОООРРРАААТТТААА СССВВВЕЕЕТТТОООВВВНННААА ВВВОООЙЙЙНННААА --- RRRFFFAAA333777

“Америка не спечели войната. Адолф Хитлер спечели ВСВ.” - Гватемалският президент Хосе Аревало,
след като беше сменен от диктатора Яокабо Арбенц през 1951 г.

Следващото е резюме от обширни изследователски серии на Дейвид Емъри разкриващи действащите 
хипотези, че по време на Студената Война, германският фашизъм и Третият Райх не са изчезнали, както 
е вярвано, а оцелели под земята и придобили много реална и политическа победа над Съюзниците. В
последиците от ПСВ, германските нацисти научили, че анти-комунизма може да бъде използван за 
постигане на стратегическо предимство над бъдещите врагове на Германия също като Великобритания 
и САЩ. Третият Райх използвал тази стратегия за установяването на пето колонните движения в страни,
които са избрали за завоюване. Тези движения били съставени главно от симпатизанти, които виждали 
Третия Райх като крепостна стена срещу комунизма.

Третият Райх се опитвал да избегне пълните последици от военната загуба във ВСВ отново чрез 
играенето на анти-комунистическата карта. Когато е станало ясно, че армиите на Третия Райх ще бъдат 
победени, той (Райха) отворил тайни преговори с представители от Западните Съюзници.
Представители от двете страни принадлежали на трансатлантическото финансово и индустриално 
братство, които активно подкрепяли фашизма... Видяно от нацистите като средство за оцеляване от
военната победа, (това сътрудничество) включило Райхът без Хитлер присъединявайки се към 
(международните финансови култове на) САЩ, Британия, Франция и други европейски нации в
трансатлантически, пан-европейски анти-съветски алианс (Това очевидно е довело до Европейската 
Икономическа Общност - по-късно позната като Европейска Общност (Съюз) - ЕО - завладяване на 
Европа чрез икономическа манипулация, а не чрез сила. - Брантън). Де-нацизацията на Германия е била 
отменена. Въпреки, че няколко от най-явните и противни елементи на нацизма били премахнати,
нацистите се завърнали на власт буквално на всяко ниво и място във Федерална Република Германия.
Райхът без Хитлер е бил инкорпориран в анти-съветският алианс, а лидерите на Третия Райх вече си 
представяли (планирали) НАТО.

Един от централните елементи в RFA37, шпионската организация Райнхард Гелен, функционирала като 
Троянски Кон срещу САЩ. Чрез преднамерено и обмислено преувеличаване на Съветските намерения и
възможности, за да алармират САЩ, организацията Гелен великолепно утежнила напрегнатата ситуация 
около Студената Война и я манипулирала в предимство за Германия.

Може би най-важното следствие от дейността на Геелен е било да внедри “отблъскването назад” или 
“освободителната теория” в американското стратегическо мислене. “Отблъскването назад” е била вид 
политическа война и тайна операционно-разузнавателна стратегия, която има своя генезис в
Ostministerium-а на Третия Райх начело с Алфред Розенберг. Тази стратегия повлече след себе си 
привличането на помощ от дисидентски съветски етнически малцинства за побеждаване на Съветския 
Съюз. В замяна на това, тези малцинства и респективно техните републики щели да бъдат наградени с
формална независимост докато служат като сателити на “Велика Германия”.  
 
В нейната американска инкарнация, теорията за освобождението се състои в “отблъскването назад” на 
комунизма, извън Източна Европа и раздробяването на Съветския Съюз на неговите съставни етнически 
републики, като въвеждането на демокрацията в тях ще бъде ще бъде само на думи. Били са дадени само 
на думи обещания, за началото на демокрацията в “освободените” страни. Теорията за освобождаването 
е била проектирана в американското политическо преобладаващо съзнание чрез Кампанията за Свобода.
Тази огромна ЦРУ домашна медийна кампания не само установила теорията за освобождението като 
доминиращ елемент в американското стратегическо мислене, но също и проектирало европейските 
фашисти асоциирани със средата на Гелен в забележителни позиции в силните етнически гласуващи 
блокове в Америка.
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Гелен заедно с реакционните домашни елементи се опитват да създадат форма на фашизъм, под 
прикритието на “отблъскването назад” на комунизма или установяването на “обществена среда на 
свободата”. 
 
RFA37 очертава еволюцията на тази среда и нейното влияние върху домашните и интернационални 
политически афери. Обществената среда на освобождението циментира своя триумф в американската 
политика чрез убийството на президента Кенеди. Най-съществената част от програмата са ролите на 
елементите свързани с Гелен и разузнавателните агенти асоциирани с петролната индустрия (както и
свързаните с Рокфелер EXXON, ZAPATA и ATLANTIC RICHFIELD или ARCO компаниите - Брантън)
в убийството на JFK. Специфично подчертаване върху връзките на Джордж Буш към тази среда, както и
връзката на средата с отбранителната индустрия, военното разузнаване и корпоративна Америка.

RFA37 вижда в администрациите на Рейгън и Буш реализацията на целите на теорията за 
освобождението, както и онези на Националния Съвет за Сигурност #68. NSC 68 е бил отпечатъкът за 
американската стратегия по време на Студената Война. Тежко повлияна от работата на организацията 
Гелен, NSC 68 е посветен на дестабилизацията на СССР чрез масивно въоръжаване на САЩ. Тази 
стратегия довела до банкрута на Съветската икономика чрез надпреварата във въоръжаването и
насърчаване на агитацията сред дисидентските съветски етнически групи, от елементи свързани с
разузнаването на Гелен. В добавка, документът e посветен на една акомпанираща блиц пропаганда в
САЩ за убеждаване на американците да подкрепят въоръжаването както и подтискането на 
политическите дисиденти.

Администрациите на Рейгън и Буш институционирали принципите на NSC 68 и осъществили целите на 
теорията за освобождението. Реализацията на тези цели също донесло огромна вреда на САЩ. Цената 
на банкрута на СССР, превърнала САЩ в страната с най-големи дългове с света, причинила известна 
вреда в инфраструктурата и накърнила конкурентното икономическо предимство в международен план.
В добавка, САЩ много лошо компрометирали демократичните си институции по време на Студената 
Война, вероятно без възможност за поправяне.

RFA37 прави хипотеза, че реализацията на теорията за освобождението главно е в печалба на Германия,
отколкото на САЩ. Наистина, възстановяването на германските “изгубени територии” е била целта на 
алианса на Гелен със западните сили и била съществената причина за Vertviebene групите. Основани от
SS и финансирани от германското правителство, Vertriebene групите били част от средата на 
освобождението описана по-горе. (Забележка: Не е ли съвпадение тогава, че истинският невронен 
център на Европейската Общност или ЕО също познат като “Новият Световен Ред” е ГЕРМАНИЯ? -
Брантън). Тяхната активност се увеличила драматично след края на Студената Война. BND, текущата 
служба на германското правителствено разузнаване и последното въплъщение на организацията Гелен,
е била крайно активна в новите “освободени” територии, където е работила в много близки отношения с
главните германски корпорации и разнообразни нацистки партии на Германия за реализиране на целта 
на Хитлер за “Велика Германия”.  
 

ИСТИНСКИЯТ “ФАЙЛ ОДЕСА”?: 
 
Потвърждение на горното, изглежда е дошло от един анонимен, който е разкрил следната информация - 
сред други изложения - през новинарските групи чрез един анонимен новинарски сървър... Следващото 
ми напомня за темата на филма “Файлът Одеса”, в който участва Джон Войт и е представен през 1963 г.
в Западна Германия:

Новинарски групи: alt.conspiracy.jfk,alt.mindcontrol  
От: an166618@anon.penet.fi  
Дата: Събота, 11 Декември, 1994 г. 23:52:22 UTC  
Тема: убийството на JFK – малка част от конспирацията 



32

МММОООЕЕЕТТТООО 111000 ГГГОООДДДИИИШШШНННООО РРРАААЗЗЗСССЛЛЛЕЕЕДДДВВВАААНННЕЕЕ НННААА ГГГРРРУУУПППАААТТТААА,,, КККОООЯЯЯТТТООО НННЯЯЯМММААА
ИИИМММЕЕЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Убийството на JFK включва в себе си много по-голяма конспирация отколкото Куба или 
the Mob или ЦРУ или всичките три наведнъж. То е планирано, извършено и прикрито от една 
интернационална група, която няма име. Сега съм в процес на завършване на едно разследване и
разкритие върху дейностите на Групата, което разследване започнах в началото на 80-те. Разследването 
започна след като срещнах доказателство за измъчване и техники за контрол над съзнанието сред 
работниците в химически завод замесен в съдебен процес, с който се заех в края на 70-те.

Представям тази много малка част, защото бих желал утвърждаване на тези порции, които могат да се 
потвърдят преди да завърша работата. Не искам да бърборя за това и не искам одобрението или 
неодобрението на идеите или събитията. Освен ако не сте били замесени в това или от подобен род
неща всичко това ще ви се стори доста странно... Базирано на горното много, много кратко резюме от
този огромен файл, изглежда ми ясно, че всеки от вас е играл роля доброволно или не в тази измяна.
Онези от вас, които мислят, че служат на “по-добра” кауза трябва да чуят тези думи и да помислят за 
това какво става във вашата страна. За тези читатели, които си мислят, че мистериозни сили изпращат 
радиовълни в техните глави и тела, или нещо подобно, моля не изпращайте отговори или съобщения на 
мен. От друга страна, ако прегледате на бърз кадър събитията на насилие, които не можете да разберете;
ако си спомните, че ръцете ви са правили неща, които не можете да контролирате; ако сте се събуждали 
в хотелска стая, без да знаете какво правите там, прочели сте история от вестника за мъртъв генерал или 
конгресмен, спомнили сте си картина и сте се чудили дали вие сте този, който я е направил, или ако 
фразата “спомни си да забравяш” има огромна важност за вас, може би ще искате да продължите да 
четете или обмислите свързването с мен. (Контактът трябва да е през анонимен файл сървър 
anon.penet.fi така, че никой от нас да не познава другия. Ако това изглежда, че има смисъл за мен, ще
отговоря чрез e-mail на вашето анонимно id. Моля не се свързвайте с мен освен ако не използвате 
парола през anon.penet.fi. иначе няма да отговоря).  
 
През 1983 г. се заех с определянето на причината и хората отговорни за мъченията и контролирането на 
поведението във фабриката. Оттогава разследването се разшири стъпка по стъпка във все по-голямо и
по-голямо разследване. Вероятно няма да успея да опиша пълната история тук. Първоначалния курс на 
разследването изискваше над 400 страници, за да бъде адекватно обяснен. Така че нека се задоволим да 
кажем, че в първите 18 месеца аз придобих идентификации (фотографии) от двама независими 
свидетели на ръководителя на мъченията като д-р Менгеле. Същите свидетели по-късно 
идентифицираха (фотография) човека, който е ръководил дейностите на Менгеле като човек, който едно 
време е бил директор на ЦРУ. Другият ключов играч в дейностите на Групата във Виетнам, ударът RFK, 
Уотъргейт и разнообразни убийства на американски военни и цивилни лидери е бил високо поставеният 
подчинен на Директора, който съвсем наскоро напусна ЦРУ. Този втори ЦРУ Лидер ще бъде наричан 
по-нататък в този документ с името, което бе използвано от моя информатор: Г-н Халоран.

Моите главни източници за коментарите върху контрола над съзнанието са задълбочени, видеозаписи на 
разпити в будно състояние, както и под дълбока хипноза със сътрудничеството на двама експерти по 
хипноза (един от които е служил като президент на една от международно признатите организации в
областта) на трима свидетели. Моят главен източник за коментарите по Групата, плановете и целите,
методите и историята е един от трите горепосочени свидетели, който изглежда е незаконен син на ген.
Рейнхард Гелен произхождащ от участието на генерала в програмата lebensborn през 1942-43 г. Той ме 
информира, че lebensborn продължила до 70-те, изглежда командвана от Франкфурт (Франкфурт 
случайно е традиционния щаб на т.нар. Свещена Римска Империя, която е управлявала Европа с оръжие 
през Тъмните Векове. - Брантън). Значителна част от следващото съобщение и споменатите в него 
индивиди е базирана на разговорите на моя информатор с човек, който е бил изглежда неговият баща,
ген. Гелен, в различните части на Североизтока и в Лангли започващ през 1953 г.; брифинги направени 
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от различни говорители, но най-вече от бившия ЦРУ директор в NY офисите на много добре позната 
(Рокфелер? - Брантън) Фондация, която изглежда е американския хост на Групата; и листа на членовете 
и агентите на Групата, които моят информатор ми каза да запомня по време на периода 1975-1987 г. в
подготовка за неговата планирана роля в Групата. В много случаи не се знае дали имената на 
индивидите са изброени защото те са “играчи” или защото са били принудени със сила за коопериране 
чрез изнудване или икономически причини или са сдружени с истинските играчи, които контролират 
горепосочените индивиди. Хиляди имена бяха идентифицирани от буквално всички аспекти на живота,
включително и такива неочаквани групи като Нобеловият комитет (и) Ватикана... Моят информатор 
заяви, че през годините само много, много малко от хилядите изброени в листата знаят истинския план 
и истинските цели.
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СССКККРРРИИИТТТАААТТТААА ВВВОООЙЙЙНННААА

През последните 50 години се води скрита война срещу хората на тази и други страни. Някои загуби на 
тази война са хората, чиято смърт вече се подозира, но никой не може да определи истинския мотив 
около убийството. Джон Ф. Кенеди, Боби Кенеди, Мартин Лутър Кинг. JFK е убит от 4 стрелци, от
които 2-3 са стреляли, един от които е бил добре познатият френски наемен убиец установен в Мадрид.
(Забележка: тези убийци най-вероятно включват 2-ма наемни убийци на мафията зад тревист хълм и
скитници, които били определени да съберат използваните гилзи; жертвата на ЦРУ Осуалд в
Книгохранилището и друг убиец, който стреля от сграда срещу книгохранилището. Други твърдят, че 
Уилям Гриър - шофьорът на лимузината от тайните служби - е произвел бърз изстрел с ръчно оръжие,
което би го направило 5-ят стрелец, ако вярваме на някои сценарии. Това би обяснило заявленията 
направени от д-р Чарлс Креншоу, един от първоначалните доктори, които са работили върху тялото на 
JFK кратко след смъртта му.

На 2 Април 1992 г., сегмент от “Сега може да бъде казано” на Джералдо Ривера, Креншоу потвърди, че 
е видял раната на главата на Кенеди и заявил, че Осуалд не би могъл да убие Кенеди защото той е бил 
зад президента, докато фаталният куршум е дошъл отпред. Креншоу потвърди, че куршумът навлязъл 
отпред и излязъл от тила на черепа, оставяйки голяма дупка с диаметър 9-10 сантиметра. Въпреки, че 
законите на Тексас изискват незабавна аутопсия в Далас, мястото на престъплението, Креншоу настоя,
че рояк от агенти на Тайните служби на U.S. влезли в болницата и поискали аутопсията да бъде 
проведена извън щата. Интересно е, че Тайните Служби на САЩ и други страни според твърденията са 
свързани директно на високи нива в Шотландското обредно масонство, или Баварските илюминати. Д-р,
Креншоу заяви, че няколко човека, които е познавал и които са присъствали на раните на Президента, са 
умрели след това при доста странни обстоятелства. Той вярва, че “официалните” снимки направени във 
военната болница Bethesda показващи липсата на изходна рана при ухото били подправени, и че цялата 
афера била прикрита. - Брантън). Съдействието в работата стига до дубльорът на Осуалд от КГБ 
секцията, оглавена в 1963 г. от много високопоставен скорошен водач на СССР. Дубльорът уби офицер 
Типит от позиция, непредполагаща нищо друго освен да въвлече Осуалд.

RFK, чрез пазач по сигурността (Thane) и Сирхан, Сирхан (който бил поставен да убива и да забрави 
едновременно убийството и неговия контрол). Кинг, чрез някой непознат за нас, но моят източник 
работил с “Раул” (също използвал над 10 други кодови имена) от ЦРУ в периода 1967-83 г.
Експертизата на “Раул” за ЦРУ била перфектното “поставяне” на невинни хора в престъпления.
Убийството на Мартин Лутър Кинг е било първото и единствения път, в което той е направил 
подреждане в политическо убийство. Цялата Комисия Уорън изглежда е била нагласена започвайки с
Уорън и 3-ма други членове на Комисията, всички от които моят информатор идентифицира като агенти 
на Групата. Всеки свидетел, който би могъл да хвърли светлина върху убийството на Кенеди е бил 
системно преследван и убит. (Аз търся информация от тези, които са били в това. Вярвам, че вече 
познавам един такъв. Вие може да знаете нещо за него ако си спомните кодовото име BLACKHAWK. 
Ако е така, помислете за това.) Други жертви на политическо убийство на Групата, чиито имена ще 
бъдат познати включват Франклин Д. Рузвелт Мерилин Монро, Махатма Ганди, Anwar Sadat & Olof 
Palme. Има още много хиляди.
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ПППРРРОООИИИЗЗЗХХХОООДДДЪЪЪТТТ НННААА ГГГРРРУУУПППАААТТТААА

Предшественикът на подривната Група изглежда е бил формиран в първата четвърт на века, мислим, че 
във връзка с формирането на Федералния Резерв. Отначало изглежда, че е била малко повече от група на 
световните лидери инвеститори и едри банкери търсещи световен контрол на паричното предлагане. Но 
към 1932 г. тя се е развила в план за Нов Световен Ред, в който ще има тотален контрол на човешкото 
поведение от световно правителство. Те спонсорираха Хитлер чрез двама от техните най-важни 
германски членове: Пол фон Хинденбург и Франц фон Папен. До 30-те г. ключовите играчи изглежда са 
включвали Хес (който летял до Англия през 1941 г. само защото е бил изпушил) и след това Борман и
нацисткото правителство; Schrwder и цялата Reichsbank чиновническа листа в германското банково 
дело; голяма част от търговските (банкови) къщи в Лондон, някои от ключовите банки в Ню Йорк,
Швеция, Франция, Швейцария и Холандия, заедно с Bank for Int'l Settlements (скандална с
кредитирането на нацистите с притежание на плячкосано Австрийско, Чешко, Белгийско и Холандско 
злато); монарсите на Англия, Италия, Испания, Португалия, Австрия (the Archduke), Унгария (Regent) и
Япония; и някои ключови хора в Падането на Франция, като Висконт Горт и Адмирал Форбс; и двама 
американски генерала, за които никой от вас не би повярвал.

(Бих предположил, че един от тези генерали може би е бил Дуайт Д. Айзенхауер - чиято кампания е
била спонсорирана от Рокфелер и чрез чиято администрация много от националните социалистически 
политики на Рокфелер били изпълнени в американските разузнавателни агенции - въпреки че това е
само мое предположение. Поради участието на Айзенхауер във войната срещу нацистите и неговото 
предупреждение към американците за опасностите на Военно-Индустриалния Комплекс, възможно е
Айзенхауер да е бил етичен мъж, въпреки че е отворил вратите за достъп на интересите на Рокфелер към 
важни нива на правителството, знаейки или не за връзките на Рокфелер с нацистите и Военно-
Индустриалния Комплекс. Той може би е бил просто жертва или пионка, като много други наивни 
членове на американското правителство. - Брантън)
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ТТТЕЕЕКККУУУЩЩЩААА ОООРРРГГГАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЯЯЯ ИИИ ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ НННААА НННОООВВВИИИЯЯЯ СССВВВЕЕЕТТТОООВВВЕЕЕННН РРРЕЕЕДДД

Днес Групата е съставена от международни банкери (същото ядро на Ню Йорк, Лондон, Швейцарски и
Германски крупни банкери, но сега разширили се в най-големите банки в много други страни на света,
особено Япония и Близкия Изток, крале, най-малко една кралица, принцове, индустриалци (сред топ 100 
на света на CEOs +/или Chairmen... висока концентрация в автомобилите), Армията, Флота, ВВС,
генерали от морския корпус, Шефове на отдели на Държавния Департамент, босове на Мафията,
наркотрафиканти, избрани длъжностни лица, съдии на всички нива, много притежатели на медии,
водещи адвокати и много други. Ръководството на Групата идва от идва от нейната Европейска 
родителска организация, състояща се от много ключови европейски банкери, индустриалци и политици.
Те искат да наложат на тази планета централизирана световна олигархия - не демокрация - близка до 
фашистката държава, в която ще има геноцид на масивно ниво, пълен държавен контрол върху всички 
аспекти на човешкото поведение и комуникация и контрол на човешкия мозък и дух чрез манипулация 
на главните религии по-света, генно инженерство, лекарства, плътно-контролирана медия и други 
средства. Ще има лагери на смъртта, където нежеланите раси, старите и недъгавите, и тези без 
“социална полза” ще бъдат унищожени без следа. Институцията на държавно-одобреното робство ще 
бъде установена наново. Няма да съществуват семейства, под каквато форма и институция ги познаваме 
сега. Ще има Господарска Раса в управление на цялата тази сила - АРИЙСКАТА раса, усилена от
напредналата генетика, и кръстосване за висши характеристики. Тяхната цел е идващото второ 
хилядолетие, 2000 година. Ако искате детайлите на техния план, с приблизителен ден-за-ден отпечатък 
на живота под новия режим, прочетете “Brave New World”. Хъксли явно е знаел за плана от неговия 
брат.



37

ОООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИИИИТТТЕЕЕ НННААА ГГГРРРУУУПППАААТТТААА ОООТТТ ВВВТТТОООРРРАААТТТААА СССВВВЕЕЕТТТОООВВВНННААА ВВВОООЙЙЙНННААА ДДДООО
СССЕЕЕГГГААА

Когато техният човек Хитлер, излязъл от контрол те го дрогирали до забрава и въвели модела лагер на 
смъртта под Борман. Рано през ВСВ е имало конференция дадена от Крал Джордж в английската 
провинция, на която представители от всички насоки на живота се съгласили на план за подкопаване и
сваляне на САЩ и Русия. Представители от всички монархии споменали внимателно горното. В края на 
ВСВ, ген. Гелен провел 2 операции през пролетта 1945 г. за тях: убийството на Франклин Делано 
Рузвелт чрез химикал, който причинил мозъчен кръвоизлив и незабавна смърт и (опитната) елиминация 
на Хитлер с куршум от пистолета на Борман (без съгласието на Хитлер).  

Нарушението на FDR е било, че той отказал да одобри тяхната тайна агенция, ЦРУ. (Общо взето не 
нивото на агентите. Посредничеството и междинните нива с някои ключови хора на високите нива, в
частност в Тайните операции.) ГЕЛЕН водел Американските, както и европейските операции по 
сигурността до смъртта си през 1979 г. Техните техники за убийство за тези, които влизат в пътя 
започват с убийство на личността. Когато това не работи, те опитват реални финансови убийства, които 
общо казано не използват куршуми в днешни дни. Предпочитаните методи са внимателно ушити към 
медицинските файлове на свидетелите, за да направят смъртта да изглежда естествена, чрез трудно 
откриваеми химикали, които изкуствено причиняват сърдечни атаки, мозъчни кръвоизливи, болестта 
Алцхаймер, левкемия и мозъчни тумори.
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ОООСССНННОООВВВАААВВВАААНННЕЕЕТТТООО НННААА ГГГРРРУУУПППАААТТТААА... РРРАААЗЗЗПППЛЛЛАААЩЩЩАААНННИИИЯЯЯ ССС КККОООНННГГГРРРЕЕЕСССААА

По време на ВСВ Групата уредила, чрез германската военна машина и дипломацията на фон Рибентроп 
да заграби съкровищата на Австрия, Белгия, Чехословакия, Холандия, други държави и златото и
скъпоценните камъни притежавани някога от убити евреи. Гелен ръководил операцията “Одеса” в
периода 1942-45 г., в която много от милиардите, откраднатото изкуство и златото на евреите били 
превозени чрез разнообразни начини до Аржентина. Само липсващото злато, долари от преди 1939 г.,
възлизало на 600$ милиона. (Вижте каква е стойността на долара преди 1939 г. Умножете го.) Оттогава 
Групата е използвала милионите в кеш като кредит за своите операции, включително икономическа 
война срещу САЩ. То останало в Аржентина най-малко до двамата Перон били на власт. Борман е бил 
един от нацистите, които контролирали достъпа до него (златото) в Аржентина, но предполагам, че 
бившия Аржентински шеф на шпионите от ВСВ, Йоханес Зигфрид Бекер, е играл голяма роля. (Мястото 
на кюлчетата злато било преместено след Перон-ите. Предполагам до Венецуела, базирано на среща 
между моя информатор и Бекер във Венецуела в края на 70-те.)

В добавка, добра част от финансирането през годините е идвала от отклонявани на големи количества 
капитали от всички главни съкровищници в западния свят. Вярвам, че принципният метод включва 
отклоняване на кеш кредити за капитали идващи в правителството чрез контрола на Групата върху 
централните банки като Федералния Резерв и явна подривна дейност от главните счетоводители на 
агенцията. Моят информатор, също идентифицира имената на няколко топ личности в IRS и Treasury 
FMS. Каймакът изглежда е около 5% от всички постъпващи капитали. Моят информатор, заявява, че 
значителна част от отклонените капитали отиват в капиталите за кампании на членовете на Конгреса 
като защита или нещо подобно. Така че няма никой в Правителството, който да е заинтересован в
разкриването на това отклонение. Дори и тези в Конгреса, които са “чисти” са типично асимилирани 
чрез обещания за повече власт или просто са смазани.
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РРРАААЗЗЗРРРУУУШШШЕЕЕНННИИИЕЕЕТТТООО НННААА АААМММЕЕЕРРРИИИКККАААНННСССКККОООТТТООО ОООБББЩЩЩЕЕЕСССТТТВВВООО

Това е било внимателно планирана петдесет годишна война. Края на 40-те и 50-те били изразходвани в
поставянето на техни агенти на ключови места и препострояването на техните главни клиенти 
европейската индустриална база - с американски пари. Първите стъпки в американското разрушаване се 
провели през 60-те чрез няколко от най-критичните агенти на Групата – Ърл Уорън и LBJ, с помощ от
Дж. Едгар Хувър и други. (Чиф Джъстис Уорън, за разлика от LBJ, е бил нежелан агент. Групата 
принудила Уорън да се включи в JFK прикритието и плана на Групата за променяне на социалната 
структура на САЩ, защото те “имали нещо за него”.) Едно от първите неща, които е направила Групата 
да прикрие своята собствена тайна операция е било един от специалитетите на ген. Гелен в нацисткото 
разузнаване през ВСВ - отклонение на вниманието към “Червената Заплаха”. Има също образец от 
идентификации от моя информатор на ищци и/или техни главни адвокати в серия от случаи на 
Върховния Съд през 50-те и 60-те, които направили невъзможно за Федералното или щатските 
законодателства да провеждат цялостни разследвания в подривните организации. Докато аз одобрявам 
аспектите на граждански свободи, предполагам, че това е било само украсяване на картината за 
истинската цел.

Това, което е искала Групата през времето на “инкубационния период” (1995-2000) е било общество,
което е било необразовано, аморално, необвързано към демократичните институции, живеещо в страх, с
внезапно и много драстично намаляване в харченето позволяващо едновременно социален и хаос в
доходите. Групата е мислила, че това би произвело среда за отхвърляне на демократичната форма на 
правителството към 2000 година. През 60-те агенти на Групата започнали процес на елиминиране на 
религиозните и морални идеи от американския живот, в частност в училищата (и в тази насока се 
върнете и прочетете несъгласията в случаите на Върховния Съд, прецизно заявяващи, че Бащите 
Основатели ще се обърнат в гробовете си, за да научат какво са написали във Филаделфия през 1780 г.
отменящи молитвата в училищата), премахнали както много пречки за престъпността, които позволили 
престъпниците да минат без наказание, драматично увеличили медийното (TV) изобразяване на насилие 
и безработица (добрите нямат работа, а лошите живеят в големи къщи, и т.н.; започнете с четенето на 
“The Early Window”, от Лийбърт и Спрафкин), намалили стандартите на обучението и ранното обучение 
за рационално мислене и подхранили всяка възможна дезорганизация в семейната структура,
започвайки с политиките за благополучие на LBJ...  



40

НННАААБББЛЛЛИИИЖЖЖАААВВВАААЩЩЩИИИЯЯЯТТТ ХХХАААОООССС

Планът е за отприщване на природните сили на хаоса, които са извън обсега на правителствената 
философия. Примитивния мандат за политическа/социална структура изглежда е защитата на личността 
от престъпление и болест, защита на собствеността, система от справедливост за прилагане на тези 
защити и организация за икономическа печалба. Всички тези изтънчености ние развихме - демокрация,
фашизъм, комунизъм, монархия - идващи след примитивния мандат, те са били срещани. Теорията е, че 
ако премахнете достатъчно от тези основни протекции, правителството ще падне, защото то не 
изпълнява най-важните, елементарни функции. Този субект е огромен, и който не бих могъл да обясня в
толкова малък обем. Читателят ще трябва да попълни в празните места отляво, чрез следните примери:

БОЛЕСТ: Групата разви вируса СПИН предимно в университета Albert Ludwigs във Фрайбург на 
Brisgau. Изглежда, че д-р Стрекер и London Times (5/11/87) били свързани в очакване, че епидемията е
била изкуствена и свързана с програмата по премахването на едрата шарка на Световната Здравна 
Организация в Африка (Моят източник идентифицира имената на главните членове на Глобалната 
Комисия през 1979 г., които са работели най-малко в Етиопия и Сомалия и които отговаряли за 
Централна Африка, където вирусът СПИН вземал най-големи жертви и за Западна Африка) и
експериментите през 1978-79 г. с ваксината за хепатит Б сред хомосексуалистите в САЩ. (Моят 
източник идентифицира името на един член от групата за Ню Йорк. Не можах да придобия имената на 
групата за Сан Франциско.) Те избрали хомосексуалистите, защото те вярват че малцина биха се 
интересували какво ще им се случи, преди да осъзнаят, че това би убило всекиго - не само гейовете. По 
време на “инкубационния период” (1995-2000) Групата планира да въведе нови болести, които ще са 
“много по-агресивни, много по-порочни” отколкото СПИН.

(Явно, трябва да приемем, че ако пуснат болест, те вече трябва да са развили антидот в случай, че един 
от тях се зарази - Брантън)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДРОГА: ...Престъпленията и нелегалните дроги вървят ръка за ръка. Трафикът на 
дрога се е подхранвал под тайната егида на масивния апарат на Групата в ЦРУ най-малко от началото на 
войната във Виетнам. Моят информатор заяви, че “Г-н Халоран” в ролята си на “сключващ договори”
служител на ЦРУ в Сайгон е превозвал дрога от Лаос и Камбоджа до Bien Hoa за САЩ през военни 
самолети за употреба по американските улици. Това продължило четири години и вероятно все още 
продължава, но сега от други точки на произход. Съществуват алианси между агентите на Групата и
ЦРУ и военните и наркобосовете в Южна Америка. Моят информатор идентифицира имената на 
повечето DEA агенти в сътрудничество с главни US офиси и много US офицери от Бреговата Охрана и
Флота по забраната на дрогата.

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕПРЕСИЯ: Планът е за бедствена (но краткосрочна) депресия, ускорен от краха на 
борсите. Членовете на Групата във финансовото общество със сигурност имат силата да го направят.
Моят информатор идентифицира (текущо = 1994) един от президентите или ръководителите на пет или 
шест от най-големите банки в Ню Йорк, много от ключовите служители в Ню Йоркския Федерален 
Резерв, повечето от главните Лондонски банкери, четири от най-големите немски банки, и пет от 11-те 
най-големи американски стоково комисионни фирми.

ГРАЖДАНСКА/РАСОВА ВОЙНА; ВОЕННИТЕ; ЛИСТАТА НА УБИЙСТВАТА: Планът на Групата е
тайно да подхрани и финансира гражданска война по расови линии чрез техните агенти в негърските и
испански гета в главните градове. Веднъж успели в законодателството на оръжейния контрол, Групата 
ще въоръжи малцинствените въстаници с оръжия, които ще бъдат използвани главно срещу 
малцинствата, които нямат оръжие и индивидите от мнозинството. Локалните полицейски департаменти 
ще бъдат разоръжени. Ще бъдат повикани военните, но те ще бъдат неспособни да контролират 
ситуацията поради изкуствено “прекъсване във веригата на командването”. (Процента на старшите 
американски армейски, флотски и военновъздушни главни офицери – генерал-майори през главни,
контраадмирали през адмирали - идентифицирани от моя информатор са били поразително много.
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Процентът на идентификация сред генералите и адмиралите в армията е еднакъв само в две други 
организации: Държавния Департамент и Съвета за Чуждестранни Връзки.) В средата на социален хаос,
след като започне войната, Групата ще проведе систематични убийства на ключови американски 
граждански и военни лидери, които не подкрепят политиката на Групата или нейните ключови агенти.
Листата се отнася към моя главен информатор и към жената, която интервюирах за пръв път през 1983-
84 г. като “кралете на всички хора”. Гражданската война се подхранва тайно от Групата, която цели да 
уплаши “средна Америка”, за да възприеме управлението на Групата. След 2000 година гражданската 
война ще бъде използване от Групата, като извинение за геноцида срещу Черните и Испански раси.
Геноцидът на негърските раси ще бъде глобален. Има също и планове с големи мащаби за геноцид на 
Испански и Китайски раси. Буквално хиляди по-малки раси са също набелязани. Това ще продължи 
много по-голям период от време отколкото Германския експеримент през ВСВ.

(Спомнете си, че корена на действията на Новия Световен Ред може да бъде проследен до тайните 
окултни общества свързани с Бавария, Германия - илюминати, Туле, нацистите, Врил, розенкройцерите,
Черните Гностици, Череп и Кости, Култът към Змията, тамплиерите, Вавилонския мистериозен култ,
O.T.O., Златната Зора, йезуитите - и всички по-малко познати и свързани тайни общества, които са 
израснали от окултно-военното ядро на ранната Римска Империя и по-късно “Свещена Римска 
Империя” (HO.R.E.) - ядро, което е имало своята сила не само в Рим, но и в Германия. - Брантън)
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МММОООЕЕЕТТТООО СССЛЛЛУУУЧЧЧАААЙЙЙНННООО ОООТТТКККРРРИИИТТТИИИЕЕЕ НННААА ГГГРРРУУУПППАААТТТААА ВВВ СССРРРЕЕЕДДДАААТТТААА НННААА 888000---ТТТЕЕЕ
ТТТЕЕЕХХХНННИИИКККИИИ ЗЗЗААА КККОООНННТТТРРРОООЛЛЛ НННАААДДД СССЪЪЪЗЗЗНННАААНННИИИЕЕЕТТТООО

Открих Групата в резултат на персонално разследване на много странни серии на смърт и необичайни 
промени в поведението, които наблюдавах сред моите познати в химическа фабрика, която произвежда 
материали в областта на пластмасовото производство. Всичко, което знаех в началото беше, че 50 (сега 
100) работника са умрели от левкемия, апластична анемия, разнообразни форми на рак, и други болести,
които пасват само на два възможни случая: излагане от дълъг период на бензол или ниски нива на 
радиация. Моделът включва серии на внезапни, неочаквани сърдечни атаки, сред съпругите на мъртвите 
или умиращите работници, които задават въпроси за причината за смъртта на техните съпрузи. Откакто 
заводът предполагаемо нямаше радиоактивни материали, аз оспорих случая от голям значение за 
предположението, че единственият възможен причинител е бензолът. За три години след, като случая 
беше приключил (аз го спечелих), серия от работници започнаха да показват странни промени в
поведението. Един от тях лично ми се довери и неговите тайни ме предизвикаха да започна много 
лично, персонално разследване. Определих, че тази жена и вторият работник от женски пол са били 
подложени на някаква форма на травма под хипноза от няколко мъже свързани с медицинския персонал 
на завода. И двамата мъже са участвали в изглежда нацистка група наречена СТРОЯТ НА ЧЕТВЪРТИЯ 
РАЙХ. И двете жени били разпитани под хипноза от експерти, под мое направление. По време на 
първите 18 месеца от разпитите ние научихме, че върху жените е използвана форма на “контрол над 
съзнанието”, както и върху много други работници, както и върху моя главен (мъжки пол) информатор 
за скриване на тайното производство на незаконен продукт във фабриката. Агентите на Групата са 
използвали метода на “контрола над съзнанието”, който скрил техните наблюдения и спомени за 
произведеното от тях самите. Ето как става работата: Доверието на работниците било спечелено от
агентите на Групата и медицинския отдел на фабриката. Работниците били научени “да си спомнят да 
забравят” инцидентите, които агентите на Групата не искали да си спомнят. В някои случаи тези 
инструкции били придружени от физическо мъчение под хипноза с дрога докато работникът се съгласи 
с инструкциите. Субектът е бил високо технически, но крайния резултат е бил укриването на паметта на 
свидетеля от съзнанието на самия свидетел, освен в хипнотично състояние.

ПОДГОТОВКА НА НЕСЪЗНАТЕЛНИ УБИЙЦИ СЪЩО ПОЗНАТИ КАТО “ПОДВОДНИЦИ”, 
ВКЛЮЧВАЩИ ОСУАЛД, СИРХАН, вероятно РЕЙ и много други като тях: Темата вероятно не може 
да бъде обработена в краткото пространство, което ми остава. Чисти факти: Жертвите се дрогират в
регресия от ранно детство. Те са подложени на невероятна болка, повечето преживяна в процеса.
Натуралният отговор на нивата на болка усъвършенствани от д-р Менгеле е било разделянето на 
съзнателния мозък. В такова състояние на тях са дали нови, ГЕРМАНСКИ имена и се обучили както 
някой обучава куче-пазач убиец. Те убиват по команда. Те са изкуствено-произведени 
“мултиплицирани” личности. Един от шефовете в тяхното развитие изглежда е бил психиатъра на 
Сирхан Сирхан, д-р Даймънд. Върху него са работили други видни психиатри. Те нямат спомен за 
убийството, освен когато е подбудено от собствени стимули. Менгеле казал на моя информатор, че той 
лично е провел обучението на Осуалд. Местоположението е неизвестно, но ние подозираме Мексико 
Сити в лятото на 1963 г. ЦРУ възложи на Джон Маркс (търсенето на Манджурския Кандидат), един 
фалшиво изглеждащ, може би скалъпен или скроен “полеви доклад” за първоначалния полеви тест на 
един несъзнателен убиец в Мексико Сити през Юли, 1963 г. (виж книгата на Маркс, стр. 190). 
Подозирам, че ако някой може да вземе този файл и го проучи ще се открие, че меморандума даден на 
Маркс в неговия съдебен спор за FOIA беше заместител, който назовава Осуалд и обрисува успешен 
експеримент. Вероятният контрол върху проекта предполагаме, че е на Гелен, но Директорът на ЦРУ,
както се споменава по-горе, може би също играе главна роля. Осуалд е бил трениран само като 
“жертва”. Той не е стрелял. На Сирхан е бил даден пълен ход. Неговото подкрепление е бил мъж 
позиращ като охрана. Рей (който уби Мартин Лутър Кинг) е имал типа на обучение на Осуалд...

Анонимен:
За да откриете повече за анонимната услуга, пратете e-mail на help@anon.penet.fi. Поради двойното-
заслепяване, всички отговори на това съобщение ще бъдат анонимни, и автоматично ще бъде 
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определено едно анонимно id. Бяхте предупредени. Моля съобщавайте за всякакви проблеми, неуместно 
използване и т.н. на admin@anon.penet.fi.

(Забележка: Според няколко източника, Организацията на Обединените Нации е дълбоко замесена във 
фашистката глобална конспирация. Само си отбележете противоречията около бившия U.N. Секретар 
Генерал и Австриец Курт Валдхейм засягащи неговото нацистко минало и твърденията, че той е военен 
престъпник, въпреки че той твърдо отрича това. Интересна лична връзка идва от един индивид, с който 
бях в контакт преди няколко години, за името Тавани Шуш. Шуш твърдял, че е нацист, който е служил 
на германска подводница по време на ВСВ. Всъщност, той е служил - ако вярваме на тази история - на 
една от двете германски подводници, които се върнали в Аржентина няколко месеца след войната и от
които те се преместили на север към САЩ. Той твърди, че поддържа контакт с тайно нацистко 
общество свързано със SS, което според твърденията е върнало “Копието на Съдбата”, което толкова 
много впечатлило Адолф Хитлер, след като е било скрито в една ледена пещера в Антарктида след края 
на войната. Шуш твърдял, че е виждал копието със собствените си очи и че тайното общество свързано 
със SS, го е използвало като централен предмет в окултните ритуали, които се провеждали в опит 
развързване на свръхестествените сили, което ще доведе до създаването на Европейски Алианс, в
центъра на който ще бъде Германия и специално за призоваването на “велик лидер”, който ще издигне 
Европа и ще довърши работата започната от Адолф Хитлер. Той нарече тази група “Редът”. Инцидентно 
той също е писал и публикувал информация във формата на “Изгубения Дневник” на Адмирал Ричард 
Е. Бърд, разказвайки за предполагаемата визита на Бърд на приятелска раса от Арийци наречена 
“Ариани” -Шуш също твърдял, че е в контакт с него - на Северния Полюс. Някои хора, например Харли 
Бърд, твърди, че Шуш е нацистки агент, който се опитва да скрие съществуването на враждебни 
нацистки и извънземни сили на Южния полюс. Странно е, че този дневник, който е най-вероятно 
измама говори за “благосклонните” Ариани разказващи на Адмирал Бърд за злините на ядрените 
оръжия и как ние би трябвало да разоръжим нашия ядрен арсенал, за да избегнем глобален холокост. В
същото време, според този дневник, тези предполагаемо благосклонни хора се сбогували с Адмирала на 
НЕМСКИ. В добавка, в дневника Арианите наричат своите летателни апарати “FLUGELRADS”, което е
немската дума за “Крилато-колело”. Харли Бърд твърди, че Адмирала не се е срещал с извънземни на 
Северния полюс... било е на Южния Полюс, където той срещнал това, което Харли твърди, че е било 
сътрудничество на нацисти, сиви, драконианци, бунтовнически плеядианци и няколко колабориращи 
хора “Саскуоч”. Както и да е, да не се отклоняваме от потока, връзките на Обединените Нации с
нацистите - чрез Кърт Валдхейм и други - са исторически факт. Друг източник дори съобщи, че по едно 
време самият Кърт Валдхейм е притежавал Копието, предполагащо, че този бивш U.N. Секретар 
Генерал не бил дребна риба, а главен играч в нацистката конспирация. Това би могло да обясни 
следващото съобщение, че “национал-социалистите” вече са започнали ранните стъпки по завземането 
на Северна Америка. - Брантън)
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АААМММЕЕЕРРРИИИКККАААНННСССКККИИИ ВВВОООЕЕЕННННННИИИ ОООФФФИИИЦЦЦЕЕЕРРРИИИ --- ЗЗЗАААДДДЪЪЪРРРЖЖЖАААНННИИИ ОООТТТ СССИИИЛЛЛИИИТТТЕЕЕ
НННААА ОООННН

Съобщение от списанието SEVENTH WEEK заявява, че американски военни офицери били задържани и
оковани в белезници на техните места на бял U.N. 747 по пътя за Федералния Трансферен Център в
Оклахома. Следва част от това съобщение:

На подготвителен семинар в S.E. Оклахома, на 25/3/95, един посетител прекъсна един говорител и заяви,
че негов съсед, който явно служи като заместник член на екипажа на един от белите, немаркирани,
United Nations B-747 самолети (които са предназначени за FEMA, Черни операции, в това число 
ОН/НСР и държани във Федералния “затворнически” Трансферен Център или FTC в летището Уил 
Роджърс), се върнал без товар за Оклахома. Той се обърнал излетателната палуба, за да види от какво се 
състои “затворническия товар”, въпреки това, той видял не само нормално въоръжени, черно 
униформени пазачи и товар от задържани хора, но видял и няколко американски военни офицери, в
пълна униформа, които били закопчани с белезници на техните места! Те били отпред в кабината и от 
техните лица, той различил, че са силно ядосани от тяхната ситуация. Без съмнение!

От тази точка, предполагам може да си помислите, че това е шега? Не, защото през Април 1993 г. и юли 
1994 г., един бивш военен разузнавателен аналитик предположи, че точно този сценарий би се случил.
Той също заяви, в интервю от 1994 г., че “те” използват белите 747 за превозване на задържани 
(отвлечени) консерватори и т.н., и т.н. политически затворници в САЩ, чрез TFC, до сега 
съществуващите, 130 FEMA “ПРОТИВНИЧЕСКИ/ДИСИДЕНТСКИ” лагери за задържане. Горната 
операция, според много други е тази всеобхватна невероятна конспирация за превземане, включваща 
отвличане на лидери, извършвано от чужди (азиатски) персонал, сега криещ се в САЩ (или под 
затворените американски бази), използващи 3000 хеликоптера доставени от ОН под покровителството 
на Договора за “Свободни Небеса” от 1989 г. подписан от добрия стар султан на Новия Световен Ред - 
Джордж Буш; член на тайното общество Череп и Кости, и Трилатериалната комисия. Договора 
позволява въздушно наблюдение на САЩ (и да, разбира се - ако ви наблюдават вас, заедно с това се 
подслушва и телефонът), без никакви въпроси! Мнозинството от днешните Черни Хеликоптери нямат 
нищо общо с операциите на департаментите на законната армия/полиция, но текущо се разполагат и
установяват за арестуване и конфискуване на хора/оръжие, което няма да има белега на идващото Едно 
Световно Правителство/Ред.

Многобройните предположения, че империята на Рокфелер и тяхното тайно общество разположено в
Бавария, Германия (в родната земя на Рокфелер) са тайните манипулатори за Организацията на 
Обединените Нации или UNO. Външно комунизмът и нацизмът изглежда са в конфликт, въпреки че 
Рокфелер и Черното Германско Благородничество са тези, които са създали и двете движения.
Тиранията си е тирания, без значение дали е национален социализъм или глобален социализъм. Може 
би баварците са създали двата вида социализъм: Глобален социализъм - като средство за събаряне на 
интернационалната конкуренция; и националния социализъм - като средство за построяване на 
Германската Империя. Никога няма да забравим Ленин, комунистическия революционер, който е бил 
агент на Германското правителство. Това, което обикновено не се знае е, че Сталин е убил 6 милиона 
евреи през периода на ВСВ, както и Хитлер. Това означава, че 12 милиона или повече евреи са били 
убити по време на ВСВ. Към средата на 90-те около 12 милиона известни евреи са останали по света - 
иронично, близо 5-6 милиона от тях в Израел и около същото число в Америка, въпреки че малки 
общности от евреи са все още пръснати по света, в много други страни.

Следващата информация, която се появи в Интернет беше доставена от анонимен вътрешен човек, който 
идентифицира себе си като “някой който знае”. Трябва да схванете, освен че някои хора притежават 
патриотични чувства, те не винаги са комбинирани със самоубийствено намерение. С други думи може 
би има много добри причини, защо някои вътрешни хора от Разузнавателни агенции предпочитат да 
останат анонимни, и по-специално когато е замесена такава запалителна и подстрекаваща информация.
Бих предположил, въпреки че някои от най-добрите доказателства може да не изглеждат като резултат 



45

от идентичността на човека или характера - откакто тези, които са замесени в миналото са вземали 
участие в дейности, за които съжаляват - но вместо това като резултат от това как информацията се 
сравнява с други източници. Така, че нежелаейки да въвличат себе си или да станат цел от една страна 
или от двете, вместо това те се борят със злото по единствения начин, по който те знаят... да го
разобличават анонимно. Така че прочетете следващото и го сравнете с остатъка от разкритията дадени в
тази секция и си направете изводи за това как следващото пасва с останалата част от тайнствения пъзел:
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АААДДДМММИИИРРРАААЛЛЛ БББЪЪЪРРРДДД ИИИ ОООПППЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ HHHIIIGGGHHH JJJUUUMMMPPP

...През 1947 г., Адмирал Ричард Е. Бърд повел 4 хилядна (4000) армия от САЩ, Британия и Австралия в
една инвазия на Антарктида (Операция Highjump и продължението), но срещнал яростна съпротива от
нацистките “летящи чинии” и трябвало да прекрати инвазията. Контраадмирал, който е участвал в
инвазията се е пенсионирал в Тексас и каза че е бил шокиран, когато е прочел материала “Огън от 
Небето” (“Fire From The Sky”). Той е знаел, че е имало много летателни апарати и свалени от ракети, но 
не осъзнавал, че ситуацията е толкова зле.

(Забележка: Тук писателят се позовава на съобщенията намиращи се в други текстове, предполагащи, че 
докато Съветският Съюз се разпадал болшевиките, които били в процес на изгонване от Русия,
намерили подслон в ЦРУ и Пентагона, откъдето те се опитали да провокират ядрена война с Русия,
която те биха пренесли в техните масивни подземни бункери. В отговор руснаците от царско потекло 
пратили твърд отговор на елита на болшевиките в Пентагона и ЦРУ, че това няма да бъде позволено - 
чрез сваляне на сателити и летателни апарати за възмездие. Идеята на присъствието на КГБ в ЦРУ може 
да изглежда в конфликт с нацисткото присъствие там, докато не помислите върху факта, че 
Рокфелерови - според експерта по икономика и съветник Антъни Сътън и други - са финансирали 
ЕДНОВРЕМЕННО болшевиките и нацистите в техните военни опити като два хегелиански или 
макиавелиански клуба за победа над планетата в подчинение на Новия Световен Ред. Това би могло да 
обясни ранния договор между Хитлер и Сталин, близките алианси, които едновременно Карл Маркс и
Адолф Хитлер са имали с йезуитите и факта, че Болшевишката революция е била всъщност планирана в
Бавария с плана на германското разузнаване за изпращане на техния агент Ленин в Русия, за да възбуди 
революцията. Трябва да си спомним, че национал-социализма (Нацизма) е “социализъм” нито повече,
нито по-малко. В този контекст поляризиращото се “ляво крило” - политическата теория на “дясното 
крило” се оказва грешна. Ако тази теория се вземе в логическо заключение тогава една екстремна лява 
система би била насочена към либерализъм и анархия, докато една екстремна дясна система би клоняла 
към консерватизъм и тоталитаризъм. Бихте могли да кажете, че и дясната и лявата философия правят 
комплимент една на друга в смисъл, че Тоталитаризмът не може да съществува без заплаха от анархия,
която да го узакони. Например, за да се оправдае тоталитарното превземане на САЩ или на Света 
ОН/НСР, елита би и ще подкрепя анархията, за да създаде например национално бедствие и по този 
начин да оправдае някакви закони или военното положение. Болшевишките социалисти със сигурност 
не били анархисти, а тоталитарни също като нацистите или национал-социалистите. Реално истинският 
комунизъм би значело контрол на страната от обединение на работници, със сила равномерно 
разпределена всред всички работници. Владимир Ленин почувствал, че работниците не били достойни 
или способни да управляват правителството в колектив и че малка група, която била тренирана по 
правилата на комунизма би трябвало да провежда управлението и Революцията вместо това. Така че в
същината си комунизмът, както той съществува в Азия не е комунизъм, а диктаторство. Ако има нещо,
което да е близко до истинския комунизъм, то това е демокрацията, тогава хората имат право на 
контрол, чрез избирателния процес. Но разбира се това е разрушено с развитието на Изпълнителното 
Извънземно-Военно-Индустриално Правителство в САЩ, което е контролирано от сътрудничещ с
извънземните елит, отколкото да бъде еднакво контролиран от обикновените граждани. Сега разбирате 
ли “картинката”? Така наречения елит придобива властта си, чрез измамно представяне и лъжи! Те 
умишлено закриват истинската природа на нещата, за да не се събудят масите и да видят как се 
експлоатират и да възвърнат отново контрола си. Братският елит е бил напълно наясно с факта, че 
техния клон от комунизма не бил изобщо комунизъм или социализъм, въпреки че те използвали 
обещанията на комунизма, за да лъжат и измамят набелязаните страни в приемането на тяхното 
комунистическо диктаторство - което изглежда в противоречие от гледища, като Военно Разузнаване.
Но заради макиавелианската игра, която Рокфелер-ови и другите играят, илюзорната полярност между 
лявото и дясното трябва да се поддържат. И когато болшевиките започнат да губят властта си,
Рокфелер-ови направиха точно това, което направиха с нацистите, те взеха техните “деца” под крилото 
си и им дадоха убежище в тяхната военно-индустриална машина. Така че в същността си най-силното 
правителство на Земята е сътрудничеща си империя и това би потвърдило Библейската пословица 
“любовта към парите е коренът на всяко зло”. Когато православните и царски фракции започнаха да си 
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възвръщат земя сред руските социалисти по време на ВСВ, римските фракции явно решиха, че те биха 
оказали натиск върху нацистите, за да атакуват техните протестантски православни врагове в
Югославия... сърбите. Откакто Римско подкрепяните хърватски-католически-нацистки USTACHI групи 
за убиване били определени да проведат геноцид срещу подкрепяните от Русия сръбски православни,
човек лесно може да види как Балканските страни станали взривоопасна зона едновременно за Първата 
и Втората Световна войни и в двата случая Германия е била в центъра. Спомнете си, че Германския 
Кайзер Вилхелм (“Кайзер” буквално означава “Цезар” на немски, пренесено от Римската и не-свещената 
Римска империя) като Адолф Хитлер, определил себе си да възстанови Римската Империя, което 
очевидно е било и цел на Рим. Това не е изненадващо, ако сметнем, че богохулно наречената “Свещена”
Римска Империя - имала щабове в Германия. Връщаме се към конфликта между болшевишките и
руснаците с царски произход... В добавка на атаките към американските сателити, ракети или самолети 
от “Космосфери” управлявани от царски или националистки руснаци, има също и доказателство за 
атаки и срещу същите на “нацистки” или “сиви” космически сили. Тези атаки не идват само от един 
източник. Помислете още веднъж... Политическата борба е, както посочихме не толкова между лявото и
дясно крило и по-специално крайностите - като едната крайност е робство/тирания, а другата крайност е
престъпност/анархия, едновременно и двете са заплаха за Свободата. Действителната борба е между 
баланса и екстремизма. Анархията би била символ на препускащ див кон и неизползваем без юзди.
Тиранията би била същият кон затворен в обор без да има възможност да види дневна светлина.
Истинската демократична република символизира този кон, но когато му е позволено да броди свободно 
в обширна поляна, въпреки че поляната има граници, които конят не може да прекрачи. Въпреки това 
поляната предоставя достатъчно свобода и удобства, така че конят да е задоволен. - Брантън)

Инвазията на Антарктида се състои от три бойни групи от Norfolk, VA, на 2 Декември, 1946 г. Те били 
водени от главния кораб на Бърд, ледоразбивачът “Northwind” и се състояли от катапултния кораб “Pine 
Island”, разрушителят “Brownsen”, самолетоносача “Phillipines Sea”, американската подводница 
“Sennet”, два подпомагащи плавателни съда “Yankee” и “Merrick” и два танкера “Canisted” и “Capacan”, 
разрушителят “Henderson” и корабът на плаващи самолети “Currituck”. Вярвам, че са били замесени 
също и Британско-Норвежки, руски, австралийски и канадски сили.

На 5 март, 1947 г. вестникът “El Mercurio” от Сантяго, Чили, е имал водещо заглавие “На борда на 
Планината Олимп на Високите Морета”, което цитирало Бърд в едно интервю с Лий ван Ата: “Адмирал 
Бърд заяви днес, че това е задължение за САЩ, да предприеме незабавни защитни мерки срещу 
враждебните региони. Адмиралът по-нататък заяви, че той не искал да плаши някого излишно, но това 
би било за предпочитане от война срещу континентална Америка, която би била атакувана от летящи 
обекти, които могат да летят от полюс до полюс с невероятни скорости. (По-рано той предложил 
отбранителни бази на Северния полюс.) Адмирал Бърд повторил горните гледни точки, произлизащи от 
неговото лично знание за северния и южния полюс, преди новинарската конференция за 
Международните Новинарски Служби.”

Когато Бърд се завърнал в Щатите, той бил хоспитализиран и повече не му било позволено да говори на 
международни конференции. През март 1955 г., той бил сложен начело на операция “Дълбоко 
Замразяване”, която е била част от Международната Геофизическа Година (1957-1958) за изследване на 
Антарктика. Той умира, като някои предполагат, че е убит, през 1957 г...

НЛО изследователите са също запознати със странни наблюдения на летящи чинии със свастики или 
железни кръстове, извънземни говорещи на немски, и т.н. (Забележка: Чувал съм също и за отвлечени,
които били отведени в подземни бази с емблемата на свастиката по стените, или в случая на отвлечения 
Алекс Кристофър, където са били забелязани рептилоиди и нацисти работещи заедно на борда на 
антигравитационен летателен апарат или в подземни бази. Така че Барни Хил не е бил единственият,
който обяснява връзката на нацистите в НЛО отвличанията. – Брантън) Един пример е Рейнхолд Шмид -
чиито баща е бил роден в Германия - който казва в книгата си “Incident At Kearney” (Небраска), че той е
бил взет на летяща чиния с няколко обитателя. Той казва, че екипажа говорил немски и се държал като 
германски войници. Той казва, че са го отвели в Полярния Регион (ако някой си съчинява история, защо 
ще твърди, че е бил отведен до полюса, от всички възможни места?) 
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(Забележка: Други източници заявиха косвено че една - подземна? - нацистка база съществува някъде в
Небраска. - Брантън)

След завръщането си той е бил обект на преследване от американското правителството. Неговото 
описание (на въздушните дискове) включва снимки заграбени от германците.

(Забележка: За детайлизиране на проблема с един дълбок исторически анализ на нацистките култове,
разнообразни детайли на нацистките проекти по въздушните дискове, както и действителни снимки 
възвърнати от класифицирани източници на тези въздушни дискове в действие и също разследвания с
базите “New Berlin” под Neu Schwabenland, Антарктика - свържете се с: Владимир Терзийски,
Президент - Американска Академия на Учените Дисиденти, 10970 Ashton Ave. #310, Los Angeles, CA 
90024, phone and fax: USA-[310]-473-9717. - Брантън)

През 1959 г., три големи вестника в Чили съобщават на заглавните си страници съобщения за НЛО 
срещи, където членовете на екипажа изглеждали като германски войници. През 60-те е имало 
съобщения в Ню Йорк и Ню Джърси за “извънземни” на летящи чинии, които говорели на немски, или 
на английски с немски акцент.

В ядрените шпионажни опити на Юлиус и Етел Розенберг, се говори за “бойни кораби от космоса”. 
Откакто те имат достъп до секретна информация, за какво са говорели тогава?
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ХХХИИИТТТЛЛЛЕЕЕРРР ИИИЗЗЗБББЯЯЯГГГАААЛЛЛ!!!

Спомням си, че през 50-те имаше слухове, че Хитлер е избягал в тайна нацистка база на Южния Полюс.
През 1952 г., Дуайт Айзенхауер каза: “Ние не бяхме в състояние да изровим дори и частица осезаемо 
доказателство за смъртта на Хитлер.Много хора вярват, че Хитлер е избягал от Берлин.”

Когато президента Труман попитал Йосиф Сталин на конференцията в Потсдам през 1945 г. дали 
Хитлер е мъртъв, Сталин отговорил без заобикалки “Не”. Висшият армейски генерал на Сталин,
Маршал Жуков, чийто армии окупирали Берлин, категорично заявил след дълго разследване през 1945 
г.: “Не намерихме труп, който би могъл да е на Хитлер.”

Шефът на американския съдебен съвет в Нюрнберг, Томас Дж. Дод, казал: “Никой не може да каже, че е
мъртъв.” Майор-генерал Флойд Паркс, който е бил командващ генерал на американския сектор в
Берлин, заявил за публикация, че той е бил там когато Маршал Жуков описал неговото влизане в
Берлин и Жуков заявил, че вярвал, че Хитлер може би е избягал. Лейт. ген. Бедел Смит, командващ 
щаба за ген. Айзенхауер в европейската инвазия и по-късно директор на ЦРУ, заявил публично на 12 
Октомври, 1945 г., “Никое човешко същество не може да каже решително, че Хитлер е мъртъв.”

Полк. У. Дж. Хеймлич, бивш шеф, на американското разузнаване в Берлин, заявил за публиката, че той е
определял въпроса за това какво се е случило на Хитлер и след разследване неговият доклад бил: “Няма 
доказателство освен слуховете подкрепящи теорията за самоубийството на Хитлер.” Той също заявил,
“На основата на текущите доказателства, никоя застрахователна компания не би платила за искане 
относно Адолф Хитлер.”

Съдията от Нюрмберг Майкъл Мусмано говори в своята книга “Ten Days to Die”, “Русия трябва да 
приеме много от обвиненията (до такава степен, че все още съществува), че Хитлер не е умрял през май 
1945 г.” Въпреки това, Мусмано заявява, че той е интервюирал личния келнер на Хитлер, неговия 
камериер, шофьора му, двете му секретарки, пилоти, топ генерали, и т.н., и те всички потвърдили, че 
Хитлер е имитирал самоубийство. Той каза, че те не биха могли да се съберат после и да съчинят 
история, която да съвпада перфектно във всеки детайл без отклонението на нито един от тях настрани,
така че те би трябвало да казват истината и той е бил абсолютно убеден, че Хитлер е имитирал 
самоубийство. Историята отначало звучи убедително, докато осъзнаете, че те биха могли да запаметят 
историята предварително и те са били хората, които почти са боготворели Хитлер. Дали свидетелите са 
съгласни “перфектно” във всеки детайл в реалния живот?

Бившия Държавен Секретар Джими Бърнс в неговата книга “Frankly Speaking” (цитирал през април 1948
г. “The Cross and The Flag”): “Докато в Потсдам на конференцията на голямата четворка, Сталин стана 
от стола си, приближи се и чукна чашата си с ликьор с моята по много приятелски начин. Аз му казах:
“Маршал Сталин, каква е вашата теория за смъртта на Хитлер?” Сталин отговорил: “Той не е мъртъв.
Той избяга за Испания или Аржентина.”

Все още пазя брой от списание наречено “The Plain Truth”, от Септември 1948 г. с водещо заглавие 
“Жив или мъртъв е Хитлер?” и подзаглавие: “Ето кратки заключения от едно изчерпателно тригодишно 
разследване - заедно с причините за вярата, че Хитлер е жив и тайно планирайки най-голямата измама в
цялата история.”
Друго съобщение от ноември, 1949 г., казва “Нацистите станаха нелегални, 16 май 1943 г.!” и детайли от
резиденцията на Krupp von Bohlen-Halbach, глава на I.G. FARBEN, и т. н., откакто те планират “Третата 
Световна Война”. 
 
Друго съобщение от август, 1952 г., озаглавено “Хитлер не е умрял”, с подзаглавие “Фалшивото 
самоубийство на Адолф Хитлер в бункера му в Берлин сега е изложено като най-голямата измама на 
историята! Излязоха на бял свят положителни доказателства, че Хитлер не е умрял - ето едно 
доказателство, че Хитлер е жив, насочвайки нацистите в нелегалност, днес!” 
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Юни 1952 г., брой от “The Plain Truth” е озаглавен: “Хитлер може би е жив!” Статията заявява: “Сега,
изтекоха нови факти. Сега е съобщено е, че през 1940 г. нацистите започнали да натрупват трактори,
самолети, шейни, безмоторни самолети и всякакъв сорт от машини и материали в Южните полярни 
региони - като за следващите 4 години нацистките техници построили, върху почти неизвестен 
континент, Антарктида,Шангри Ла-та на Фюрера - новия Berchtesgaden.” 
 
Съобщението казва, че те издълбали цяла планина, построили ново убежище напълно прикрито - 
магическа планина прикритие. Откритият скоро континент е по-голям от Европа - на 5600 мили от
Африка, 1900 мили от южния нос на Южна Америка, 4800 мили от Австралия.

Това не е континент изцяло покрит с лед, а континент с планини, долини, върхове на планини 
достигащи до 15000 фута. Температурата във вътрешността е около нула (?) през лятото и никога не 
пада под -20 или -30 градуса през зимата. С други думи, там не е студено като в части от Северна Дакота 
или Канада. (и специално под земята където естествената температура би трябвало да е около 50, дори 
при сняг и лед. - Брантън)

Списанието “Bonjour”, “Police Gazette”, и парижкият вестник “Le Monde”, всички те имат статии за 
укриването на Хитлер на Южния полюс. Адмирал Доениц, през 1943 г. заявява, “Флотата от германски 
подводници дори сега е установила един земен рай, една неуязвима крепост за Фюрера.” Въпреки че,
той не уточнява, къде се намира точното разположение, “Bonjour” изтъква, че през 1940 г., нацистките 
инженери започнали конструкцията на сгради, които били издръжливи на температури до -60 градуса.

Има много слухове, от края на войната, че Хитлер е избягал в Южния Полюс. Все пак, повечето хора 
просто отказват да повярват на доказателството, идеята че Хитлер е оцелял от войната е просто 
неприемлива! Тя е твърде объркваща и разстройваща за много хора!

Има огромно количество от доказателства, че американците и руснаците са излъгали за това какво се е
случило на Хитлер, и има слухове че той е избягал в Антарктида. Има предостатъчно доказателства, че 
главната група от нацисти е избягала в Аржентина. Какво мислите? Защо адмирал Бърд е повел такава 
“инвазия към Антарктида” и защо има крайна секретност за цялата ситуация?
През 1981 г., Доналд МакКейл написва “Hitler: The Survival Myth”, за да се опита да остави да почиват 
най-накрая въпросите за това какво се е случило на Хитлер. Уводът казва: “В тази книга видни историци 
проучват най-увлекателната и настойчива мистерия на следвоенния свят, разкривайки защо продължава 
да е жива толкова много време и накъде води тя”. Заключението казва: “Абсолютна сигурност за това 
какво се е случило, все още липсва.”

Напоследък по телевизията все още има програми казващи “най-накрая, веднъж за винаги, това е
истинската история” за това какво се е случило на Хитлер, въпреки това те не отговорят наистина на 
въпроса. Неотдавнашна телевизионна програма, наречена “Какво наистина се е случило на Адолф 
Хитлер”, след разследването на многобройни истории, завършва казвайки, че въпреки Glasnost и новата 
свобода за достъп до руските файлове, файловете за Хитлер са все още най-високо класифицираните 
документи на руснаците.

Броят на “Diario Illustrado” от Сантяго, Чили, от 18 януари, 1948 г. казва: “На 30 април, 1945 г., Берлин 
беше в разпускане, но малко от това разпускане беше видимо в летището Templehof. В 16:15 часа се 
приземи един JU52 и части на SS идващи директно от Rechlin дебаркираха за защитата на Берлин,
всички бяха млади на не повече от 18 години.

“Артилеристът в частен самолет беше инженер с име Б..., когото познавам от няколко години и за 
когото се опитах да го отърва от военна служба. Той се опитваше да презареди и да напусне Берлин,
колкото се може по-бързо. По време на този интервал от презареждането г-н Б... беше сръган в ребрата 
от неговия радио оператор със знак да погледне в определена посока.
На около 100-120 метра той видя лъскав самолет Messerschmitt Model 332 (един редакторски коментар 
казва, че това би трябвало да е един ARADO 234). Г-н Б... и радио оператора видяха и без капчица 
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съмнение, стоящия пред самолета техен най-главен командир, Адолф Хитлер, облечен в полева-сива 
униформа и жестикулиращ оживено с някои партийни функционери, които явно го изпращали.
За около 10 минути докато техния самолет беше презареден, двама мъже наблюдавали сцената и около 
16:30 те се вдигнали във въздуха отново. Те били крайно учудени, чувайки военния новинарски 
среднощен бюлетин, около 7 и половина часа по-късно, че Хитлер е извършил самоубийство.”

В телевизионна компания по една канадска програма наречена “As It Happens”, 17 септември, 1974 г. в
19:15 часа, проф. д-р Ryder Saguenay, устен хирург от Зъбния Факултет в Университета в Калифорния в
Лос Анджелис, каза, че Хитлер е наредил специален самолет да напусне Берлин с всички медицински и
зъбни документи и рентгенови снимки, на всички висши нацисти за неизвестна посока. Той каза, че 
документите на зъбите използвани за идентифициране на тялото на Хитлер били написани по памет от
зъбен асистент, който изчезнал и никога не е бил намерен.

Една уводна статия в “Zig Zag” Сантяго, Чили, 16 януари, 1948 г., заявява, че на 30 април, 1945 г.,
капитанът летец Peter Baumgart взема Хитлер и съпругата му Ева Браун, както и няколко верни 
приятели със самолет от летището Tempelhof до Tondern в Дания (все още контролирано от германците). 
От Tondern, те взимат друг самолет до Kristiansund в Норвегия (също контролирано от германците). 
Откъдето те се присъединили към конвой от подводници (“U.F.O. Letzte Geheimwaffe des III Reiches,” 
Mattern, pp. 50-51.) 
 
Еврейският писател Майкъл Бар-Зохар в “The Avengers” стр. 99, казва: “През 1943 г. адмирал Доениц е
декларирал: “Германската подводна флота е горда с направата на един земен рай, една непревземаема 
крепост за Фюрера, някъде из света.” Той не уточнява в коя част на света е това място, но е достатъчно 
ясно, че е било в Южна Америка.”

Германският писател Матерн казва, че адмирал Доениц е казал на дипломиращия се курс от флотски 
кадети в Kiel през 1944 г.: “Германската флота, все още ще играе голяма роля в бъдещето. Германската 
флота знае всички тайни места за укритие, в които да занесе Фюрера ако възникне такава нужда. Там 
той може да вземе своите последни мерки в пълно прикритие.”
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ПППОООЛЛЛЯЯЯРРРНННАААТТТААА ОООТТТБББРРРАААНННААА

Адмирал Бърд заявил в пресконференция след провала му в Антарктида, че континента (Антарктида)
трябва да бъде обграден от “стена от защитни инсталации, които да образуват последната защитна 
линия за Америка.” Въпреки че САЩ и СССР са били съюзници по време на войната, изведнъж е била 
създадена “Желязна завеса” между тях и те станали “врагове”. (Забележка: Някои казват, че 
враждебността на Студената война директно последвала ВСВ е била само един параван за узаконяване 
на разходите на двете страни за масивно ядрено въоръжаване - и по-важното за масивни чернобюжетни 
проекти в космоса и под земята - и че всъщност висши държавни служители на САЩ и СССР са се 
срещали редовно чрез секретни срещи в подводници, които са ставали под ледената покривка на 
Северния Полюс. Въпреки това, това сътрудничество не е било завършено, защото все още много от
висшите нива на американското правителство били срещу военните империалистически стремежи на 
комунистическата система; и много от висшите нива на руснаците били срещу корпоративните 
империалистически стремежи на Капиталистическата система. Изследователят на кухата Земя Денис 
Креншоу е написал едно интересно есе за влиянието на Рокфелер върху мисиите на адмирал Бърд в
Антарктида. Можем ли да предположим от това, че след войната Рокфелер са били способни да 
контролират много от низшестоящите нацисти, въпреки че много от високопоставените се изплъзнали 
от техния контрол? Корпоративният елит, който е подпомагал нацистите очевидно не е искал 
продуктите на техните инвестиции да отидат на вятъра. Явно Антарктическите бази, както и руската 
инвазия не е била част от плана на Рокфелер. Въпреки това има предположения, че подкрепяни от 
Рокфелер нацисти имат контакт с техни другари в Антарктида и се съгласили да работят заедно - 
съвместно със сивите - в усилието да инфилтрират Америка и да павират пътя за цялостната и
асимилация в Новия Световен Ред. Както ще видим по-късно, има твърдения, че около 1,5 милиона 
нацисти сега оперират в разнообразни нива на американското общество. Откъде са дошли те…
Антарктида? Физикът Владимир Терзийски заяви, че нацисткото присъствие в Антарктида е надминало 
числото 2 милиона и следователно Антарктида е способна да достави доста голям процент от тази 
инфилтрационна сила. Също си спомнете, че Американските, Европейските и Антарктически нацисти - 
благодарение на много секретните обществени фондации на тяхното движение - биха поддържали 
някакво ниво на контакт с техните окултни държатели в Бавария и по-специално с обществата Туле и
Врил. - Брантън)

Едновременно и САЩ и руснаците обградили Полюсите със защитни и радио-детектиращи бази и
между тях е била пустата “ничия земя” на полюсите, където абсолютно никой не е живял, или е живял?
Възможно ли е докато ние (американците) сме претендирали, че се защитаваме от руснаците, а те са 
претендирали, че се защитават от нас, всъщност и двете страни да са били уплашени от това, което е
лежало между тях - нацисткия последен батальон?... 



53

РРРУУУДДДОООЛЛЛФФФ ХХХЕЕЕССС ИИИ СССЕЕЕКККРРРЕЕЕТТТНННАААТТТААА ГГГЕЕЕРРРМММАААНННСССКККААА КККОООСССМММИИИЧЧЧЕЕЕСССКККААА БББАААЗЗЗААА

Рудолф Хес, най-добрият приятел на Хитлер и втори по командване, заминал за Англия, за да опита да 
спре войната с Британия, бил заловен като “военен престъпник” на 10 май, 1941 г. и бил предпазван от
всякакъв контакт с обществеността, докато неотдавна бил убит. Той е бил единствения затворник в
затвора Spandau. Ако човек обърне внимание към ситуацията му, започва да се чуди каква е била 
голямата тайна, която той е знаел и която го е правела толкова опасен за Съюзниците? Може би 
отговорът се крие в книгата на (Кристоф) Фридрик “Секретните нацистки полярни експедиции” на стр.
34: На Хес “са били поверени всички най-важни Антарктически досиета... Самият Хес, е пазил 
Полярния Файл...” Ако погледнете на картата на Антарктида ще видите, че част от Земя Кралица Мод е
наречена New Schwabenland. Това е частта от континента, която е най-близо до Южна Африка.

Германците са направили голяма експедиция до тази област през 1938-1939 г. и започнали 
конструкцията на главна база. За детайли от тази експедиция, вижте книгата от Фридрик. Книгата има 
снимки на кладенци (геотермални) с топла вода и друга информация, която ще ви изненада. Има карти 
показващи операцията на Адмирал Бърд Highjump (Naval Task Force 68) военна инвазия, която се състои 
на противоположната страна на Германските бази... Картите на Операция Highjump, казват че те са 
оставили германската страна на континента “неизследвана”. Човекът, който беше много влиятелен в
модерната германска пост-военна политика беше Ханс-Улрих Рудел, често гост говорител в
германските политически и военни кръгове. Рудел беше човекът, който беше подготвян да стане 
наследник на Хитлер. Знае се, че Рудел е правил чести пътувания до Tierra del Fuego, мястото където се 
намира най-южната точка на Южна Америка и най-близко до Антарктида. Едно от последните 
съобщения на Мартин Борман от бункера в Берлин до Доениц споменава Tierra del Fuego... 

Книга наречена “America's Aircraft Year Book” разказва за използването на германски учени от САЩ във 
форт Bliss и Wright Field. “Сред учените в германската група в Wright Field били Рудолф Херман,
Александър Липсич, Хейнц Шмид, Хелмут Хайнрих, и Фриц Добълхоф и Ернст Кюгел. Херман е
работил в Peenemunde Research Station for Aerodynamics, откъдето германските ракети V-2 били 
произвеждани и изстрелвани срещу Англия. Като специалист по свръхзвука, той е управлявал 
свръхзвуковия тунел в Kochel в Баварските Алпи. Той е бил и член на група, която е била натоварена с
футуристичните планове на Хитлер за установяване на космическа станция презареждаща-ракети база,
която се върти около Земята като сателит на разстояние от 4000 мили - план, който той и
високопоставените AAF офицери през 1947 г. все още вярвали за осъществим.”

По-късни доказателства показват, че повечето или всичките учени по летателни апарати и “летящи 
чинии” изчезнали (не били заловени - Брантън). Наличните доказателства показват, че те заминали за 
Южна Америка или Антарктида. Вестниците “El Mercurio” и “Der Weg” говорят за огромен конвой от 
подводници открит от Британската флота в края на ВСВ. Всички налични Съюзнически единици влезли 
в сражение с конвоя и били тотално унищожени, освен капитана на един разрушител, който е бил 
интервюиран казвайки, “Нека Бог ми бъде на помощ, за да не срещна отново такава сила.”

На 10 Юли, 1945 г., повече от два месеца след края на войната, Германската подводница U-530 се 
предала на аржентинските власти. Името на командира е било Ото Вермут. Подводницата е имала 
екипаж от 54 човека (нормалният екипаж е от 18 човека) и товар състоящ се от 540 барела цигари и
необикновени количества храна. Командира е бил 25 годишен, вторият офицер е бил на 22 и екипажа е
бил средно на 25 години освен един мъж, който е бил 32 годишен. Това е бил един необикновено млад 
екипаж и след разпита е било научено, че те нямат роднини. Карта от испанска книга наречена “Жив ли 
е Хитлер?” с маршрута на конвоя на Fuhrer показва, че той преминава покрай острова Южна Джорджия,
където по-късно подземна база е била във фокуса на секретна битка по време на войната за 
Фоклендските Острови.

На 4 Април, 1944 г., 4:40 часа, германската подводница U-859 потеглила на мистериозна мисия 
превозваща 67 души и 33 тона живак в стъклени бутилки в херметически затворени ламаринени кутии.
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Подводницата е била потопена от британска подводница и повечето от екипажа починал. Един оцелял 
на своето смъртно легло около 30 години след това разказал за скъпоценния товар и някои 
подводничари проверили тази история и намерили живака. За какво е щяло да се използва този живак?
И закъде са го превозвали? (явно живакът е теоретично използваем като гориво за някакви форми на 
аерокосмическо придвижване. - Брантън) Има много други истории за подводници и оцелели германци,
най-вече в южното полукълбо. Германците и други европейски нации изискват много точни 
регистрационни записи на всеки, включително на техните роднини, заетостта, адресите, децата и т.н. и в
края на войната Съюзниците, проверявайки тези записи, вземайки в сметка загубите и умиранията,
определили, че има (най-малко) 250 000 души ИЗЧЕЗНАЛИ... (това е четвърт милион, между другото. -
Брантън)
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ГГГЕЕЕРРРМММАААНННСССКККИИИ ПППОООДДДВВВОООДДДНННИИИЦЦЦИИИ ВВВЮЮЮЖЖЖНННИИИЯЯЯ АААТТТЛЛЛАААНННТТТИИИККК

Във вестника “France Soir” се намира следното съобщение: “Почти година и половина след 
прекратяването на военните действия в Европа, исландският китоловен кораб, “Juliana” е бил спрян от
голяма германска подводница. Juliana е била в Антарктическия регион около Малвинските (сега 
Фокландски) острови, когато се появила германска подводница и издигнала официалния германски 
военноморски флаг на Траура – червен с черен ръб. Командира на подводницата изпратил лодка, която 
приближила Juliana и от която било поискано от командира на кораба капитан Хекла, част от неговите 
хранителни запаси. Молбата била отправена в такъв тон, че да се покаже, че всяка съпротива ще е
неблагоразумна. Германският офицер е говорел правилен английски и платил за провизиите си в
американски долари, давайки на капитана бакшиш от 10 долара за всеки един от членовете на Juliana. 
Докато храната е била премествана командира на подводницата информирал капитан Хекла за точното 
местоположение на голяма популация от китове. По-късно Juliana намерила групата китове точно на 
указаното място.”

Френският “Agence France Press” казва на 25 Септември 1946 г.: “Продължаващите слухове за 
активността на германски подводници в региона Tierra del Fuego (Feuerland, на немски), между южния 
нос на Южна Америка и Антарктида са базирани на истински случки.” Има истории и написани книги 
за германци фалшифициращи американска валута и другояче притежавайки машини за печатане на 
американски пари. Книгата Гинес за Световни рекорди казва, че “най-големият неразрешен обир” е бил 
изчезването на цялото германско съкровище в края на войната.



56

КККОООРРРПППОООРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯТТТААА RRRAAANNNDDD

През януари 1946 г. индустриалеца Доналд Дъглас се появил във ВВС с план, който включвал съвместна 
работа на правителството и индустрията върху дългосрочното стратегическо планиране. Това е било 
наречено Проект RAND, име изковано от Артър Реймънд от “Изследване и Развитие”.  

Много от техните първи правителствени пари отишли за групата на фон Браун. (McDougall, Walter al. ... 
“Небесата и Земята, политическа история на Космическата ера” Basic Books, New York, 1985, p. 89.) ... 
(Забележка: Корпорацията RAND, е била също замесена в разширяването на някои от горните нива на 
подземната биогенетична изследователска база Дълси, Ню Мексико, според Томас Кастело. - Брантън)
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НННЕЕЕМММСССКККИИИТТТЕЕЕ ЛЛЛЕЕЕТТТЯЯЯЩЩЩИИИ ДДДИИИСССКККОООВВВЕЕЕ

Напредналата технология на Хитлер е включвала интерконтинентални балистични ракети, вертикално 
излитащи самолети, реактивни двигатели, крилати ракети, звукови оръдия и много други напреднали 
оръжия. Съюзниците пленили планове за това, което след време става известно като Boeing 747 Jumbo 
jet. Сред най-секретните неща били и плановете за летящите дискове, които на първо време били 
наречени “Krautmeteors”. Базирани на указания, те били построени около 1933 г. и влезли в масово 
производство през 1940 г. Учените включени в тези проекти били Белонцо, Шрийвър, Мийте и Виктор 
Шаубергер. Шаубергер развил типа дискове известен под името “летяща шапка”, които по-късно били 
видени над САЩ. Финалната версия били дисковете Белонцо-Шрийвър-Мийте, големи 135 фута и
някои до 225 фута в диаметър. Те пътували със скорост над 2000 км/ч и били планирани да се движат с
над 4000 км/ч. През 1945 г. те можели да достигат скорост от 1300 мили в час и височина от 40000 фута 
за по-малко от 3 минути. Германците развили летателните апарати с крила Делта и работели над стелт 
технологията и т.н. Много пилоти видели странни апарати над Германия. Въпреки това, веднага след 
създаването на апаратите, Хитлер наредил тяхното демонтиране и превозване донякъде - вероятно 
Антарктида. Нито един от тези апарати не бил заловен от Съюзниците, въпреки че някои от учените 
били заловени и след това изчезнали, но могат някак да бъдат проследени до Bell Textron и до места 
като Зона 51, където изненадващо, е небезизвестно със своите НЛО-наблюдения.

Ето някои примери от новини по време на ВСВ засягащи Германските НЛО-та, от “New York Times”: 
“NEW YORK TIMES”, декември 14, 1944 г.: “Рееща се мистериозна топка е новото германско оръжие.
Върховният Главен Щаб, Съюзническа Експедиционна Сила, дек. 13 - Днес беше разкрито, че е
направено ново Германско оръжие, което е видяно на западния фронт. Пилоти от Американските ВВС 
съобщават, че са срещнали сребърни на цвят сфери във въздуха над Германска територия. Сферите са 
срещнати поединично и на групи. Понякога те са полупрозрачни.” ... и “Върховният Главен Щаб, дек. 13
(Ройтерс) - Германците са произвели секретно оръжие в хармония с Коледния сезон. “Новото 
приспособление, очевидно въздушно отбранително оръжие, наподобява огромните стъклени топки,
които украсяват Коледните дървета. Няма налична информация за това какво ги държи като звезди във 
въздуха, какво има в тях или каква е тяхната цел.”

(Забележка: По отношение на горното, българският физик Владимир Терзийски написал следното за 
нацистките мистериозни сфери и проекти по въздушни дискове: “...Според Ренато Веско... Германия е
притежавала голям дял от надпредналите оръжия заедно с техните съюзници италианците по време на 
войната. В експерименталната инсталация Fiat на езерото La Garda, инсталация, която носела името на 
военния от въздушните сили Херман Гьоринг, италианците експериментирали с разнообразни 
напреднали оръжия, ракети и самолети, създадени в Германия. По подобен начин германците 
поддържали тесен контакт с Японските военни и са ги снабдявали с много напреднали оръжия.
Например открих снимка на копие на пилотираната версия на V-1 - The Reichenberg - произведена в
Япония от Митсубиши. Най-добрия изтребител в света, двойновитловия Domier-335 е бил размножен в
заводите на Кавашима. Или снимка на японските високопоставени императорски флотски офицери 
инспектиращи най-новата германска радарна станция. Мой японски приятел в Лос Анджелис ми разкри 
историята на приятел на неговия баща, който работел като техник в едно въздушно изследователско 
бюро в Япония по време на войната.

През юли 1945 г., два и половина месеца след като свършва войната в Германия, огромна германска 
транспортна подводница е донесла в Япония последните Германски открития - две сферични летящи 
устройства без крила. Японската R&D група сглобила машините, следвайки германските инструкции 
и... се получило нещо много странно и чуждоземно стоящо пред тях - летящо устройство наподобяващо 
топка без крила или перки, което никой досега не е виждал да лети. Добавено било горивото, старт 
бутона на тази безпилотна машина бил натиснат и... тя изчезнала с рев и пламъци в небето. Групата 
никога повече не я е видяла. Инженерите били толкова изплашени и ужасени от неочаквания край на 
машината, че бързо взривили втория прототип и решили да забравят целия инцидент.” - Брантън)
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ВВВОООЙЙЙНННАААТТТААА ЗЗЗААА ФФФОООЛЛЛКККЛЛЛЕЕЕНННДДДСССКККИИИТТТЕЕЕ ОООСССТТТРРРОООВВВИИИ

Войната за Фолклендските острови има връзка повече с нацистите (Антарктида) отколкото с
Аржентина... Германците, от техните антарктически бази, започват да инфилтрират Аржентина, Чили и
т.н. и да купуват големи парчета земя и основават корпорации. Те също инвестират в корпорации в
Германия и други места, с планове за завръщане. Те използват германското съкровище, заловеното 
съкровище от други нации и фалшивата американска валута отпечатана от истински американски 
машини за печатане дадени на руснаците и заловени от германците.

(Забележка: Изглежда сякаш, че германския елит е започнал да осъществява чрез прикритие това, което 
са се провалили да направят със сила през ПСВ и ВСВ - чрез инфилтрирането на Северна и Южна 
Америка и въвличането в икономическа война от тяхната обширна подземна “чернобюджетна” империя 
под Антарктида, също и Южна Америка и Северна Америка, с помощта на техните съюзници в
CIA/NSA. Тук не говорим за милиарди, а за ТРИЛИОНИ долари, които били източени от американската 
икономика чрез многобройни изобретателни методи и използвани за подхранване на Баварско 
подкрепяната подземна мрежа, която се простира под Северна Америка и която е обитавана от 
европейски, американски и антарктически национал-социалисти.

Богатството, което е било източено от американската икономика, можеше да се използва за 
подготвянето на икономиката за нови, по-високи стандарти и този просперитет би се пренесъл към 
други нации по света. Явно нацистите осъзнават това и също осъзнават, че “Банкстерите”, които са ги
подкрепяли по време на ВСВ, са имало истинската власт. Те са разбрали, че икономическата мощ в края 
на краищата диктува политическата власт, дори в предполагаема демократическа страна, където те биха 
могли да купят политическа власт от онези, които се интересуват от по-краткосрочния физически 
комфорт и икономически статус, отколкото от дългосрочна изгода за тяхната собствена страна.
Нацистите не биха могли да направят това без помощта на предатели. Същото би могло да се каже за 
сивите... като това ЦРУ/нацистко/сиво сътрудничество се простира в многобройни подземни обширни 
бази: Нова Швабия, Антарктика; Пайн Гап, Австралия; планините Елзас-Лотарингия, Германия;
Монтоук, Лонг Айслънд; международното летище в Денвър; Дълси, Ню Мексико; Зона 51, Невада, и т.
н. - Брантън)

Някои кюлчета били откраднати от асистент секретаря на американското Съкровище Хари Декстър 
Уайт (истинско име Вайс) под Хенри Моргентау и изпратени на руснаците за използване в окупирана 
Германия. Той също е подготвил масова кражба на тонове от нашата специална хартия за банкноти.
Когато Дж. Едгар Хувър отишъл при президента Труман с всички доказателства, че асистент-секретаря 
на Съкровищницата е бил комунистически шпионин и крадец, Труман разбира се уволнил Вайс (Уайт) -
и го повишил за глава на Международния Валутен Фонд. Не се шегувам, може да го проверите. (Това 
показва на коя страна всъщност е бил Труман. - Брантън) Историята има по-обикновен край - когато 
спорът се разраснал в пресата, Вайс се “самоубил”. 
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НННЕЕЕМММСССКККОООТТТООО ИИИКККОООНННОООМММИИИЧЧЧЕЕЕСССКККООО ЧЧЧУУУДДДООО

За повече информация върху това как германците са осъществили “икономическото чудо” след войната,
може да прочетете книги като “Martin Bormann, Nazi in Exile” от Paul Manning (“...Борман става 
направляваща сила в “икономическото чудо”, което води до прераждане на германската индустрия и
финанси в 35-те години следващи политическата и военна загуба. В тъмните месеци след войната,
когато Третия райх е съсипан от загубата, Борман създава 750 корпорации пръснати сред онези нации,
които остават неутрални. Тези корпорации получават бягащото богатство на Германия и стават силовата 
база, която позволява на Германия да придобие отново икономическа и политическа мощ.” - от увода).  

Тази книга говори за срещата в Страсбург на 10 август, 1944 г., спомената в книгата на Майкъл Бар-
Зохар “The Avengers”. През 1986 г., докато изследвахме тези теми, ние получихме 161 страници под 
Закона за свобода на информацията, засягащи това, какво се е случило с германското съкровище след 
края на войната.Много от тези документи бяха секретни до декласифицирането им по наша молба.

Един от документите беше No. 19,489, 27 ноември, 1944 г., Тема: Предаване на разузнавателно 
съобщение No. EW-Pa 198 (?, трудно четим) от G-2 Икономическа Секция, Държавен секретар, от лейт.
полк. Джон В. Ийстън, Икономическа военна дивизия. Писмото отгоре заявява: “Имах честта да 
приложа Разузнавателното съобщение No. EW-Pa 198 от G-2 Икономическата Секция, SHAEF 
(“Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces”), датирано 7 ноември, 1944 г., обясняващо плановете 
на германските индустриалци за пост-военното съживяване на Германия. Сред тези теми, които се 
дискутират в съобщението са: патентите, финансовите резерви, износът на капитал и стратегическото 
поставяне на технически персонал.”

Ясно е, че Манинг е цитирал от тези документи в книгата си за Борман. В описанието на срещата от 10
август, 1944 г., в Страсбург, изпъкват някои изречения в документите: “Германските индустриалци 
трябва да увеличат силата на Германия. Те също трябва да подготвят себе си да финансират нацистката 
партия, която ще бъде принудена да премине в нелегалност като френски партизани (в
Gebirgverteidigungsstellengehen). Отсега нататък правителството трябва да отпусне големи суми за 
индустриалците, така че всеки да може да установи сигурна пост-военна фондация в чужбина.
Съществуващите финансови резерви в чуждите държави (чужбина), трябва да бъдат предоставени на 
разположение на Партията, така че да се създаде силна Германска Империя след военната загуба. Също 
така има незабавна нужда, големите фабрики в Германия да създадат малки технически офиси или 
изследователски бюра, които биха били абсолютно независими и не биха имали връзка с фабриката.
Тези бюра ще получават планове и чертежи на нови оръжия както и документи, от които те се нуждаят,
за да продължат техните изследвания и които не трябва да се допускат да попадат в ръцете на врага”
(наблягане от автора). Последните изречения в този документ са, “След загубата на Германия,
нацистката партия осъзнава, че нейните добре познати лидери трябва да бъдат третирани като военни 
престъпници. Въпреки това, в сътрудничество с индустриалците тя подготвя да постави своите по-малко 
познати, но най-важни членове в разнообразни позиции на германските фабрики като технически 
експерти и членове на техните изследователски и дизайнерски офиси.”

Някои от документите засягат “Откраднатото Злато” (1945-1948). (Забележка: Масивен превоз на злато,
което изчезнало от Съюзнически влак, който е бил взривен в тунел, по-късно е било използвано за 
финансиране на проекти поддържани от обществото Туле като Монтоук, или експериментите Феникс,
като средство за противопоставяне на проектите на Флота - експериментите Филаделфия или Дъга.
Самото ЦРУ е доставило в ръцете на нацистите (Туле) много от изследванията и технологията по 
проектите Филаделфия. - Брантън)

Номер за достъп 56-75-101, Agency Container Number 169, Номер на файла BIS/2/00. 

Тези документи засягат трансферирането на германското заграбено злато до “Банката за Международни 
разплащания” (BIS) в Швейцария. Един важен параграф (#9) казва: “От кореспонденцията и
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свидетелствата е ясно, че управлението на BIS по време на войната е в ръцете на Административния 
Съвет, в който AXIS представителите имат авторитетно влияние” и че през 1942 г. германците 
спомогнали за преизбирането на Президента МакКитрик, чийто лични мнения те характеризирали като 
безопасни.”

(От някои изследователи се твърди, че 7-те най-силни банкери в света - които заедно контролират 80% 
от всички глобални финансови транзакции и над 60% от глобалната търговия - са се срещали редовно в
офиса на BIS в т. нар. “Кула на Базел” в Базел, Швейцария. - Брантън)

Във файла е разкрит откъс от “New York Times”, датата не е отбелязана, но изглежда е от 1945 г., който 
заявява: “МакКитрик кандидатиран за пост в Chase. Той ще поеме дълговете като Вицепрезидент на 
банката следващата есен. Томас Х. МакКитрик, американски банкер, който е служил като президент на 
BIS от началото на 1940 г., ще стане вицепрезидент на Chase National Bank of New York (собственост на 
Рокфелер) следваща есен, спомена вчера Уинтроп В. Алдрич, председател на борда на Chase.” Откъса 
завършва с цитирането на МакКитрик: “Осъзнавам, че е мой дълг да изпълня неутрална задача във 
военно време. Крайно трудно, е да се направи подобно нещо, но ще направя най-доброто, на което съм 
способен.”

Друг бивш топ секретен документ беше - Тема: Разговор с г-н МакКитрик, в Швейцария, президент на 
BIS” от Орвис А. Шмид до секретаря на Съкровищницата Morgenthau, 23 март, 1945 г. Този документ 
обяснява взаимоотношенията на МакКитрик с истинския глава на нацистката банкова система,
вицепрезидент на име Пул. “Пул беше описан от МакКитрик като проспериращ банкер, който е бил в
Райхсбанк 20 години и който не споделя гледната точка на нацистите... 

Швейцарската национална банка каза, че за да бъде сигурна, че те не притежават заграбено злато те 
помолили член на Райхсбанк, който заслужава доверие, да удостовери, че всяко парче злато, което те 
закупили, не е откраднато. Човекът, който направил това узаконяване е бил Пул.” Пул е бил старши 
Вицепрезидент на Райхсбанк Емил Йохан Рудолф Пул. Той е бил отговорен по прибирането на плячката 
в банката и бил отговорен за нея пред нацистите. Неговият старши банков чиновник Албърт Томас каза,
че те се нуждаели от 30-тина мъже, които да му помогнат да преопаковат ценностите, които възлизали 
на “милиони от златни марки, лири стерлинги, долари и швейцарски франкове, 3 500 унции платина,
над 550 000 унции злато и 4 638 карата в диаманти и други скъпоценни камъни, както и стотици 
екземпляри от произведения на изкуството” (стр. 226, “Aftermath”, Ladislas Farago, Avon, 1974).  

Този материал е бил превозен извън страната под Операция Fireland или Aktion Feuerland на немски,
която Фараго обяснява в бележка (под линия) в книгата си за Борман: “Транзакцията беше наименована 
“Огнена земя” след архипелага Tierra del Fuego на южния край на Аржентина и Чили, областта до която 
някои от товарите са били първоначално превозени.” (стр. 228). На следващата страница Фараго казва:
“Само малка част от съкровището на SS е било конфискувано от Борман и изпратено през морето по 
курса на Aktion Feuerland. Голяма част от него все още е неоткрито.”

Германия е развила само-финансиране преди края на войната и е произвеждала свое собствено масло от
каменни въглища, изобретила млякото на прах, развила сухото замразяване, научило се да съхранява 
брашното неограничено, да подпомага растежа на зарзавата в оранжерии в химическа почва и т.н. Тези 
проекти били необходими за оцеляването на тайната НЛО-силата, която Хитлер нарекъл “Последният 
Батальон”, в Антарктика.

Фалшифицирането на британска и американска валута е била известна като Операция Бернхард.
Подправените британски пари често били дискутирани в книги и статии за Бернхард, но фалшивата 
американска валута не е била толкова известна. Наскоро САЩ обявиха, че са имитирали нови пари, за 
да противодействат на фалшификациите, за които се говори че идват от Саддам Хюсеин и Ливан. Ще 
бъде по-коректно ако се каже, че те идват от Южна Америка, но за тези пари се предполага, че са пари 
от дрога.Животът се усложнява.
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Когато вестникът “CONTACT” пръв излъчи сериите на “Fire From The Sky”, той последва с препечатка 
на информацията относно истината за Войната за Фолклендските острови. В тези серии, вестникът 
разкри, че руснаците, работещи със силите на Рокфелер, разбили Британските болшевишки сили на 
остров Южна Джорджия. Ако не сте чели тези серии, можете да не схванете тази информация. Важно е
да се знае за тази информация, ако искате да знаете какво се е случило. Нацистки сили били въвлечени 
във Войната за Фолклендските острови, на страната на руснаците. Трудно е да се повярва, ако нямате 
идея какво е. Руснаците били националисти, противоположно на болшевиките, които взели страната в
свои ръце. (Т.нар.) болшевики били тренирани на по-ниската източна част на Ню Йорк и финансирани 
от банкери от Ню Йорк и Лондон. (Над 200 души били тренирани да оперират като първото Политбюро 
и научени на комунистическата философия в Ню Йорк от Рокфелерови. - Брантън) Те завладели Русия,
убили Царя и много националисти и превзели правителството. Започвате ли да разбирате как някой като 
Борис Паш, с руското националистическо семейство на заден план, би могло да работи с нацисткото 
Гестапо и SS агентите?…  

През 1982 г., на 20 април, рожденият ден на Хитлер, руско/нацистко/Рокфелеровата командвана сила си 
пробива път и поставя неутронна бомба в подземната флотска база в острова Южна Джорджия. (Както 
се предполагаше по-рано, Рокфелерови първоначално са финансирали болшевиките и нацистите. По-
късно те започнали да подкрепят финансово руските националисти и нацистите след като болшевиките 
били изгонени от Русия и влезли под кожата на Пентагона, откъдето те планирали глобален ядрен 
холокост, който те биха преживели в своите подземни бункери. Ето на кое място Рокфелерови и
болшевиките се спречкали, Рокфелерови се противопоставили на апокалиптичните планове на 
болшевиките, защото те не били финансово печеливши. Ядрената война неизменно би била последвана 
от глобален икономически колапс, нещо което Рокфелерови не искали. Изглежда, че Рокфелерови са 
опортюнисти. Откакто руските националисти придобиха контрол над Русия, Рокфелерово-нацисткият 
алианс прегърна националистките “братя”, които държат властта. Само ако националистите знаеха, кой 
е създал техните болшевишки врагове. Корпоративната империя на Рокфелер е хамелеон, променящ 
цветовете си, за да пасне на текущите обстоятелства. - Брантън)... Александър Хейг е бил генерален 
представител на Рокфелерови. В книгата си “Caveat”, главата за Фолклендските острови започва така:
“На 28 март, 1982 г., неделя, британският посланик, Николас (“Нико”) Хендерсън, ми донесе писмо от
лорд Карингтън. Група от аржентинци (Аржентина - където нацистите имат главно присъствие заедно с
Антарктида. - Брантън), писали на чуждия секретар, че се приземили 9 дни по-рано на остров Южна 
Джорджия, притежание на Британия (Флота) намиращ се в Южния Атлантик, няколко градуса над 
антарктическия кръг и около 600 мили източно от Фолклендските острови, колония на Британската 
корона.” Обзалагам се, че мислите, че Войната за Фолклендските Острови е била за Фолклендските 
острови!

Много шум се вдигна в медиите за конфликта между Джийн Киркпатрик и Александър Хейг.
Киркпатрик е Ционистка и е била посланик на САЩ за ООН. Тя има редовен очерк във вестника “The 
Jewish Press”, “Най-големият независим Англо-Еврейски Седмичник.” Хейг е имал дълга връзка с Хенри 
Кисинджър, за който Хейг стана висш военен съветник през 1969 г. Спомнете си, че Кисинджър 
произлиза от персонала на Операция Кламер. През януари 1982 г., Рейгън смени съветника по 
национална сигурност Ричард Алън, с Уилям П. Кларк, друг човек от Кламер и който беше заместник на 
Хейг. Никсън каза: “Видите ли светлините да горят до късно в офиса на Хенри (Кисинджър), това 
обикновено е Ал Хейг.” (“War In The Falklands, the Full Story” от “Sunday Times” на Лондонската 
вътрешна група, Харпър и Роу, Ню Йорк, 1982 г., стр. 123.)

Ако се съмнявате, че нацистите никога не са се предали и че те планират да продължат войната след 
загубата им в Германия и планират да направят завръщане, за да осъществят най-накрая целта си, може 
би трябва да прочетете следните книги: Connell, Brian, “A Watcher On The Rhine”, William Morrow & Co., 
New York, 1957. “Old wine in new bottles”, как нацистите ще се върнат на власт. - Horne, Alistair, “Return 
To Power”, Fredrick A. Praeger, Inc., New York, 1956. “Борбата за обединение, а не за каквото и да е
съживяване на нацизма, може един ден да изхвърли Германия от западният лагер.” - Tetens, T.H., “The 
New Germany And The Old Nazis”, Random House, New York, 1961. “A frank and often shocking account 
which details how “Hitler's own” have managed to return to power in almost every walk of German life...” - 
Winkler, Paul, “The Thousand-Year Conspiracy”, Charles Scribner's Sons, 1943. “Secret Germany behind the 
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mask.” - White, Theodore H., “Fire In The Ashes”, William Sloane Associates, New York, 1953. Огънят на 
нацизма в пепелта на Европа. - Sayers, Michael and Kahn, Albert E., “The Plot Against The Peace”, Book 
Find Club, New York, 1945. “...uncovers Nazi Germany's secret plans for a THIRD WORLD WAR.” (В края 
на краищата, те повече или по-малко получиха първите две световни войни, нали? - Брантън) - Schultz, 
Sigrid, “GERMANY WILL TRY IT AGAIN”, Reynal & Hitchcock, New York, 1944. Заглавието да ви дава 
следа? - Dornberg, John, “Schizophrenic Germany”, MacMillan Company, New York, 1961. “Is the new West 
Germany of the postwar years as democratic as we have been led to believe, or does Nazism still smolder?” - 
Lord Russell, Brigadier, of Liverpool, C.B.E., M.C., “Return of the Swastika?” David McKay Co., New York, 
1969. Russell was part of the Nuremberg prosecution team. - Sutton, Anthony C., “Wall Street And The Rise of 
Hitler”, '76 Press, Seal Beach, Calif., 1976. 

Има още много, но само тези са в личната ми библиотека. Аз съм ги чел, главно преди 20 или 30 години.
Не искам да създам впечатление, че Германия е източникът на световните проблеми; Германия просто е
била част от много по-голяма картина…
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ПППРРРОООГГГРРРАААМММАААТТТААА НННААА СССАААМММ РРРЪЪЪСССЕЕЕЛЛЛ “““OOOPPPEEENNN MMMIIINNNDDD FFFOOORRRUUUMMM”””

Повече информация за антарктическите усилия на нацистите и техните опити да наложат глобално 
диктаторство идва от българския физик Владимир Терзийски. Следващото толкшоу интервю с домакина 
Сам Ръсел и Терзийски се случи между 20 и 22 часа на 5 юни, 1993 г. в програмата на Сам Ръсел “OPEN 
MIND FORUM”, по радио KTKK (K-TALK) в Солт Лейк Сити, Юта. Ще цитираме само тези цитати от
обширния разговор, които засягат директно нашата тема (Забележка: Някои от спелуваните имена в
разговора са транскрибирани фонетично от лентата. Действителното спелуване (изговаряне) на тези 
имена, които са идентифицирани като такива може да е различно от тяхното изговаряне в транскрипта,
може би поради българския акцент на г-н Терзийски): 

Сам Ръсел - ...Предлагам да започнем оттук, германците по време на ВСВ очевидно са имали т.нар.
“Foo Fighter” и това предполагам е името, което съюзническите пилоти са дали на това странно 
изглеждащо нещо, което се клатело и профучавало около ескадрилите докато те са летели над 
Германия при бомбардировки.

Владимир Терзийски - Точно така, Foo Fighter, огнена топка (“fiery” ball). “Foo” (feu) е “огън” на 
френски и също означава и вятър на Японски... Между другото Ренато Веско, който е бил 
Италианския Вернер фон Браун, учен изследовател, който е бил в Италианските ВВС и програмата за
Космическо изследване и Развитие по време на войната, в неговата забранена книга в тази страна - 
която също е на разположение чрез нашата Академия – “Прихвани, но не стреляй” (“INTERCEPT BUT 
DON'T SHOOT”), говори за цялото семейство на турбореактивните чинии, които били построени от
Германците, всички по начина на Foo Fighter, KUGELBLITZ и FEUERBALL, два различни модела на 
едно и също устройство. Той също споменава за много атаки на тези машини върху формациите от
противникови бомбардировачи с разрушителни резултати за бомбардировачите. Някои от Foo 
Fighters развивали 2900 км/ч и повече... бомбардировача може да развива до 300, 400, най-много 500... 
така че ние говорим за 6, 8 пъти скоростта на бомбардировача. Най-интересното нещо, което не се е
появило в, нека да кажем, работата на Ренато Веско (защото той говори само за турбо-реактивното 
семейство на чиниите... основно много прости чинии направени от бутални двигатели с перки, апарат,
който има рамка с лещовидна форма и по този начин създаващ жироскопна антигравитация - и някои 
от тях са били хибриди между хеликоптери с въртящ се ротор, основно аеродинамично издигане и
жироскопно издигане на въртящата се тежка маса на роторните двигатели. Няма да съм учуден 
(ако) роторният двигател е бил създаден, за да задвижи жироскопично въртящата се чиния, която е
имала голяма хеликоптерна перка отгоре, така че това е нещо като хибрид между хеликоптер и
чиния)... Дори открих... извънредно редки чертежи от гении на германската авиация, Липиш, човекът,
който е построил първият свръхзвуков безмоторен самолет през 30-те и Чък Яеагер не е този, който 
е преминал пръв над свръхзвуковата бариера, а вероятно германците 10 години преди това с
техните... свръхзвукови безмоторни самолети, които Липиш е построил. Във всеки случай, Липиш е
планирал в края на войната свръхзвуков самолет с въздушнореактивно задвижван и с присъствието на 
анти-гравитация. Те имали горивни резервоари, които се въртели в самолетите... простирайки се от
двигателната част на обекта до канала на двигателя, въртейки горивото и по-този начин създавайки 
допълнително анти-гравитационно издигане и значително подобряващи способностите за издигане и
инерционни реакции на апарата. Така че за да обобщим всичко казано до сега, аз имам... няколко 
брилянтни видеота с дузини от фотографии и инженерни чертежи, скици и т.н.

Германците вероятно са имали 50 модела на летящи чинии задвижвани от всеки съществуващ 
двигател в техния арсенал... бутални двигатели с перки, ротационни... двигатели с перки, бордови и
извънбордови турбо двигатели, импулсни двигатели, въздушнореактивни двигатели и ракетни 
двигатели. Апаратите с ракетни двигатели... могат да излязат в орбита, по-големите модели могат 
да отидат до Луната и обратно буквално с товар от керосин и кислород. На върха на полетите в
космоса с чинии германците са имали и голяма космическа програма с ракети. Открих преди няколко 
дни версия на ракетата V-2 с крила... която е правила суб-орбитални полети на височина по-голяма от
височините на космическите капсули Меркурий и Восток. Те са имали космически програми с техния 
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Zanger-Brent стратосферен въздушнореактивен бомбардировач... диаметрално противоположен,
основно въртящ се над три-четвърти от глобалната траектория... Това е бил дядото на Аврора, за
който се говори толкова много тези дни в Зона 51. (Забележете, че едновременно и американските и
руските космически програми зависят от германски учени, които те са придобили от края на ВСВ.
Възможно е тези изследователи умишлено да са ги направили, за да бъдат “черешката” на германската 
аерокосмическа наука, когато в действителност най-интелигентните учени да са си проправили път до 
антарктическата база в края на ВСВ. - Брантън). Самолетната индустрия на Съюзниците след войната 
е преживяла трудна времена, копирайки немските дизайни...

Сам Ръсел - Уау! Това е невероятно...

Владимир Терзийски - Много от тези неща все още не са копирани, но дойдоха най-удивителните 
фотографии - и аз имам копия от тях и те са на разположение - от тайното германско общество 
“Tuligezelshaft” и “Templehofgezelshaft”, германският клон на Рицарите Тамплиери, които са също и
Международните банкери, така че те нямат абсолютно никакви проблеми във финансирането на 
тези проекти. Някои от (-неразличимо- с по-ниско положение германски учени...? - Брантън) дори са 
знаели, че тези проекти се провеждат. Много от тях в близък кръг са обяснявали, че са такива 
глупаци, защото всички умни момчета са изчезнали след войната в германската южнополярна колония 
и основно само интелигентните слабаци са останали в Германия... Направихме брилянтен аудио запис,
на всички тези неща, за които ще говорим и те са на разположение в две дузини много добри видео 
ленти както и в много аудио такива.

Сам Ръсел - Ще трябва да сме сигурни и да кажем на хората как могат да си направят копие от 
това, ОК?

Владимир Терзийски - Много е просто, те могат да ни се обадят тук в Лос Анджелис на кода (310)-
473-9717...  

Сам Ръсел - ...Бих искал да те питам въпрос относно знанията ти за руските технологии. Говори се,
че руснаците са много по-напред от нас...

Владимир Терзийски - Не съвсем...

Сам Ръсел - Технологично.

Владимир Терзийски - Моето усещане е, че не само Френската революция и Парижката комуна и
комунизма на Маркс и Енгелс са били финансирани и ръководени и дирижирани от (Баварските)
илюминати, но също и Болшевишката революция, нацисткия възход в Италия, или национал-
социалистическото движение в Германия. И по същата линия, Уолстрийт тайно и усърдно води 
действия, за да помогне зад кулисите на Русия за това, те да станат реален външен враг и да не са 
само “сила на хартия”, неубедителна и слаба сила на хартия. Имам многобройни съобщения за това 
как Германците са построили всички заводи за муниции, 14 от които са били построени преди да 
започне войната. Те всички били построени от германци. Ролс-ройс е построил една фабрика за турбо-
джетове за двигателите на изтребителя MIG, точно навреме за започването на Корейската война.
Имам фотография на най-добрия (по това време? - Брантън) американски стратегически 
бомбардировач, B-29, този който е пуснал бомбата над Хирошима и Нагазаки. Под крилата си той е
имал най-добрия германски двойно двигателен ракетен прихващач, свръхзвуков крилато-носещ ракетен 
прихващач DFS-346 и всичко това под знаците с червена звезда на руските ВВС. Как някои може да 
твърди, че няма секретно изтичане на най-напредналата технология зад кулисите... през студената 
война, за да се направи Русия реален враг. Чувал съм многобройни слухове, че на руснаците е бил даден 
обогатен уран, за да построят тяхната първа атомна бомба и когато те не могли да я построят,
дори им е била дадена цяла атомна бомба, чрез контрабанда в багажа на руския посланик направо в
полета от Вашингтон за Москва според думите на Виктор Суваро, геният на руските разузнавателни 
новели. И основно това са документираните книги, които е написал. Най-добрата от тях е
“Аквариум”, за онези от слушателите ни, които искат да се запознаят лично с тайните на 
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секретното общество. По-късно на руснаците е била продадена атомна подводница, за да направят 
тяхна стратегическа флота, като по-реална заплаха. Защо (Баварските) илюминати се нуждаели от
силен враг в лицето на руснаците? Много просто, защото в противен случай те не могат да пазят 
секретността около тези гигантски подземни проекти. Най-добрата причина, която те използват е
“О, ами ние не можем да ви кажем за това, ние не можем да дискутираме това дори в конгреса 
защото руснаците биха разбрали”. Това явно е било използвано и от двете страни от завесата, за да 
може (баварските) тайни общества в Русия и САЩ тайно да провеждат - и узаконят масивното 
финансиране - на тези проекти. Ако се върнем на германците, най-интересното твърдение те правят 
в друг документален филм... на разположение от нас, е че те са се приземили на Марс в средата на 
януари 1946 г. след 8 месечен тежък полет основно с доброволен самоубийствен екипаж от германци и
японци в гигантски 230 фута в диаметър дредноут... отново движещ се със свободна енергия, основно 
Hanz-Kohler конверторите на гравитационна енергия в електромагнитна енергия по време на полета.
Друго интересно нещо, което открих, е цяла поредица от експерименти върху контрол над съзнанието 
в Германия, които били повторени дословно от суперсилите след войната. Контрол над съзнанието с
ултразвук, когато те убедили и обучили техни разбиващи S.S. сили, контрол над съзнанието с всички 
видове синтетични и халюциногенни дроги, всички видове подходящи гъби, контрол над съзнанието,
който е бил развит чрез използването на технологията Вилхем Райх. В първоначално състояние това 
(включвало) типове от содомичен контрол над съзнанието, който е бил практикуван от Ариманичните 
и луцифериански ордени на Тибетските монаси, които били посетени от многобройните германски 
етнографски експедиции през 20-те и 30-те и цялото това тайно знание по-късно е било занесено в
Германия. Ние записахме фантастична лента тук с Ал Биелек и Ч. Джонсън от Лас Вегас за
магическо-окултните връзки на Третия райх и нарекохме лентата “Окултния Национален 
Шаманизъм” в аналогия с “национал-социализма”, вълнуваща лента, която основно събира заедно 
около дузина много редки книги за окултните връзки на Третия райх, замесването със сатанизма, с
вещерството, с всички видове неизразими отклонения, включително и сексуални отклонения...
Германците били в контакт с половин дузина (недоброжелателни) извънземни видове в тези големи 
подземни съоръжения, някои от тези подземни бази били 2 км. дълги, и 1 км. широки. Намерих 
чертежи на тунелни системи с тези бази от невероятни места включващи... американските доклади 
за проучване на бомбардиранията под земята - огромни индустриални заведения под германските 
планини… основната линия е, че през времето когато войната свършила германците усилено правели 
всички тези главни части от секретните технологии на илюминати на тази планета...

(Дали нацисткото Военно R&D е било клон на Баварските илюминати? - Брантън)

Технологии за контрол над съзнанието, цяла дузина от контрол над съзнанието... искам да кажа, че 
тук имаме лента за контрола над съзнанието провеждан в германски бази. Но най-важното нещо за
техните изследвания е било генното инженерство... Доста добре познат филмов продуцент в Южна 
Калифорния, който направи един от най-добре познатите НЛО документални филми, който спечели 
голяма награда ми спомена в частен разговор, че докато правел този филм видял във военно-
правителствен архив, ням документален филм за ужасяващите генетични експерименти върху живи 
човешки същества, имам предвид отсичане на глави, разчленяване и обратно събиране на човешки тела 
от части - всички тези франкенщайнови експерименти в германската генетична програма… и най-
накрая филмът кулминирал със заснемането на живи, вървящи и дишащи хибриди между хора и
животни, които били създадени в германските концентрационни лагери преди половин век. Reife 
(спелуване?) микроскопът, Royal Reife микроскопът, за който се говори, че е скаларно-вълнов 
микроскоп на Тесла, който има крайно висока разделителна способност и може да види много нива от
сложности, отвъд йерархичното ниво на клетката, вероятно е бил магическият ключ към царството 
на човешкия геном, микроскопът е бил открит през 20-те в Берлин и вероятно е дал ключа на 
Германците за човешкия геном. Големият 10 милиарда долара проект за човешкия геном, който 
започва сега да изразходва долари от бюджета през Департамента на Енергията тук, е нищо повече 
от параван за истинското господство на човешкия геном преди половин век от илюминати, които са 
задвижили компютъризирани дизайни на клонинги и човешки същества, всичко това в подземни 
лаборатории.
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(Забележка: Баварските култисти и сивите извънземни според твърденията работят заедно в
производството на т.нар. “хибриди” в подземни съвместно-действащи инсталации. Много от хибридите,
които са родени с присадена рептилианска ДНК или ДНК от други животни са принудени да бъдат 
слуги от раждането им на драконианските колективисти. Някои от тези “хора” избягали от доминацията 
на колектива и се присъединили към по-приятелски настроените “Федерационни” сили, или били 
спасени от същите от заловени бази и кораби, според контактьора Алекс Кулиър и други. - Брантън)

Сам Ръсел - Хммм.

Владимир Терзийски - Взимам много на сериозно филми, не само, като “Момчетата от Бразилия” за
секретните експерименти в “обучение” на отвлечени деца... (тайното) правителство е най-големия 
консуматор на отвлечени деца в тази страна и просто интуитивно се обадих на този номер 1-800 от
кутията за мляко, следвайки слуха, че 400 000 деца изчезват от тази страна всяка година, (близо до)
половин милион всяка година. Помислих си: “Не, може би 20, 30 хиляди, не е възможно”. И жената 
там каза... “Не, ние нямаме никаква статистика”. “Ами, някакви статии във вестника, нещо?” “Не,
ние нямаме нищо.” И аз започнах да ставам все по-подозрителен. Най-накрая тя направи едно 
“научно” предположение, работейки 5 години в системата. Тя каза, “Около 200 000 деца за година или 
горе-долу.” Направих само 5 минутно изследване и получих половината от ужасяващия слух, че 
изчезват половин милион всяка година. Много от тях изчезват под земята… на Новия Световен Ред…

Сам Ръсел - Владимир Терзийски. Той е един НЛО изследовател. Той е основател заедно с Ал 
Биелек на “Американската Академия на Учените Дисиденти”. (Сам Ръсел получава обаждане в
този момент. Въпросът е за професионалното минало на Владимир.)

Владимир Терзийски - Ами, аз учих Физика и Инженерство в Университета в Токай в Токио, имам 
бакалавърска степен по физика, магистърска степен по Електронно Инженерство. Работих 4 години с
Института за Изследване на Слънчевата Енергия на БАН преди да емигрирам за САЩ. Учих 3 и
половина - 4 години, социология в Университета в Аризона и в UCLA и бавно влача тази моя 
допълнителна степен до завършването й тези дни...

Сам Ръсел - ...O.K., нека да се придвижим напред и да продължим от мястото от където спря.
Ставаше дума за генното клониране.

Владимир Терзийски - Имам още две теми, много важни теми, за да завърша и можем да започнем 
генералната дискусия. За да покрием всичките усилия по генетични изследвания на тази планета, не 
става въпрос за това, че няколко побъркани франкенщайнови учени се намират тук и там в секретни 
подземни бази, не е смахната идеята, че тайното правителство или дори по висoките нива на 
извънземни раси, които ни използват тук като лабораторни мишки… имам чувството, че се задава 
много по-високо ниво на дневен ред на “командвана линия”, от… основно присъствието на паднали 
ангели на тази планета, която се управлява (конспиративно)… вероятно 90% от извънземните раси,
които посещават планетата ни… повечето от тях са идвали тук на планетата сключвайки договори 
за точно този определен клон от “небесното управление” и най-голямата точка на техния ред е… на 
върха на напреднало междузвездно транспортиране и комуникация - създаването на живот (или по-
скоро пре-създаването или пре-подреждането на съществуваща биологична материя, откакто 
създадените същества дали висши или паднали, могат само да пре-структурират това, което вече е
създадено - Брантън), и контрол над съзнанието разбира се. (Това) са били четирите крайно важни 
точки, най-важните точки на техния дневен ред. Така че “създаването” на всички тези 
франкенщайнови чудовища не е едно отклонение на болен мозък или вероятно скрит сатанистки 
филмов продуцент. Това не е някаква прищявка на Финансист, който спонсорира тези проекти... това 
наистина е невероятна сага на Космическо или Галактично ниво... тези йерархии, които се опитват да 
се превъзхождат и надминат една друга и се опитват да докажат вероятно на по-висши нива на 
небесни наблюдателни тела, че те могат да извършат по-добро управление и по-добро “създаване” на 
това и това, включва живите същества. Така, че аз слагам цялото създаване на изкуствения живот 
от грубите механични роботи създадени от химиците (алхимиците) на илюминати в средните векове 
до франкенщайновата конгломерация на човешки същества от... части от тела в края на 19 век и
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първото създаване на примитивни клонинги в началото на 20 век чрез ограничени експерименти на 
хибридизация между хора и животни, които се провеждали в германските концентрационни лагери по
време на войната. И най-големите усилия на германците насочени към създаването на “Господарска 
раса”, “свръхчовека”. И това, което са направили в малки размери в концентрационните лагери, по-
късно в края на 40-те и началото на 50-те те направили в десеторно по-голям размер, в техните 
южнополярни колонии. Слухът е, че, в момента има град наречен Новият Берлин, огромен подземен 
град под Южния полюс, южно от Африка в Земята на Кралица Мод... под Германска юрисдикция, под
германската номенклатура. 2 милионна силна колония, която се занимава главно с космически 
пътувания и човешко генно инженерство. И основно, много внимателен анализ на германската 
технология - и аз повтарям, не съм религиозен маниак, аз навлязох в конспиративните теории само 
поради необходимост, да опиша темата с антигравитацията, от която се интересувам. На първо 
място аз съм физик и инженер и се очаровам много повече от едно обяснение на физиката на 
локалната вселена или системата за управление на енергията в нашата Огромна Вселена отколкото,
ако може да кажем, управлението на висши или паднали ангели на структурите около нашата 
планета - но проследявайки технологиите, аз започнах да раздробявам големия пъзел, този голям 
галактически и космически пъзел... 

Сам Ръсел - ...Буквално времето ни свърши. Владимир ние имахме няколко въпроса отнасящи се 
до това какво имаш на разположение и можеш да пратиш на хората в писмен формат или 
електронен.

Владимир Терзийски - Имам видео листа от вероятно 50 публикации, видеота, аудио ленти, книжки,
статии и т.н. Всеки, който се интересува може да ни се обади с областния код (310) 473-9717. Ние 
скоро ще сме и в една от книжарниците на Солт Лейк Сити, всъщност аз изпратих много материал,
който беше показан в Preparedness (Expo) Show. 

Сам Ръсел - Тук трябва да те напуснем, Владимир благодарен съм ти много за посещението ти,
знам посещението беше много кратко и го оценявам. Беше много вълнуващ час за мен, надявам се 
и за нашите слушатели и се надявам да си видим пак.

Владимир Терзийски - Сам, с най-голямо удоволствие. Повтарям отново, това беше само “малко 
разкритие” на дейността на тъмната страна... не бива да сме песимисти, напротив, просто внасяме 
светлина върху тези грозни деяния на илюминати, това е всичко, което трябва да се направи, за да 
започнат да се топят като стар сняг под горещите летни лъчи...

Сам Ръсел - Благодаря ти много Владимир, страхотен начин за край...

(Забележка: Владимир Терзийски е “... роден българин инженер и физик, завършил в Cum Laude от
магистърско научната програма на университета Токай в Токио през 1980 г. Служил като изследовател 
на слънчевата енергия, в БАН, преди да имигрира за САЩ през 1984 г. (Той също е) Интернационален 
НЛО изследовател говорещ английски, немски, руски, японски и български (и) Създател/лектор на 
курса УФОЛОГИЯ-101 за университетско ниво на обслужване. - Брантън)

С основаването на предната фондация, чувствам че това би било подходящо място да включа следната 
информация, която се намира в кръговете на електронните новинарски групи:

От: dona@bilver.uucp (Дон Алън)
Новинарски Групи: alt.alien.visitors, alt.conspiracy, alt.activism, sci.skeptic, misc. headlines, alt.politics.bush  
Тема: UFO “October Surprise” и USA TAKEOVER?!  
Съобщение-ID: <1992Jul31.011541.6582@bilver.uucp>  
Дата: 31 юли 92 г. 01:15:41 GMT 
Организация: W. J. Vermillion - Winter Park, FL Lines: 285 
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ВВВНННИИИМММАААНННИИИЕЕЕ::: ЗЗЗАААПППОООЧЧЧВВВААА ГГГРРРАААЖЖЖДДДАААНННСССКККААА ВВВОООЙЙЙНННААА ВВВ СССАААЩЩЩ!!! ВВВИИИЕЕЕ ИИИ
ВВВАААШШШИИИТТТЕЕЕ БББЛЛЛИИИЗЗЗКККИИИ СССТТТЕЕЕ ВВВ ОООПППАААСССНННОООСССТТТ!!! РРРАААСССОООВВВИИИ БББУУУНННТТТОООВВВЕЕЕ ИИИ

УУУБББИИИЙЙЙСССТТТВВВААА НННААА АААМММЕЕЕРРРИИИКККАААНННЦЦЦИИИ ЩЩЩЕЕЕ СССААА ПППЪЪЪРРРВВВИИИЯЯЯТТТ ЗЗЗНННАААККК!!!

ТОВА НЕ Е ШЕГА!

На 4 юли, 1992 г., на НЛО конгрес в Аркадиа, CA, г-н Майкъл Юнгер, член на супер-секретната група 
COM-12 и учен, който е работил в Груум Лейк, Зона 51 в Невада, стъписа аудиенцията от над 200 
човека със следната невероятна информация, която, ако е вярна, застрашава живота и свободата на 
всеки американец.

Това е невероятния сценарий на планираните събития: В началото на август тази година, 1992 г.,
конспирация работеща зад кулисите на нашето правителство, ще направи първия си открит ход. Тези 
конспиратори планират да създадат диктаторство в САЩ, да суспендират нашата Конституция и да 
опитат да конфискуват всички оръжия и боеприпаси в американските домове.

Фаза 1 трябва да създаде “расови бунтове” в главните американски градове като Ню Йорк, Детройт,
Чикаго и т.н.; това ще започна през август. Това ще бъде предшествано от месец на подсъзнателно 
програмиране чрез телевизията и други медии, за да се убедят хората за гражданска война в САЩ.
Ударението ще бъде върху рап записите също като “Body Count” пуснат от Тайм-Уорнър (корпорация 
на Рокфелер) от музиканти като “Ice Tea” и “Sister Solj”, чийто думи в песни като “Убийци на ченгета”
са направени, за да възпламенят и поляризират своите слушатели. Тези рап парчета съдържат, изрази 
като “убий белия полицай”, “убий свинете”, “убий белите” и “Защо да не убиваме белите, ако те също 
могат да убият нас?” и т.н.

През август Фаза 2, ще има действие операция с кодово име “Операция горещи августовски вечери”. 
Специални агенти на конспирацията, маскирани като полицаи, ще открият огън по малцинствата, а
именно черните американци и испаноезичните и ориенталците. Други агенти ще поставят запалителни 
бомби както направиха наскоро във вълненията в Лос Анджелис, които основно бяха “тестове”, които 
надвишиха очакванията на конспираторите. Тези специални агенти, маскирани като полицаи, избиват 
тези негри и малцинства и откриват огън по истински полицаи. Това довежда до ескалация на 
напрежението между полицаи и малцинствата. “Скин хедс” и други банди, вече въоръжени се замесват в
сбиването. Истинската полиция, силно намалена, не може да се справи с бунтовете. Извиква се 
националната охрана и стреля по (други) специални агенти маскирани като членове на банди, които 
също привличат други членове на банди за битка срещу полицията и хората от националната гвардия.
Тези бунтове продължават през август, с много избити малцинствени американци в големите градове.

(Забележка: Въпреки, че това не се случи както се планираше през август - вероятно поради това, че 
проектът бе компрометиран - глобалистичните планове все още действат, дори ако те търпят временно 
отлагане или неуспех. Също и растящото количество съобщения, че военно оборудване на ООН е било 
видяно да преминава през американски общини на влакове, камиони и т.н. Лично аз научих за няколко 
свързани инцидента. Натъкнах се на съобщения от National Guardsmen, които били подложени на 
специализирано домашно претърсване и трениране на атаки и градски военни тактики. Беше ми казано 
също, че двама мъже, които са се опитали да се промъкнат в “гробището” за Федерални военни 
самолети извън Финикс, Аризона, се натъкнали на няколко товарни вагона, в които те открили около 2-3 
милиона чисто нови белезници, които явно били складирани там, чакащи само да бъдат използвани!
Запомнете това докато четете следващите референции за потенциалното замесване на ООН в опитаното 
завземане. Сравнете това с разнообразните недомлъвки относно национал и комунистическия 
“социалистически” контрол на ООН. Възможно ли е причината за събирането на комунистите и
нацистите в ООН да се дължи на факта, че те едновременно са подкрепяни от Баварско-Рокфелеровия 
алианс? Възможно ли е бунтовете в ЕлЕй, които започнаха на 29 април 1992 г. да са били тест на план за 
възбуждане на расови бунтове и гражданска расова война в САЩ? Това се предполага от следващите 
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цитати от изследователя Вал Валериан: “По време на UFO EXPO West 92 в Лос Анджелис, което се 
случи седмица след бунтовете в Лос Aнджелис, имах щастието да се срещна с някои изследователи,
които са наблюдавали няколко кораба натоварени с електронни антени на брега на Лос Анджелис два 
дена преди да започнат бунтовете. Има групи в Южна Калифорния, които регулярно провеждат анализи 
на честоти на разнообразни зони от метрополиси и те съобщили, че зоната на Лос Анджелис е била 
тежко дозирана с бета честоти, кратко преди да се случат бунтовете. Бета честотите могат да произведат 
безпокойство, тревожно състояние, и това със сигурност ни води до друг сценарий, който е
контролирано упражняване в манипулация на популацията... На 30 април, Compton Police Dept. разкри,
че има арестувани шест човека за палеж и че когато били разпитани за техните действия, младежите 
казали, че те били “на мисия да изгорят 10 къщи за един час”. Тяхната кола съдържала 10 галона бензин 
за използване в тези огнено-бомбови операции. Юридически източници също съобщиха, че много от
тези арестувани по време на безредието имали идентични истории за прикриване, показващи, че е имало 
много такива групи под координацията и контрола на някого. Бунтовете в Лос Анджелис били в
действителност операции на разузнавателна агенция, които били използвани, за да призоват използване 
на военни сили; имало е опит за стартиране на бунтове из цялата страна, които биха изискали 
призоваването на военно положение и планове на FEMA. Друг индикатор, според който “бунтовете”
били вероятно разузнавателна операция, е че деня преди издаването на присъдата на Родни Кинг, е била 
раздадена масова листовка в Южен централен Лос Анджелис от група наричаща себе си “Революционна 
комунистическа партия” (RCP). Ако сте въобще запознати с “американските” практики на 
разузнавателните агенции, незабавно може да се види, че RCP е параван за дейности на ЦРУ. Най-
“революционните” и “терористични” действия са всъщност осъществени от много разузнавателни 
агенции, за които се твърди, че съществуват заради предотвратяването на такива действия. Листовката 
казва, “Няма правосъдие в заседателната зала - Трябва да се бунтуваме.” В дните на инцидента, кмета на 
Лос Анджелис, Том Брадли (който също е член на Трилатералната комисия) използвал врявата,
оркестрирана от пресата, за “полицейска реформа”, за да постави ТЛК като апарат за посредник на 
въстанието - на място, което изстреля виртуална война в местното прилагане на закона, парализирайки 
ефективно, ако не разрушавайки, тези функции. Членът на ТЛК Том Брадли, както се оказва, назначил 
свой другар за член на ТЛК Уорън Кристофър да формира “Независима комисия за разследване на 
LAPD”. Кристофър, чиято специалност са бунтовете и градските безредици, е партньор в юридическата 
фирма O'Melveny and Myers. В началото на 60-те, той и приятелят му член на ТЛК Кирус Ванц, след 
това служител в Пентагона, разработил “Операция Garden Plot”, план за военно положение в
американските градове при събития на “домашно граждански безредици”. Разбира се няма разлика в
това да се направи “причина” за домашно безредие, ако разбирате какво искам да ви кажа. Уорън 
Кристофър, в действителност е бил един от създателите на Law Enforcement Assistance Administration 
(LEAA), по време на администрацията на Джонсън, когато е бил заместник главен прокурор. LEAA е
бил един от ранните опити за осъществяването на федерално превземане на локалните полицейски 
департаменти в САЩ. Ясно е, че дългосрочната политика на Трилатералната комисия е да подбуди 
гражданското безпокойство и не само в САЩ, а навсякъде по света, за да оправдае налагането на 
световно диктаторство. Не спирайте сега - става по-интересно. Друг, също назначен за Комисията на 
Кристофър от члена на ТЛК Том Брадли, кмет на Лос Анджелис, е човек на име Мики Кантор, който се 
оказва, че е мениджъра на националната кампания на кандидата за президент на Демократите и член на 
ТЛК Уилям Клинтън (Бил Клинтън), самият който е в сърцето на операцията за трафик на дрога, която 
бе детайлизирана на 21 април, 1993 г. по телевизионното предаване на NBC “A Current Affair”; дрогата е
била прекарвана от летището в Мена, Арканзас от ранните дни на Рейгън насам и според 
телевизионното предаване, едновременно Буш (старши) и Клинтън знаят за това; винаги когато се 
направи усилие да се надзърне в тази тема, разследването удря на камък иззидан от Федералното 
Правителство. Проверете сами...” - Брантън)

Фаза 3: През септември, президента Буш (старши) призовава силите на ООН да потушат бунтовете и да 
възстановят закона и реда. Американските сили показват, че не желаят да се бият срещу цивилни 
американци. Буш издава Изпълнителни заповеди, вече действащи, които сега дават на силите на ООН 
пълни права и свобода да влизат в американските домове, да конфискуват всички устройства, с които се 
осъществява комуникация, включително и видео камери, VCRs, компютри, циклостили, всичко което 
може да принтира, копирни машини и т.н. Тези сили доставят списъци на имена, в частност имената на 
тези познати като патриоти и тези патриоти и техните семейства се подбират първи и ако не се 
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екзекутират на място, се изпращат до един от 13-те (главни) концентрационни лагери, които са напълно 
активирани в САЩ. Не се оставя никой да разкаже какво наистина се е случило. На озадачените съседи 
е казано, че това е законна “полицейска проверка за дрога”. Онези, които избягат в планините ще бъдат 
преследвани от “намери и унищожи” части, специално тренирани за военни действия в планините. През 
септември всички граници ще бъдат затворени както и летищата. Няма да бъде позволено никой да 
напусне САЩ.

Фаза 4: През октомври ще бъде предадено на живо от телевизията официално съобщение, че 
извънземни, вероятно сиви от Зета Ретикули са завладели Земята, като ще се покажат някои 
действителни извънземни (разкрити) по предаването. Това всъщност е фалшива инвазия. Извънземните 
са на Земята от много години и са сключили договори с наши правителства; има милиони от тях в
секретни подземни комплекси също като Дълси, Ню Мексико, които са отговорни за отвличането на 
американски деца и граждани и осакатявания на добитък документирани в книги и по телевизията, също 
като известните напоследък “Intruders”. Това съобщение ще причини мобилизация на целия свят от
ръководството на ООН за борба със “завоевателите”.  

(Забележка: ...както ние се мобилизирахме под флага на ООН за борба с “комунистите” в предварително 
планираната Корейска война, където фактически про-социалистическите власти от ООН бяха вече в
съюз с комунистите и предаваха движенията на нашите сили и планове на Червените всеки път, според 
ген. Дъглас МакАртър. Между другото коментарите на генерала относно това предаване мистериозно 
изчезнаха от “официалното” течение на историческите текстове. МакАртър между другото, е бил 
привърженик на вярването, че Третата Световна Война ще включва космическа война с извънземните.
Възможно ли е да работи една интерпланетарна версия на сценария на Макиавели, като Новия Световен 
Ред съответства на ООН, а “извънземните сиви” играят ролята на комунистите? Едно интересно нещо за 
самия Майкъл Юнгер е, че други са потвърдили съществуването на COM-12 и на подобна агенция 
наречена CABAL. Тези две разузнавателни агенции на флота знаят за присъствието на сивите и са 
против всякакви бъдещи споразумения с тях поради известните предателства на установените договори.
COM-12 и CABAL са замесени в “Разузнавателна Война” с две фашистки агенции, които са свързани с
NSA-ЦРУ познати като MAJI и AQUARIUS. Тези две агенции поддържат активно взаимодействие със 
сивите извънземни и според някои, тези агенции всъщност са контролирани от тези същества чрез 
импланти за контрол на съзнанието. Забележете внимателно фашисткия или нацистки произход на ЦРУ 
и NSA като Троянски кон или пето колонни агенции в американското разузнаване. COM-12 и CABAL 
работят с хуманоидни извънземни, които са решени да предотвратят действията на рептилоидните 
извънземни чрез MAJI и AQUARIUS, от намесването с делата на тази планета. Конфликта между тези 
две извънземни групи явно е довел планетата до това да бъде център на един древен спор между тези 
две галактически суперсили, хуманоидните не-интервенционисти от съзвездията Плеяди и Андромеда и
рептилоидните интервенционисти от съзвездията Орион и Дракон. COM-12 и CABAL са решени да 
поддържат американската независимост под американската конституция, докато MAJI и AQUARIUS са 
решени да предадат Америка на Новия Световен Ред. COM-12 и CABAL умишлено пускат информация 
на публиката, която вреди на MAJI и AQUARIUS и поради това може би бунтовете в L.A. Riots и
сценария за превземане се провалиха и не успяха да се материализират в национално военно положение 
и превземане от Новия Световен Ред по това време. Защитниците на Новия Световен Ред са се опитали 
на няколко пъти в миналото и ще опитват да направят това и в бъдеще. Поради някаква причина те се 
опитват на всяка цена да осъществят планираното превземане от Новия Световен Ред на Америка до 
2000-та година. Определено това е тяхната цел. Ако всичко това се провали те могат да опитат една 
инвазия на САЩ от ООН, използвайки всякакви възможни средства, които те могат да “узаконят” също 
като “Операция на ООН”. - Брантън)

През ноември хаосът продължава и повече “ООН” сили се наливат в САЩ, предимно продажни, които 
са се били преди това в африканските нации и други горещи точки. (Кланетата извършени от тези части 
са добре документирани).  

Фаза 5: През декември ще се случи добре планирана катастрофа на стоковия пазар, драматичен спад до 
най-малко 1500 по DJ Industrial Average. Това събитие (е) планирано по-късно да отслаби, панира и
обърка населението.
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Фаза 6: ...Конституцията на САЩ е суспендирана и хората сега живеят във военно положение в тотално 
фашистка държава. Кои са тези конспиратори? Според Майк Юнгер, в края на ВСВ, Нелсън Рокфелер е
донесъл 3000 високопоставени нацистки служители от Германия нелегално в САЩ, без разрешение.
Като днес се счита, че има 1.6 милиона нацисти в САЩ, много от които в правителството и големите 
компании, също като ATLANTIC RICHFIELD в Ню Джърси. Невероятно, но тези нацистки фашисти се 
опитват са установят “Четвъртия Райх”, за да продължат хилядолетния план на Адолф Хитлер, (с
неговата цел) за евентуално елиминиране на “не-Арийските” раси като евреите, негрите и други 
“дисиденти”. През януари, 2000 г., когато се случи “истинската” извънземна инвазия, планетата ще бъде 
официално прeхвърлена на извънземните завоеватели, нацистките властелини очакват да получат 25% 
от Земята за себе си. Написалите този документ не слагат началото на горния материал, а просто 
предават тази информация за вас, за да направите това, което чувствате, че е нужно. Ние не знаем дали 
тези неща ще се случат (ние се надяваме и молим, че няма), но ако нещо от горното се случи, можете да 
сте сигурни, че равносметката от този сценарий ще последва. Техните две главни незабавни цели са 
разоръжаване на американските граждани и суспендиране на Конституцията ни.
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ПППРРРОООЕЕЕКККТТТИИИ ЗЗЗААА КККОООНННТТТРРРОООЛЛЛ НННАААДДД СССЪЪЪЗЗЗНННАААНННИИИЕЕЕТТТООО ОООТТТВВВЪЪЪДДД
АААТТТЛЛЛАААНННТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЯЯЯ ОООКККЕЕЕАААННН

Належащо: Направете 30 копия и ги пратете до медиите, политиците, духовниците, организациите,
пуснете в пощенските бюлетини, предайте на гражданите по улиците! Времето изтича! Действайте сега!

Don - “Don Allen” - // Само | Тависток + Есален = “Ню Ейдж” Интернет: dona@bilver.uucp \X/ Amiga | 
Ротшилд + Рокфелер = FED UUCP: .uunet!peora!bilver!vicstoy!dona | ООН + Майтрея = “Зоната на 
Здрача” “Една демокрация не може да бъде едновременно и невежа и свободна” – Томас Джеферсън 

От: dona@bilver.uucp (Дон Алън)

Новинарска група: alt.conspiracy, alt.alien.visitors, talk.politics.guns  

Тема: ФАЙЛ: ОКТОМВРИЙСКА НЛО ИЗНЕНАДА - C.A.C. част 2/2  

Ключови думи: НАЦИСТКИЯТ СВЕТОВЕН ПРЕВЗЕМАЩ ПЛАН – НОВ СВЕТОВЕН РЕД; Message-
ID: <1992Aug29.193917.15933@bilver.uucp>  

Дата: 29 август 92; 19:39:17 GMT  

Организация: W. J. Vermillion - Winter Park, FL Lines: 515 

 

ОКТОМВРИЙСКАТА НАЦИСТКА НЛО-ИЗНЕНАДА 

(...повече информация от конференцията в Аркадия, Калифорния, която представя Майкъл Юнгер, член 
на секретната разузнавателна единица COM-12 на Военноморския Флот, който се опитва да поддържа и
издигне защита на американската конституция, Хартата на правата и Декларацията за Независимост. -
Брантън)

Много от тях (нацистите) станаха агенти на ЦРУ, НАСА, както и на Националната Агенция за 
Сигурност (NSA), ФБР и други правителствени агенции, така че нацистите повече или по-малко тотално 
инфилтрираха американското правителство в много от ключовите и чувствителни позиции...

Те също са били използване и им е била дадена работа в много от корпорациите притежаване от
Рокфелерови, включително и ATLANTIC RICHFIELD. Точно през Atlantic Richfield са били вкарани и
използвани повечето програми за контрол над съзнанието...

Един от нацистките (доктори), работейки с 300 елитни учени върху тези проекти, развил някаква дрога,
която би могла да се използва върху деца (причинявайки) силна болка и мъчения, при което детето 
нормално би трябвало да притъпи чувствата си и да изпадне в безсъзнание. Докторът може да даде 
дрогата или да я инжектира и това би държало детето в будно състояние без да притъпи чувствата му и
по този начин докторът би причинил по-голяма болка, отивайки отвъд прага на човешката 
издръжливост, което в замяна би причинило тотално изтриване на мозъка на детето, като един празен 
лист хартия, при което детето забравя своята идентичност, забравя персоналната си идентичност, дори 
забравя как да събира и изважда или проведе разговор.
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Деца с контролирано съзнание, използвани като секс-роби

Детето трябва да бъде тотално контролирано от началото, започвайки от чисто съзнание. Тази техника 
на промиване на мозъка или контрол над съзнанието, им позволява да създадат каквато личност си 
поискат. Те са създали много от тези деца, за да станат секс-роби за техния собствен вид и след това 
тези деца да бъдат използване от други за толкова време колкото си пожелаят и след това да бъдат 
ликвидирани, когато на (човека) им омръзне или е приключил с тях. Според този запис (на Майкъл 
Юнгер), човекът отговорен за дистрибуцията на децата сред разнообразните нацисти за използване, с
цел секс, се е казвал Лари Кинг, не този Лари Кинг от телевизията и водещия толк-шоута, а по-млад 
човек, различна личност, който разменя човешки души и продава тези деца на мъже за сексуални цели,
за партита или за каквото и да е, позволявайки им тотално притежание на детето, като че ли детето е
просто една вещ. (Нацистите) са свободни пред избора дали да унищожат или запазят детето... Според 
записа някои от децата са били използвани за сатанистки цели. Те били използвани за сатанински 
ритуали, включващи одиране на детето когато е живо и изваждане на сърцето му (също когато е живо)... 
(Този) Лари Кинг е продавал тези деца, правейки огромни количества пари за тези многобройни цели и
ако детето не действало, те просто го премахвали. В много случаи, ако били носени обратно, за да бъдат 
премахнати, те били изпращани до комплекса Atlantic Richfield в Ню Джърси и комплекса е работел с
деца, за да се опита да ги “спаси” (усилване на състоянието на безмозъчно автоматично подчинение). 

 

Комплексът Atlantic Richfield - сцена за масови детски убийства и погребения

Ако това не проработи те просто се отвеждат в задния двор, застрелват се и се слагат в изкоп направен 
от булдозер и след това булдозера ги зарива със смет...

“Децата от картонените кутии за мляко и какво нацистите правят с тях”

(злият доктор на Хитлер Йосиф Менгеле е жив и здрав)

Майк Юнгер е дискутирал... какво се означава с термина “Децата от картонените кутии за мляко”, 
изчезващите деца на тази нация, чиито лица се появяват на кутийките от мляко... много от тези деца са 
отвлечени от нацисти (и записът) разказва в частност за програма... която е насочена към контрола над 
съзнанието. Йосиф Менгеле, нацисткия лекар, който е работил в най-тясна близост с Хитлер, все още не 
е умрял както показват съобщенията... Д-р Менгеле все още е ръководил, център за контрол над 
съзнанието във Флорида, който е специализиран в манипулацията на мозъците на децата. Идеята за 
занимаване с деца е омаяла нацистите, защото техните умове били лесно контролируеми и по-лесни за 
променяне отколкото ако са възрастни. Освен това, те имали възможност да ги контролират много по-
лесно поради размера им, а също и да използват деца с контролирано съзнание по начина, по който те 
поискат. Майк Юнгер, говорейки за това, каза как той и неговият адвокат инфилтрирали нацистките 
групи и заминали за комплекса New Jersey Atlantic Richfield (ARCO) на среща на нацисти и през деня те 
продължавали да чуват откъслечни изстрели.

(Забележка: Лабораториите Brookhaven National, които са асистирали в проектите Монтоук са също 
разположени в Ню Джърси и там също има силно политическо нео-нацистко или “Бяла сила” движение.
В добавка на това, компанията Standard-Exxon Oil, която по време на ВСВ е установила обединение с
нацистката компания I. G. Farben - която е използвала робския труд - е също базирана в Ню Джърси. Без 
да споменавам комплекса I.T.T. в Ню Джърси също, който е притежаван и контролиран до голямата 
степен от германското семейство Круп. Тези патриоти, които са местни в тази област трябва да се 
оглеждат за нацистка активност и веднъж открили знаци за такава активност те трябва да предпазливо 
да разследват, документират и да го разкрият, за да го видят всички. - Брантън)

Те не знаели какви са тези изстрели, докато не били отведени до друго място, от което се виждал 
комплекса и те видели да бъдат отвеждани деца, които били карани да коленичат до изкопа и са били 
застрелвани в тила с 22 калиброви пистолети. След като били застреляни три или четири, булдозерът се 
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премествал няколко метра напред, засипвайки ги и след това процесът се повтарял. Всеки път когато 
било застрелвано дете и падало в дупката, булдозерът го затрупвало със смет. (Майкъл Юнгер), 
говорейки на група от приблизително 200 човека в Аркадия, обясни всичко това; адвокатът, който го е
придружавал толкова се изплашил от историята и събитията, че решил за себе си да не говори с никого 
за това, следващия ден, когато той е трябвало според графика да говори (той не го направил), но вместо 
това представил видео лента. Той бил сигурен, че ако се появи там, щял да бъде убит. Този човек, е
евреин; еврейският адвокат решил, че ще бъде убит ако се покаже и затова вместо това той оставил 
видеолента описваща целия инцидент и отношението спрямо изчезналите деца. Терминът “деца от
кутиите с мляко” е унизителен термин използван като виц от тези нацисти, защото те никога не са се 
завърнали и мислят, че това е много смешен начин за описване на тези деца. Факта, че снимките са 
сложени на кутийки от мляко не помага на децата, но нацистите вярват, че това показва някакъв вид 
усилие от страна на обществото, което преди е липсвало. Те не одобряват факта, че се прави усилие за 
намиране на децата, но на тях им е смешно от поставянето на лицата на децата на кутийки от мляко,
деца които вече никога няма да видят. По време на представянето в Аркадия, беше показан филм, в
който армиите на ООН идват в Западно африканска нация за да донесат “мир”. Те са срещнали няколко 
хиляди цивилни и открили огън по тях с картечници и пушки. Ясно показана във филма е една жена 
носеща детето си. Главата на детето изведнъж експлодира, когато куршум от 30 калиброва картечница я
поразява и се разтваря сякаш е диня, а друг куршум поразява майката и тя пада на земята. Тълпите от
няколко хиляди жени и деца накрая били избити от силите на ООН, които били дошли да донесат “мир”, 
и те се смеели и осмивали работата си и начина, по който я осъществили и как трябва да продължат и
намерят други. Самият филм беше върнат обратно, за да бъде показан по телевизията, за да сигнализира 
масите, но никоя ТВ станция не позволи да бъде показан и накрая, филмът беше представен на тази 
среща и беше достъпен за покупка от хората, но този начин не позволява на масите да узнаят какво 
реално се случва с тези продажни сили на ООН... Бяха представени няколко хиляди човека. Когато 
някой попита: “Знае ли Джордж Буш (старши), че е цел на атентат през март?” (отговорът беше...) “Да 
знае! Знае, че Вицепрезидентът му е зад това...” 

(Забележка: Един източник заяви, че Джордж Буш е бил бившия директор на “секретна правителствена”
група, която е имала по-голяма власт и от ЦРУ, това е MJ-12 или организацията PI-40 която е едно 
продължение на MAJI. Когато Буш напуснал мястото, според твърденията то било заето от Дан Куайл,
така че Куайл по това време трябва да е бил един от най-властните индивиди в структурата на 
секретното правителство, ако този източник разбира се е акуратен. Между другото има съобщения, че 
самата MJ-12 текущо е фрагментирана между про-сивите привърженици в агенциите MAJI/AQUARIUS 
и анти-сивите активисти в агенциите CABAL/COM12. - Брантън)

Майк Юнгер отбелязва също, че е имало следващи опити от тяхна страна да предотвратят този план от
провеждането му. Хората, за които работи са работили за да разкрият Джордж Буш в неговите 
Иран/Контра връзки и неговите вземане-давания с брат му в нелегални операции в Япония, с надеждата,
че тези неща ще повлияят толкова, че хората да го запитат за това и да не гласуват за него... има голям 
брой от тях (агенти, като Майкъл Юнгер и други свързани с COM-12 - Брантън) работещи опитвайки се 
да привлекат интелигентните агенти на добрата страна и опитвайки се да привлекат военните лидери на 
добрата страна и че има много малко хора в разузнавателните и военни групи знаещи какво става и
които просто не го харесват и че (те) подготвят свои собствени планове за противодействие на този план 
ако той наистина се проведе...

(Забележка: Очевидно тези кампании били успешни, защото Джордж Буш се провали в опита си за 
втори мандат. Ако той беше избран наново, възможно ли щеше да е днес да живеем във фашистко 
диктаторство? Трябва също да се разбере, че Джордж Буш не е центъра на конспирацията, дневният ред 
на НСР би продължил с или без него. Всъщност по това време той е бил “параванът, лицето” на сила,
която е много по-зла и по-силно от който и да е човек. Нито пък твърдя, че нациите на Германия,
Австрия или Италия, където Баварско-римските тайни общества имат корени са крайния “враг”. Врагът 
е самата тайно-обществена силова структура, която контролира правителствата на тези страни и
начините на контра-атака би трябвало да бъдат досадни, фокусирани и твърдо разкритие на най-
дълбоките и най-тъмни тайни, ужаси и военни престъпления на тези търговци на смъртта!!! - Брантън)



75

Днес, беше представена друга възможност и откакто тези сили не могат вечно да противопоставят 
Запада срещу Русия, подбуждайки унищожителна ядрена война (най-малкото не с Русия, докато тя не 
стане отново суперсила) беше схванато, че текущата възможност, в която икономическата депресия и
растящото противопоставяне срещу малцинствата, може да създаде такива ужасни условия в Америка,
че обществото всъщност ще позволи на Президента да извика силите на ООН да възстановят реда и
закона…

“Дон Алън” - // Само | Тависток + Есален = “Ню Ейдж” Интернет: dona@bilver.uucp \X/ Amiga | Ротшилд 
+ Рокфелер = FED UUCP: .uunet!peora!bilver!vicstoy!dona | ООН + Майтрея = “Зоната на Здрача” “Една 
демокрация не може да бъде едновременно и невежа и свободна” – Томас Джеферсън 

Интересна информация от една от горните се появява в книгата на Уебстър Грифин Тарплей и Антон 
Чайткин: Джордж Буш: Непотвърдената биография, която за пръв път е сериализирана в THE NEW 
FEDERALIST, започвайки с Vol.V, No. 39. и по-късно публикувана от “Executive Intelligence Review”. 
Някои от твърденията в този масивно документиран том включват:

Черен Републиканец, добър приятел на Джордж Буш, който е бил отговорен за обединяването на 
подкрепата на черните за президентството на Буш, станал център на секс скандал в Небраска следвайки 
колапса на малцинствено-ориентираното Кредитно обществено обединение Франклин (Franklin 
Community Credit Union) в Омаха, която той ръководел. Този мъж е бил Лоурънс (ЛАРИ) Е. КИНГ, Джр.
Кинг е пял националния химн на републиканските конвенции през 1984 и 1988 г. - Комитетът Франклин 
е направил проучване в обвиненията за злоупотреби и през ноември 1988 г., офисите на Кинг били 
обискирани внезапно от ФБР и било открито, че липсват $40 милиона. Въпреки това за седмици,
Сенатът в Небраска, който първоначално отворил справка, за да открие къде са отишли парите, се 
оказал в състояние да разпитва младежи и тийнейджъри, които твърдели, че били детски проститутки.
Няколко социални работници и щатски служители за детски грижи обвинили Кинг в провеждането на 
детска проституция. Обвиненията се разраснали, когато като бивш полицейски шеф на Омаха, издателят 
на най-големия щатски всекидневник и няколко други политически колеги на Кинг се оказали обвинени 
в ръководството на детска проституция.

(Помага ли това в потвърждението за голяма нацистка инфилтрационна сила в Небраска, подобна на 
твърденията за подобно нацистко присъствие в Дълси, Ню Мексико; Рено, Невада; Монтоук, Ню Йорк;
и Ню Джърси, и т.н.? - По интересен начин всички тези неща започват с буквата “Н”, също като 
“нацистки” и “Neu Schwabenland”, което може да има някакво значение, или да е просто съвпадение. -
Брантън).  

Въпреки, че на Кинг е била дадена присъда за 15 годишен федерален затвор за измама на базираното в
Омаха кредитно обединение, списанията “Avvenimenti” от Италия и “Pronto” от Испания, сред други,
обявиха, че престъпленията на Кинг са много по-сериозни: че той е провеждал детска проституция,
която е обслужвала политическия и бизнес елита едновременно на партиите на демократите и
републиканците. Няколко деца-жертви от действията на Кинг го обвиниха в сътрудничество с най-
малко едно сатанистко ритуално убийство на дете преди няколко години. Също “Washington Post”, “New 
York Times”, “Village Voice” и “National Law Journal” прикриха пълният текст на обвиненията след като 
историята се появи през ноември 1988 г. В действителност, според книгата машинациите с пари на Кинг 
били също свързани с аферата Иран-Контра и някои казват, че Кинг е снабдявал ЦРУ с информация 
събрана от неговите действия като сводник за високопоставени и властни хора.

“Pronto”, базирания в Барселона, седмичник с най-голям тираж в Испания с над 4.6 милиона читатели 
заяви, че Рой Стивънс, частен изследовател, който е работил по случая и който оглавява Фондацията 
Изчезнали Младежи, казва, че “има причина да вярваме, че ЦРУ е директно замесена”, и че “ФБР 
отказва да помогне в разследването и е саботирало всякакви усилия” за разкриване на цялата история.

Според този том, няколко деца проститутки от Омаха свидетелствали, че са пътували до Вашингтон с
Кинг в частни самолети, за да присъстват на политически събития, които били последвани от (детски)
секс партита.
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Името на Джордж Буш се появява многократно в скандала в Небраска. Въпреки, че неговото име е било 
поставено първо за отпечатване през юли 1989 г., по-малко от месец след като се публикува аферата във 
Вашнгтон (за децата проститутки). Водещият всекидневник в Омаха съобщава, “Говори се, че едно дете,
което е било под психиатрична грижа, е видяло Джордж Буш на едно от партитата на Кинг.”

Гари Карадори е бил пенсиониран полицейски изследовател, който е бил нает от сената в Небраска да 
разследва случая и който е умрял мистериозно по време на разследванията си. На 11 юли, 1990 г. по 
време на разследванията Гари Карадори, 41 годишен, умира в катастрофа със своя малък самолет,
заедно с 8 годишния си син, след въздушна експлозия, чиято причина още не е установена. Опитният и
предпазлив пилот, Карадори казал на приятелите си няколко седмици преди смъртта си, че се страхува,
че самолетът му може да бъде саботиран.

Стийв Бауман, един бизнесмен от Омаха, който е компилирал книга за паричния и секс скандала 
Франклин заяви: “Имаме някои доверени свидетели, които казаха, “Да, Джордж Буш има проблем...
Злоупотребата с деца стана една от епидемиите на 90-те”, казва Бауман за “GQ” (списанието 
GENTLEMAN'S QUARTERLY). Един от източниците на Бауман е пенсиониран психиатър, който е
работил за ЦРУ. Той добави, че трафикът на кокаин и политическата корупция били другите главни 
теми.

Питър Савиер, австралийски консервативен активист, който публикува противоречивото писмо, “Inside 
News” с 200 000 тираж, посвети своя ноемврийски брой ексклузивно за скандала в Небраска, където се 
фокусира върху връзките на президента Буш в аферата. В раздел озаглавен “Оригиналните твърдения:
Буш за пръв път споменат през 1985 г.” (“The Original Allegations: Bush First Named in 1985”), Савиер 
пише, “...Ако първите твърдения за масивната експлоатация на деца, центрирана около ЛАРИ КИНГ и
водеща по целия път до Белия Дом, бяха направени през 1989 г. и идват от един и същ източник, то 
трябва да се подозират някакви мошеничества и нечестни конспирации. Въпреки това, твърденията 
възникващи от колапса на кредитното обединение Франклин не бяха първите.”

“През 1985 г., младо момиче на име Лиса Вашингтон, е била център на разследване от Андреа Л.
Карнър, от Департамента на Небраска за социални услуги. Разследването бе подбудено, защото Лиса и
нейната сестра Трейси непрекъснато бягали от своите осиновители, Джарет и Барбара Уеб.
Първоначално неохотни за разкриване на информацията поради страх от по-нататъшно наказание, двете 
момичета разказват забележителна история, по-късно подкрепена от други деца, които били осиновени 
от сем. Уеб.”

“Тези разследвания били проведени от г-жа Джули Уолтърс, друг служител, който е работил за Бойс 
Таун по това време и която е била извикана поради постоянните споменавания от децата на Уеб и други,
до тази институция. “Лиса, подкрепяна от нейната сестра, описала масивна индустрия за детски секс,
хомосексуализъм и порнография, провеждана в Небраска от ЛАРИ КИНГ. Тя описала как тя регулярно е
била отвеждана до Вашингтон със самолет с други младежи, за да присъства на партита организирани от
Кинг и включващи много видни хора, включително бизнесмени и политици. Лиса специално казала, че 
Джордж Буш е присъствал на най-малко два отделни случая.” 

“Запомнете това е било през 1985 г.”, набляга австралийският вестник.

Г-жа Джули Уолтърс през 1986 г. интервюирала детето, за което се твърдяло, че е проституирало, Лиса,
която и казала за г-н Буш. Лиса и сестра и Трейси временно живеели по това време в дома на Катлийн 
Соренсон, друг осиновител. Г-жа Уолтърс обяснила, че отначало била много изненадана от нейните 
разкрития, но Лиса - която идва от много непривилегировано минало без знание за политически афери - 
е дала детайли до минута за нейното присъствие на политическите срещи.

Ръкописният отчет от 50 страници на Джули Уолтърс заявява: “3/25/86. Срещнах се с Катлийн 
(Соренсон) и Лиса за около 2 часа в град Блеър (Небраска). Запитвайки Лиса за повече детайли относно 
сексуалната злоупотреба... Лиса признала, че е била използвана като проститутка от Лари Кинг, когато е
била на разходки със своето семейство. Тя е започнала да ходи на разходки, когато е била 10 годишна.
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Освен нея и Лари, там е била и г-жа Кинг, техния син, Принс и 2-3 други двойки. Те пътували в частния 
самолет на Лари, Лиса каза, че на тези партита, които Лари правил, тя е седяла гола изглеждаща красива 
и невинна и гостите можели да се замесват във всякаква сексуална дейност, която пожелаели (но 
проникването не било позволено) с нея... Лиса каза, че тя първо е срещнала вицепрезидента Джордж 
Буш на Републиканската конвенция (на която Лари Кинг е изпял националния химн) и го видяла отново 
във Вашингтон, на партито което организирал Лари. На това парти, Лиса не видяла жени...

Полиграфския тест, който взела Лиса се съсредоточил само около сексуалните злоупотреби извършени 
от Джарет Уеб. По това време, тя е казала само общи неща за разходките на Лари (т.е. къде са отишли и
т.н.). Тя започнала да говори само за нейното въвличане в проституцията по време на тези разходки на 
3/25/86...” 

“Лиса също е придружавала г-н и г-жа Кинг и Принс на разходките до Чикаго, Ню Йорк и Вашингтон,
D.C. започвайки когато е била на 15 години. Тя изпуснала 22 дена от училище само заради тези 
разходки. Лиса е била отведена под претенцията, че е детегледачка на Принс. Миналата година тя е
срещнала вицепрезидент Джордж Буш и го видяла отново по време на едно от партитата, които давал 
Лари по време на разходката до Вашингтон. На някои от партитата е имало само мъже (както е било в
случая на партито, на което Буш е присъствал) - по-стари и по-млади мъже в началото на 20-те. Лиса 
казва, че е видяла извършването на содомия на тези партита... “Лиса каза, че на тези партита всеки гост 
е имал бодигард и че някои от гостите носели оръжия. Всички гости трябвало да представят карта, която 
трябва да прекарат през машина, за да удостоверят кой е госта, в действителност. И след това всеки гост 
бил претърсван преди да влезе в партито.”

- Докладът на Комитета Франклин заявява: “Явно тя (Лиса) се е свързала на 19 декември (1988 г.) и
доброволно е дошла в офисите на ФБР на 30 декември, 1988 г. Тя е била интервюирана от Брейди,
Тъкър и Филипс. “Тя заявява, че през септември или октомври 1984 г., когато (Лиса) Вашингтон е била 
на 14 или 15 години, е заминала на разходка до Чикаго с Лари Кинг и около 15 до 20 момчета от Омаха.
Тя е летяла до Чикаго на частен самолет. Самолетът е бил голям и е имал 2 реда за места за сядане от
всяка страна на средната пътека между редовете. Тя заявява, че Кинг има момчетата от Бойс Таун и те 
работели за него. Тя заяви, че Род Евънс и две други момчета с фамилии Евънс били на самолета. Не 
можела да си спомни имената на другите момчета. “Момчетата, които летели до Чикаго с Вашингтон 
(това е фамилията на Лиса) и Кинг били между 15 и 18 години. Повечето от момчетата били чернокожи,
но някои били бели. На нея й беше показана цветна снимка на момче и фотография и тя идентифицира,
че момчето е било едно от тези в самолета. Тя не можела да си спомни името му. Тя заявява, че е била 
принудена да замине на разходката от Барбара Уеб. “Тя заявява, че е присъствала на парти в Чикаго с
Кинг и млади мъже. Тя отбелязва Джордж Буш като присъстващ”. “Тя заявява, че е седнала на маса по 
време на партито, като не е била облечена с нищо освен пеньоар. Тя заявява, че Джордж Буш я е видял 
на масата. Тя заявява, че е видяла как Буш плаща пари на Кинг и че Буш е напуснал партито с 19 
годишно чернокожо момче на име Брент.” Лиса заяви, че партито на което е присъствал Джордж Буш е
било в Чикаго през септември или октомври 1984 г. Според “Chicago Tribune” на 31 октомври 1984 г.,
Буш в действителност е бил в Илинойс вземайки участие в кампанията за конгресни кандидати на края 
на октомври. “(Лиса) отбелязва, че е познала как Джордж Буш е дошъл на партито и че Буш е бил с
двама големи бели мъже. Лиса отбелязва, че Буш е дошъл на партито приблизително 45 минути след 
като е било започнало и че той е бил поздравен от Лари Кинг. Лиса отбелязва, че тя е познала Джордж 
Буш поради факта, че той е бил в политически кампании и също е видяла снимка на Буш с Лари Кинг в
къщата на Larry King в Омаха.”

Докладът заявява: “На Лиса са били дадени полиграфически тестове дадени от щатски кавалерист от
Щатския патрул офис на Център Стрийт в Омаха. Щатският кавалерист след като тестовете на Лиса 
били завършени, казал (на друг осиновител), че той се опитал да пречупи Лиса, но е бил убеден, че тя 
казва истината.” Ако машинациите на Джордж Хърбърт (перверзния) Буш и неговите приятели 
нацистките конспиратори не са достатъчни да запалят пламъците на вашето патриотично възмущение 
до точката на топене... тогава просто прочетете следващото отнасящо се до техните главатарско,
германско емигрантско семейство, Рокфелонс - ъъъ, имам предвид Рокфелерови.
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КККОООНННТТТРРРОООЛЛЛЪЪЪТТТ НННАААДДД РРРАААЖЖЖДДДАААЕЕЕМММОООСССТТТТТТААА,,, НННАААЦЦЦИИИСССТТТИИИТТТЕЕЕ ИИИ ООООООННН!!!
АААНННТТТОООННН ЧЧЧАААЙЙЙТТТКККИИИННН

РОКФЕЛЕР ИМАСОВИ УБИЙСТВА 

Фондацията на Рокфелер е главният спонсор на обществени връзки за програмата на ООН за драстична 
депопулация (намаляване на световното население), за чието приемане, е поканен светът на планираната 
конференция на ООН в Кайро. Доказателството в притежание на растящо количество изследователи в
Америка, Англия, и Германия демонстрира, че Фондацията и нейните корпоративни, медицински, и
политически асоциации са организирали програмата за масови убийства на расова основа на Нацистка 
Германия. Тези глобалисти, които действат като тръбопровод за геополитиката на Британската империя,
не са спрели след ВСВ. Алианса на ООН на старото нацистко дясно крило с лявото Ню Ейдж крило, са 
много по-голяма опасност за света сега, отколкото същата групировка през 1941 г. Петролният 
монополист Джон Д. Рокфелер създал семейно управляваната Фондация на Рокфелер през 1909 г. До 
1929 г., той е увеличил с $ 300 милиона богатството на семейството в контролираната Стандарт Ойл в
НЮ ДЖЪРСИ (по-късно наречена “EXXON”) по сметката на Фондацията. Парите на Фондацията 
създали медицинска специалност позната като психиатрична генетика. За новото експериментално поле,
Фондацията реорганизирала медицинско обучение в Германия, създавайки и оттогава непрекъснато 
насочвайки “Института за Психиатрия Kaiser Wilhelm” и “Института за Антропология, Евгеника и
Човешка наследственост”. Изпълнителния директор на Рокфелер за тези институции е бил фашисткият 
швейцарски психиатър Ернст Рудин, подпомаган от протежетата си Отмар Вершуер и Франц Дж.
Калман.

През 1932 г., британско-воденото движение “Евгеника” назначило д-р Рудин като президент на 
световната Федерация по Евгеника. Движението апелирало за убийството или стерилизацията на хора,
чиято наследственост ги правела обществен товар.

РАСОВИТЕ ЗАКОНИ...

Няколко месеца по-късно, Хитлер превзел Германия и апарата на Рокфелер-Рудин станал част от
нацистката държава. Режимът назначил Рудин за глава на Обществото за Расова Хигиена. Рудин и
персоналът му, както и част от изпълнителната група от Експерти по Наследствеността назначени от
шефа на SS Хайнрих Химлер, прокарали закона за стерилизация. Описан като закон по американски 
модел, той бил приет от юридически лица през 1933 г. и гордо отпечатан през септември 1933 г. в
Евгеническите Новини (САЩ) с подписа на Хитлер. Групата на Рокфелер прокарала и други расови 
закони, също базирани на съществуващите закони във Вирджиния. Единицата “T4” на Върховния съд на 
Хитлер, базирана на психиатри водени от Рудин и персонала му, сътрудничели в създаването на 
пропагандни филми за убийства от (евтаназия) на германски граждани. Публиката реагирала враждебно:
Хитлер е трябвало да изтегли сърцераздирателните филми от типа право-на-смърт от филмовите и
театрални представления. Подходящата основа още не била положена. Под нацистите, Германската 
химическа компания I.G. FARBEN и Рокфелеровия СТАНДАРТ (EXXON) ОЙЛ от Ню Джърси били 
действително като една фирма, слети от хиляди картелни спогодби. I.G. FARBEN е била ръководена до 
1937 г. от семейството Варбург, партньори на Рокфелер в банковото дело и дизайна на нацистката 
германска евгеника. След германската инвазия на Полша през 1939 г., настоял за запазване на сливането 
с I.G. Farben дори и ако САЩ влезели във войната. Това е било разкрито през 1942 г. от разследващия 
комитет на сенатор Хари Труман, и президентът Рузвелт взел стотици легални мерки по време на 
войната, за да спре картела Стандарт - I.G. Farben от доставките за вражеската военна машина.

През 1940-41 г., I.G. Farben построил гигантска фабрика в Аушвиц, Полша, за да използва патентите на 
Стандарт Ойл/I.G. Farben в концентрационните лагери с робска работна ръка, за да произвежда бензин 
от каменни въглища. SS било назначено да охранява евреите и другите обитатели и да избира за 
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убийство тези, които не подхождали за робския труд на I.G. Farben. Президента на Стандарт-Германия,
Емил Хелферич заявил след войната, че фондовете на Стандарт Ойл помогнали на охранителите от SS в
Аушвиц. През 1940 г., шест месеца след прочутата Стандарт-I.G. среща, служителя на Европейската 
Рокфелерова Фондация Даниел О’Браян писал до главния медицински служител на Фондацията Алан 
Грег, че “би било нещастие, ако той бъде избран да спре изследванията, които нямали връзка с военните 
работи'” - така че Фондацията продължила да финансира нацистките “психиатрични изследвания”
(които се превеждат като изследвания “върху контрол над съзнанието”. - Брантън) по време на войната.

През 1936 г., Рокфелеровия д-р Фанц Калман прекъснал своето обучение на наследствената дегенерация 
и емигрирал за Америка, защото е бил полуевреин. Калман заминал за Ню Йорк и установил 
Департамента за Медицинска Генетика на Психиатричния Институт на щата Ню Йорк. Шотландската 
церемония на Фримасонството публикувало учението на Калман върху над 1000 случая на шизофрения,
които се опитват да докажат наследствената и основа. В книгата, Калман благодарил на дългогодишния 
си шеф и наставник Рудин. Книгата на Калман, е публикувана през 1938 г. в САЩ и Нацистка Германия 
и била използвана от единицата T4 като осмисляне за започване през 1939 г. на масово избиване на 
душевно болни пациенти и разнообразни “дефектни” хора, вероятно много от тях деца. Газ и
смъртоносни инжекции са били използвани за убийството на 250 000 души при тази програма, като 
персоналът на програмата е бил трениран и подложен на притъпяване на чувствата.

Д-Р МЕНГЕЛЕ...

През 1943 г., асистента на Отмар Вершуер, Йосиф Менгеле е бил назначен за медицински комендант на 
Аушвиц. Като военновременен директор на рокфелеровия Институт за Антропология, Евгеника и
Човешка Наследственост в Берлин, Вершуер осигурил средства за експериментите на Менгеле в
Аушвиц от Германския Изследователски Съвет: “Моят сътрудник изследовател в тази област е моят 
асистент антропологът и психиатър Менгеле. Той е служил като Hauptstuermfuehrer и лагерен доктор в
концентрационния лагер Аушвиц... С разрешението на Райхсфюрер SS Химлер, антропологичното 
изследване се провежда върху разнообразни расови групи в концентрационните лагери и кръвните 
проби ще бъдат пратени в моята лаборатория за изследване.” Менгеле шарел по ЖП линиите водещи до 
Аушвиц, търсейки близнаци - любим предмет на психиатричната генетика. На пристигане в
експерименталната станция на Менгеле, едни близнаци попълнили “детайлен въпросник от Института 
Кайзер Вилхем”. Имало е дневни кръвни диаграми за “специфичното протеиново” изследване на 
Вершуер. Иглите били инжектирани в очите за работа по цвета на окото. Имало експериментални 
кръвопреливания и инфекции. Органите и крайниците били отстранени, понякога без анестезия. Били 
опитани и промени на пола. Жените били стерилизирани, мъжете кастрирани. Били убити хиляди и
техните органи, очни ябълки, глави и крайници били изпратени до Вершуер и групата на Рокфелер в
института Кайзер Вилхем. (Запомнете, че Рокфелерови произлизат като германски емигранти в
Америка. - Брантън) През 1946 г., Вершуер е писал до Бюрото по Човешка Наследственост в Лондон,
молейки за помощ за продължаването на своите “научни изследвания”.  

 

СМЯНА НА ВЪНШНИЯ ВИД...

През 1947 г., Бюрото по Човешка наследственост се премества от Лондон в Копенхаген. Новата датска 
сграда за това е била построена с пари на Рокфелер. Първият Международен конгрес по Човешка 
генетика след ВСВ е бил проведен в този датски институт през 1956 г. До това време, Вершуер е бил 
член на Американското Евгеническо Дружество, след това неотличим от Съвета за Популация 
(Население) на Рокфелер. Д-р Калман е помогнал за спасяването на Вершуер чрез свидетелстването в
неговите де-нацистки дела. Д-р Калман създал Американското Общество на Човешката генетика, което 
организирало “Проекта за Човешкия Геном” - (базиран в лабораториите в Лос Аламос и в по-тайните 
R&D проекти в Дълси, Ню Мексико - която също е замесена в изследването на всяка форма на 
усъвършенствана окултна-технология, която можем да си представим. - Брантън) текущ $ 3 милиарден 
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психически мулти културен проект. Калман е бил директор на Американското Общество по Евгеника 
през 1952 г. и от 1954 до 1965 г. През 50-те, Рокфелерови реорганизирали американското движение по 
евгеника в техните собствени семейни офиси, с непредвиден популационен контрол и групи за аборти.
Обществото по Евгеника промени името си на “Общество за обучение в социалната биология”, 
текущото и име. Фондацията на Рокфелер дълго време е финансирала евгеническото движение,
очевидно връщайки пари на Британия за факта, че старият Джон Д. Рокфелер е започнал своя петролен 
тръст с британския капитал и един английски партньор. През 60-те, Евгеническото Общество в Англия 
приело това, което те наричат Крипто-Евгеника, заявявайки в техните официални съобщения, че те биха 
направили евгеника с инструменти и средства необозначени като евгеника. С помощта на Рокфелерови,
Евгеническото Общество (Англия) установило под-комитет наречен Международна Планирана 
Бащинска Фондация, която за 12 години е нямала друг адрес освен този на Евгеническото Общество.

(Забележка: Маргарет Сангър играе централна роля в тази планирана бащинска мрежа. И хората 
порицават остро Ръш Лимбаугх за това, че нарича Сангър “женска-нацистка”, когато това е съвсем 
точно, ако човек си помисли за нейната пълна подкрепа за философиите на нацисткото арийско расово 
превъзходство. През 80-те според изчисленията е имало 50 милиона аборта в света, много от които се 
дължат на геноциден дневен ред и планираното бащинство. В книгата си “Центърът на Цивилизацията”, 
в референция до свободната майчинска грижа за бедните, Сангър заявява: “Вместо да НАМАЛЯВА и се 
ориентира към ЕЛИМИНИРАНЕ НА СТОКИТЕ, които са най-вредни за бъдещето на расата и света,
тенденцията е количеството им да се увеличава до застрашителни стойности.” И относно нейния 
“Негърски Проект” в края на 30-те, който цели наемането на черни министри, физици и политически 
лидери с цел окуражаване на контрола на раждаемостта и стерилизацията на черното общество, Сангър 
пише: “...Не искаме да се говори, че ИСКАМЕ ДА УНИЩОЖИМ ЧЕРНОКОЖОТО НАСЕЛЕНИЕ, а
министърът (пасторът) е човекът, който може да изясни идеята, ако тя хрумне някога на някого от по-
бунтарските им членове.” Откакто Сангър е част от дневния ред на арийското превъзходство,
забележително е, че тя би позволила да се изплъзне информация за геноцидния дневен ред на 
Планираното Бащинство от нейните писания. Същинската последица от повечето подстрекателските 
про-абортни/анти-абортни аргументи не би било дали майките имат право да убият човешко същество с
биещо сърце, а правото на детето да живее. Това е само една причина, която Планираното Бащинство е
използвала, за да узакони техния фашистки геноциден дневен ред - ето това ги крие зад 
противоречивите аргументи за “Конституционалните права” на майките срещу тези на децата.
Същинската последица би била дали, или не фашистките расисти трябва да извършат геноцид срещу 
набелязаните “не-арийски” раси чрез аборт, стерилизация, детеубийство и други методи. - Брантън), 
това, тогава, е частен, международен апарат, който е поставен над света за глобален холокост, под флага 
на “ООН”. 
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СССПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ EEEAAARRRTTTHHH IIISSSLLLAAANNNDDD,,, ЕЕЕСССЕЕЕННН 999444::: AAARRRCCCOOO,,, ИИИЙЙЙСССТТТЛЛЛЕЕЕНННДДД ИИИ
КККОООРРРЕЕЕНННИИИТТТЕЕЕ НННААА HHHAAAAAARRRPPP ––– ОООТТТ ГГГАААРРРИИИ СССМММИИИТТТ

(Забележка: Това, което следва е един вторичен продукт от ARCO (корпорацията Atlantic Richfield), 
която има подобаващо внимание чрез дискусионните групи в Интернет. Възможно ли е такъв мощен 
проект да бъде използван срещу американски граждани от ARCO или от други последователи на Новия 
Световен Ред? - Брантън)

Всички атомни и електронни технологии - от домашните уреди до ядрените оръжия - излъчват 
енергийни частици. Докато незабавните последици от причиненото от човека електромагнитно 
замърсяване са основно незабележими, дългосрочните последици за биосферата могат да бъдат дълбоки.
През 1988 г., списанието OMNI повдигна съмнения относно последиците за околната среда от странни 
електромагнитни изобретения. Според OMNI, ARCO, американският гигант за масла, се чудел какво да 
прави с оценените на 30 трилиона кубични фута природен газ, за който се надявало да се извлече от
северния склон на Аляска.

Докато това е било достатъчно енергия за САЩ за една година, полетата от газ били твърде далече от
който и да е потенциален купувач. ARCO заключил, че ще е твърде скъпо да втечни газа и да го превози 
с кораби на хиляди мили до градските центрове. Това, от което се нуждаели е било клиент, който да 
желае достъп до обширните количества от енергия на място - в дивия свят на Аляска. Бърнард 
Ийстланд, физик от Университета в Колумбия и MIT с осем годишен стаж в Атомната Енергийна 
Комисия, идва на помощ с един необикновен план за използване на енергията “на мястото на 
произвеждане.”

Ийстланд, който по-късно става президент на Компанията за технологична продукция на ARCO в
Хюстън, предложил изгаряне на обширните газови полета на Аляска за захранване на огромен 
електрически генератор. Получената енергия би се насочила в огромен комплекс от антени, 40 мили от 
едната страна. Антените биха се използвали за фокусиране на мощен лъч от електромагнитна енергия в
горната част на атмосферата, където тя би влязла в колизия с йоносферата създавайки феномен наречен 
“огледален образ”. Ийстланд е бил награден с американски патент (# 4,686,605) за това изобретение на 
11 август, 1987 г.

“Буквално можете да повдигнете част от горната атмосфера”, заявява Ийстланд пред OMNI, “Можете да 
я накарате да се движи, да й правите разни неща.” Един от триковете, които Ийстланд е показал - 
включвал оперативно изкривяване на йоносферата за смущение на глобалните комуникации.
Натискайки горната атмосфера можете също и да генерирате височинно “влачене”, което може да 
нагрее и отклони противниковите ракети или да ги заобиколи с “високо енергийни електрони”, които 
могат да накарат ракетите да се детонират по средата на траекторията им.

Предложението е било отправено към Пентагона, който инвестирал няколко стотици хиляди долара 
оценявайки работата на Ийстланд. Ийстланд е поддържал мнението, че технологията има мирни цели. В
един сценарий, той е обяснил как лъчите от електромагнитна енергия могат да повдигнат порции от 
горната атмосфера и да пренасочат реактивния поток, за да променят глобалните климатични образци.
Използвайки “струйки от атмосферни частици за действие като лещи или фокусиращо устройство”, 
Ийстланд предложил пренасочването на слънчевата светлина и топлина към различни части на 
повърхността на земята, което прави възможно манипулацията на ветровете, причинява дъждове в
Етиопия, държи ураганите извън Карибите, изгаря индустриалното замърсяване и закърпва дупката в
антарктическия озонов пласт.

“Тъй като горната атмосфера е крайно чувствителна към малки промени в състава й”, OMNI 
предупредил, че “само дори тестването на устройството на Ийстланд може да причини невъзвратими 
разрушения.”
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Проследихме също и статията, озаглавена “Денят на страшния съд и смъртоносния лъч”. Подзаглавие:
“Дали американското правителство тества секретно мега-оръжие?” – от “Агент Х”, списание Nose, брой 
#26 (март 1995 г.). Трябва да се запитаме, кой ще има контрол над това оръжие, особено ако ARCO са 
дълбоко замесени в проекта HAARP? Ето и какво пише в статията:

За разлика от другите напреднали военно-свързани програми, HAARP не е част от официално отричания 
“черен-подземен” бюджет. По скоро, военните настояват, че HAARP е стриктно научна програма за 
изучаване на северното сияние, като всъщност е устройство за сериозна намеса в йоносферата за цели,
които не са добронамерени... построен от ARCO Power Technologies, HAARP е започнал 
първоначалното си тестване в момента, в който излиза статията. През 1996 г., планираното $75 
милионно увеличение към вече огромния проект ще увеличи изходната мощ на системата на над 1.7 
гигавата, правейки HAARP най-мощния излъчвател в света. Няколко по-малки места съществуват по 
света, най-забележимо в Русия. Въпреки, че тези инсталации нямат способностите на HAARP за 
нагряване на йоносферата, някои експерти в областта, които не пожелаха да бъдат цитирани 
предполагат, че някои анормални климатични условия са били причинени от тяхното действие. Какво 
по дяволите правят военните с най-големия грил на света? Ето няколко вероятни приложения, които 
открих:

Земно-проникваща топография: Нещо като сканиране на планетата. Чрез нагряването на йоносферата 
се създава резонантно огледало, електронен-лъч управлява енергиен поток към специфични координати 
на планетата. Тази енергия прониква в земята до дълбочина километър и нещо, и след това сигнала се 
връща като се приема от сателит или самолет. След компютърна обработка, се появява сравнително ясна 
картина на земята и нещата вътре в нея. Много е полезно ако искате да разберете например къде северно 
корейците си държат ядрените бомби – или къде вие си държите нещата.

Силно-унищожителна оръжейна система: Изходящата енергия на HAARP би трябвало да се увеличи 
хиляда пъти, но ако това се постигне, може да се конструира черупка/обвивка от високо-скоростни 
електрони, които да заобикалят земята. Всяка балистична ракета или бойна глава в тази обвивка би 
експлодирала.

Унищожителна оръжейна система: Чрез насочването на огромни количества от радио-честотна 
енергия върху специфична област, HAARP може да пренатовари енергийно разпределителната мрежа,
да изпържи чувствителните електроники, да детонира оръжия, които използват електронни 
предпазители, да обърка насочващата система на ракетите и вероятно да разстрои мозъчната химия.

Климатична модификация: Нагряването на горната атмосфера над специфични зони може да промени 
климатичните характеристики, да създаде наводнения, разрушавайки противниковата инфраструктура 
или да унищожи реколтата на противника чрез суша... Климата като оръжие...

Идентификация на сателитите: Чрез осветяването на орбитиращите апарати с HAARP, могат да бъдат 
достигнати съставните материали и мисията на сателита.

Комуникации: Вероятните приложения включват сателитно заглушаване, сателитни комуникации с
подводници и засичане на стелт-самолети.

Физика Бърнърд Ийстланд, президент на Production Technologies Company и бивш водещ кадър на 
“ARCO”, е бил награден с три патента през последните седем години за системи, които подозрително 
изглеждат като HAARP – но много по-големи. Неговия план е използвайки излъчвател обхващащ 160 
кв. мили и захранван от масивно количество електрическа енергия генерирано от обширните естествени 
залежи на газ на Аляска (към които ARCO има достъп), да се свалят ракетите и да се променя времето.
ARCO първоначално е притежавало патентите на Ийстланд, но скоро платила за посещение от Едуард 
Телър (“бащата на водородната бомба”, тестова зона Невада и координатор на програмата “Звездни 
Войни” или отбранителната програма SDI (Strategic Defence Initiative), и главен член на MJ-12. - 
Брантън) и развитията се засекретили. Ийстланд отказал по-нататъшно замесване, и патентите били 



83

тихичко продадени през юни 1994 г. на E-Systems, хай-тек корпорация за ултра-секретни отбранителни 
проекти също като специалния президентски самолет Боинг 747.
“HAARP е перфектната първа стъпка към план като моя”, казва Ийстланд. “Напредъка в технологията 
на фазо-зоновите трансмитери и енергийното генериране може да произведе изискваната сила на 
полето. Правителството ще каже, не е така, но ако нещо кряка като патка и наистина изглежда като 
патка, то има голям шанс да е патка.”

“Ийстланд е ненормален”, казва един представител на ВВС, говорейки относно състоянието на 
аномалията. “HAARP е много по-малък и много по-малко мощен отколкото неговия инструмент. Ние не 
правим нищо освен добра наука и чисти изследвания.”

“Истинската красота на HAARP”, след това добавя тайно, “е че нещата, които не може да видите, се 
усещат. Тайната е пъргавината на насочвания лъч и пулсациите на трансмисиите... Когато се осъществи 
тайна операция, научната група, операционните средства и мисията ще бъдат черни.”

Каквото и да се случва, жителите на Аляска са ненормални. Федералното правителство се радва на 
дългата традиция да мами жителите на Последна Граница. Общо казано, федералните са добре дошли 
колкото е добре дошъл херпеса. Изследванията направени от EPA, шведското правителство и други 
отбелязват, че HAARP може да си взаимодейства с комуникациите, навигационните системи,
миграцията на дивите животни и вероятно човешкото здраве.

“Никога не е имало излъчвател с такава сила с тази честота”, казва Ийстланд. “Би било умно да 
изчислим влиянието му”. 
 
Въпреки, че има много въпроси, военните настояват, че няма за какво да се тревожим.

“Не правим нищо с йоносферата – ние просто я гледаме”, настоява говорителя на ВВС лабораторията 
Филипс Рой Хейтман.

Въпреки че специална народна организация наречена “НЕ НА HAARP” се опитва да спре проекта,
основателя Кларк Зикхур заявява, “Въпреки всичко (HAARP) ще се състои.” Пенсионерът от ARCO, 
Зикхур е убеден, че HAARP е таен оръжеен проект. “Има всички характеристики на секретна програма.
Това не е добра наука – те нямат идея какво това нещо може да причини на йоносферата. Оставянето на 
това нещо в ръцете на военните ме плаши до смърт.”

(Запомнете обаче, че въпреки този бивш служител на ARCO - Зикхур - да е против проекта, HAARP 
инсталацията в Аляска е конструирана от ARCO Power Technologies. Така че гледната точка на Зикхур 
очевидно не е повлияла на мнението на ARCO изобщо. - Брантън)

И ако все още не сте убедени, че ARCO – компанията Atlantic Richfield – е параван за фашисткото 
“нацистко-другарско” проникване на Новият Световен Ред, ако не и инвазия на Северна Америка, то 
тогава прочетете следващото:

Arco-Alyeska, Wackinhut, нелегално шпиониране, организирана престъпност... (“Ох каква заплетена 
мрежа имаме...”): 
 
Заявление на почитаемия Джордж Милър – председател на Комитета по Вътрешни работи наблюдаващ 
разглеждането на делото по отношение на тайните операции на Alyeska, 4 ноември, 1991 г.

(Няколко откъса от дългото заседание са поместени по-долу - Брантън):  
 
“Това е първия от двата дни на разглеждането на случая пред Комитета за Вътрешни Работи относно 
тайното наблюдение наредено от Alyeska Pipeline Service Company и проведено от корпорацията 
Wackenhut. “На 7 август тази година, Комитета по Вътрешните Работи попълни писмено искане за 
документи от Wackenhut и Alyeska във връзка с твърденията, че корпорацията Wackenhut е провела 
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тайно подслушване на Чарлз Хамъл от името на Alyeska и притежаваните й компании. В писма до 
Wackenhut и Alyeska, аз изразих загриженост, че наблюдението и подслушването на г-н Хамъл са били с
цел придобиване на информация върху и/или намеса на комуникациите на г-н Хамъл с този Комитет.
“Чарлз Хамъл е бил източник на информация за Конгреса, държавата и федералните регулаторни 
агенции, медиите, засягащи природните, здравните и личните нарушения от страна на Alyeska и нейните 
петролни компании притежателки (които са ARCO или Atlantic Richfield. - Брантън). Г-н Хамъл е
служил като проводник за хората, които са давали информация, включително служителите на Alyeska, 
за публичност на информацията относно петролните практики. По същото време, г-н Хамъл е имал най-
малко два значителни бизнес диспута с Alyeska и Exxon… “В следващите два дни, ще разясним въпроса 
относно това дали използването на фалшива природозащитна група от Alyeska формирана от шпиони на 
Wackenhut се е опитала да разстрои и компрометира източника на информация за този Комитет 
продължаващ разследването относно петролните практики в Аляска... “Според мен, е важно да се 
разбере защо някои от най-големите и мощни корпорации в тази страна биха прибягнали до такива 
тактики за нарушаване и престъпване на личния живот на г-н Хамъл, федералните и държавни 
служители, природозащитниците и обикновените граждани... “Вярваме, че показанията и представените 
доказателства в това разглеждане през следващите два дни ще покажат, че тайната наблюдателна 
операция включва много по-зловещи и смущаващи мотиви за замлъкването на природозащитниците и
заплашването на информаторите...”
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ПППОООКККАААЗЗЗАААНННИИИЯЯЯТТТААА НННААА ЧЧЧАААРРРЛЛЛЗЗЗ ХХХАААМММЪЪЪЛЛЛ

ПРЕД АМЕРИКАНСКАТА КАМАРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ 
НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА АМЕРИКАНСКИЯ КОНГРЕС 
2226 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 
4-ти и 5-ти ноември, 1991 г.

(Забележка: Следващото е само една част от дългия препис на чутото - Брантън): 

“...През 1988 г., ARCO, EXXON и British Petroleum не успели да уведомят Комитета за съществуването 
на петролното поле Pt. McIntyre състоящо се от милиарди барела точно под West Dock, буквално под 
носа на тръбопровода Alyeska Pipeline, докато те давали показания, че Prudhoe Bay е изчерпил своите 
запаси. В действителност, едновременно ARCO и EXXON знаели, че те са открили полето Pt. McIntyre 
преди години. През 1989 г., моят Генерален Партньор, EXXON, ми каза, че взетият под наем Pt. 
McIntyre е бил пресъхнал. Продадох интереса си в наема за това, което EXXON ми каза, че е честна 
цена. Няколко седмици след като си продадох интересите на EXXON, бе оповестено главното откритие.
Още веднъж, те ви излъгаха, те излъгаха Конгреса, те излъгаха обществото, и те измамиха всички нас.”

Ето едно интересно съобщение, на което се натъкнах, което предполага, че фашистката конспирация 
срещу Америка се задълбочава толкова много, отколкото може да предположи някой.
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ВВВОООЙЙЙНННАААТТТААА НННААА ПППЕЕЕЩЩЩЕЕЕРРРИИИТТТЕЕЕ

OOOTTT ТТТОООМММ ЛЛЛУУУКККАААССС

Ако важността на пещерите под Сайлоъм Спрингс и Юрека Спрингс (ЦРУ-масонско-мафиотска 
подземна столица на дрогата в Арканзас...) е отровна връзка между живописните малки градчета, Хот 
Спрингс, Арканзас, би бил следващия логичен избор за разследване. По време на дните на Забраната 
през 1930 г., беше често съобщавано в чикагски вестник, че чикагските гангстери са пътували често до 
Хот Спрингс, за да посещават надбягвания с коне и да се киснат в горещи бани. Изглежда смислено,
базирано на това, което мислим, че знаем, че по време на затишията в ободряващите дейности, в Хот 
Спрингс, лидерите на различните банди правили дискретни разходки до пещерите под града, за да се 
хвалят със своите последни подвизи и да доставят предложения за злато.

“За да получим груба представа как изглежда картата на пещерите в САЩ, просто разгърнете пътна 
карта на който и да е щат и идентифицирайте всички гъсти населени центрове, градове или селца.
Където има град на повърхността, има град в пещерите под този град... “каквото отгоре, това и отдолу”. 
Връзката се разкрива, когато популационните центрове започнали да намаляват...
“В началото на 30-те, пещерите от Хот Спрингс трябва да са били столицата на САЩ, или най-малкото 
регионална зона, за търговците на нелегален алкохол.

“Пещерните общности близо до повърхността са вероятно не напълно самозадоволяващи се и изискват 
огромни инжекции от фондове, за да се поддържат действащи. Тези инсталации имали нужда от супер-
технологии за онези пещери, които се намирали по-надълбоко в земята и изисквали много злато за 
търговия с хората в градовете дълбоко в земната кора. Една унция злато в подземния свят е имала много 
по-голяма покупателна сила отколкото на повърхността, защото по-дълбоките супер-продуктивни 
градове имали нужда от всичкото злато, което можели да вземат и на драго сърце са сключвали щедри 
сделки със злато. Това облекчавало близките до повърхността пещери от бремето на тайните стоки и
услуги от света на повърхността, които биха били истинско главоболие.
“Градовете под градовете и някои селца, се нуждаели от инжекции от благосъстояние от повърхността,
което не оставяло документирани следи до техните пещери. Всяка пещера трябвало да се развие и
специализира в някаква частна област, която да носи пари, или няколко сериозни злоупотреби, за да 
поддържат постоянен поток от пари и злато.
“Една пещера например, се е специализирала в продажби на дрога, друга в банкови злоупотреби и
измами, друга в машинации на стоковата борса, в интриги с трансфери на правителствени пари, заедно с
други по езотерични и по-малко познати пътища на генерирането на печалба, която трябва евентуално 
да бъде конвертирана в пари в наличност и злато, които не могат да бъдат проследени. Изражението на 
подземната кеш икономика е вероятно е полу-тайна фраза, която се отнася директно до инсталациите 
под градовете известни със сделките само в кеш и злато.

(Забележка: Известният изследовател на “подземния свят” и писател Ричард Шейвър заяви, че 
организираните криминални синдикати са били един от големите елементи опериращи в секретните 
пещерни системи и че терминът “подземен свят” - като описание на организираната криминална мрежа -
е нещо повече от съвпадение. - Брантън)

“Когато Америка беше млада, развивайки подземни пещери под американските градове имащи вкуса на 
анархията подобна на развиващите се общности на повърхността, по това време нямали формални 
връзки една с друга... не само подземните общества в “Дивия Запад” на Америка... “както горните, така 
и подземните.”

“За известен период от време, пещерните общества в регионалните области географски близо една до 
друга, откриха че трябва да живеят заедно и да не се конкурират, за да насърчат съвместните връзки,
които имат тенденция да повишат стандарта на живот на всяка включена пещерна общност. Всяка 
пещера се специализира в една област на криминален монопол, като не е в конкуренция със съседните 
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пещери. Ако една регионална област демонстрира, че може да държи под контрол обитателите на 
повърхността - т.е., да имат “правилни” мисли, задушавайки цялата истинска креативност, чрез групите 
за управление на хора на подземната мрежа, които се намират на повърхността под формата на 
полицейски управления, обществени училища, контролирани тайни общества, измамни медицински 
братства, достатъчно посветено духовенство, тоест - тогава на тази регионална област се позволява да се 
регистрира като полу-автономно феодално владение, което евентуално би повлияло на повърхността 
като “окръг” в САЩ... “Каквото отгоре, това и отдолу.” 
“Тези подземни феодални владения под формата на окръзи след това се комбинират, за да образуват 
щати; щати се комбинират за да образуват нация... Днес, 33 степенното масонство и по-високата степен 
(33+) се подготвя за финалния конфликт между Десните Пещери и Левите Пещери (LWC). Този 
(хегелови/макиавелиански) конфликт няма да бъде толкова битка между страните на повърхността, а по-
скоро война на пещерите. Степен 33+ на повърхността тайно развива относително непознати пещери 
под по-малките общности, чиято 33+ степен няма да бъде идентифицирана и унищожена след като 
започне конфликта. 32 степен на повърхността и степените под нея ще бъдат оставени на повърхността 
да умрат с останалите от “непосветените”. Ситуацията е следната, знаейки че наближава истинският 
холокост, 33+ планира да изостави старите подземни инсталации и да избяга към новите, когато дойде 
време. Изглежда, че и двете фракции - лява и дясна, ще бъдат отговорни за жертването на огромни 
сегменти от популациите под и над повърхността.

(Отбележете си факта, че йезуитско-създадения Шотландски ритуал и Черно Гностичния Змийски култ 
на илюминати на Бавария - които сътрудничат в установяването на “33 степенната” система на 
масонството - имат главен щаб в Рим и Бавария, онези два региона, които са главните щабове на 
(не)Свещената Римска Империя. Това са същите сили, които допринесоха за макиавели-анските 
конфликти между лявата и дясна фракции през ПСВ и ВСВ. Сега те очевидно планират трети 
макиавели-ански глобален конфликт - като този е ядрен - над и под повърхността на планетата,
конфликт, който те възнамеряват да преживеят в техните секретни подземни укрития и евентуално след 
това да контролират горния и долния свят. Това ще бъде един сложен “както падне” сценарий – “Както 
падне” е терминът, който масовият убиец Чарлс Менсън е използвал за своя план да възбуди расова 
война, която той и неговото “семейство” ще преживее в една подземна пещера в пустинята Мохаве,
която той нарича “Ямата”. Когато холокоста завърши и повечето от хората на повърхността умрат,
Менсън и неговите последователи вярват, че ще се излязат от техните скривалища и ще управляват 
света. Ако такъв план изглежда като продукт на някой смахнат мозък, тогава изглежда, че Чарлс 
Менсън не е бил сам в своята лудост, което е плашеща мисъл. Друга мисъл - каква роля играят 
извънземните сиви в плановете на 33+ масоните? Между другото, според твърденията има няколко нива 
над и отвъд 33-тата степен, основно онези, които взаимодействат и сътрудничат с извънземните 
братства или тайни общества под и отвъд планетата Земя. Например силите “Алтернатива 2” и
“Алтернатива 3”, които в сътрудничество със сивите, експлоатирали и подтискали многобройни робски 
светове, чрез този сектор на галактиката - според една двойка, които в списанието UNICUS разказаха 
как те напуснали дневния ред на Алтернатива 3, след като агент на Федерацията ги информирал за тези 
факти. Нацистките “Neu Schwabians” са дълбоко замесени в тези съвместни хуманоидно-рептилоидни 
зверства срещу мирните обитатели на другите колониални светове. Зверствата на ВСВ бяха само 
началото, откакто нацисткия “холокост”, ако вярваме на някои контактьори, се е разпрострял отвъд 
повърхността на планетата, едновременно в и извън нея. Относно 33+ нивата на масонството, според 
бившия охранителен служител на базата Дълси Томас Е. Кастело - който притежава един от най-
високите охранителни достъпи на базата, Ultra-7 - има няколко охранителни достъпа над неговия, които 
са притежавани от по-високо просветените... също като UMBRA, STELLAR, и UMS - UNIVERSAL 
MILITARY SERVICE. В писанията си Уитли Стрийбър говори за отвеждане (по време на отвличане) на 
една пустинна планета с древни руини и високи, тип “сиви” същества. Той срещнал американски военен 
персонал по време на тази междупланетна екскурзия, който бил облечен във военни камуфлажни дрехи,
носещ преносими видеокамери и друго необичайно оборудване. Този военен персонал вероятно 
притежавал охранителен достъп подобен на онези споменати по-горе. Според Кастело, президентът 
Хари Труман е бил “Висок Властелин” в интерпланетарните ложи и един от първите американски 
президенти установили секретен американски договор със сивите от Алфа Дракон и Епсилон от 
Воловар както и с подземните сили Ащар. Джордж Буш (баща) явно е бил масон на 42-ра степен, според 
друг източник, за който вярвам, че е надежден. Той трябва да е бил значително високо в степените, ако е
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бил замесен с MJ-12, както се твърди. Така, че степените 33+ на масонството са нивата 
взаимодействащи с извънземните, и на нас ни е казано, че има само 33 степени и не повече.
Инфилтрацията на Шотландския ритуал на масонските ложи предизвика доминацията на по-Юдейско-
Християнския Йоркски ритуал. Шотландския ритуал може да бъде проследен назад във времето до 
йезуитския колеж на Клермонт във Франция и в същността си той е привърженик на глобално 
правителство и разрушението на всички национални граници, суверенитети и култури; разпускане на 
всички традиционни “семейни” структури поставяйки всички деца под опеката на световната държава; и
разрушаване на идеята, че човекът притежава душа - или по-скоро, че хората са просто еволюирали 
животни нямащи духовна природа и следователно нямащи нужда от Бог. С други думи 
хомогенизираното колективно общество, което не толерира индивидуалната проява, а вместо това 
налага абсолютно подчинение на контролираното изграждане, подобно на системата, под която живеят 
самите сиви. Според бившия масон 33-та степен Джеймс Шоу, автор на “СМЪРТОНОСНАТА 
ИЗМАМА”, американската главна квартира на Шотландския ритуал е разположен в “Дома на Храма”
във Вашингтон D.C. и според някои, то лежи буквално върху древна система на “атлантски” тунели и
антични подземни камери наречени комплексът “NOD”, който служи като главен център на 
сътрудничество на NSA-Сириус-сиви. Някои вярват, че древните или атлантски алхимици или 
магьосници-учени започнали да експериментират с природните сили и че техните експерименти излезли 
от контрол и създали времева пукнатина в пространство-времевия континуум в региона на т.нар.
“Бермудски Триъгълник”, отваряйки дупка между измеренията и оставяйки “електромагнитен вторичен 
продукт”, който има неблагоприятни ефекти и до ден днешен. Това е било преди потопа, който 
разрушил техния остров-континент. Този “Дом на храма” според Джим Шоу, е бил пълен със стенописи,
статуи и резби на змии. С други думи това е бил култ към змията. Този езически храм всъщност лежи на 
северния връх на план на улица под формата на Пентаграма във Вашингтон, което не е изненадващо ако 
отбележим, че голяма част от оригиналната конструкция на Вашингтон е бил създадена от масони! След 
това, за което се предполага, че е кулминацията на живота на предварителната работа, Шоу е бил 
развълнуван относно неговото 33-то степенно посвещение, което е било придобито от двама бивши 
американски президенти, известен евангелист, и скандинавски крал. Той е очаквал някакъв вид духовно 
осветление, обаче, ритуалът бил мъртвешки и сух, а и самата атмосферата на храма е била подобна на 
гробница и изобщо не вдъхновявала. След разочароващото преживяване той напуснал сградата,
поглеждайки към входа, над който е било написано “Шотландски ритуал на Свободното масонство”, и
осъзнавайки, че всичко е било лъжа той тъжно си казал, “Не е шотландски, не е ритуал, и не е
свободен!” Той напуснал ложата и никога не се завърнал и от този ден насам станал християнин 
евангелист и един от нейните най-прочути критици. Някои вярват, че с въвеждането в тайнството на 33-
тата степен се предизвиква въвежданият да богохулства Христос, кръста или Библията или нещо от този 
сорт. Ако този, който се въвежда откаже да направи това, те му казват “Ти взе правилното решение” и
той остава завинаги в 33-та степен. Ако обаче, актът на богохулстване се осъществи, те му казват “Ти 
направи правилният избор” и избрания продължава възкачването си нагоре през степените над 33-та.
Най-ниските степени изглежда са “християнски” и много делят членството в масонските и
християнските категории. Когато някой се изкачва нагоре, християнските вярвания бавно и почти 
незабележимо се разрушават, така че до 33-та степен се достига, когато човек е достигнал почти на 
границата на луциферианството. Тези, които са минали през степените трябва да признаят, че това на 
което са били учени сега е почти диаметрално противоположно на това, на което са били учени, когато 
са били в по-ниските степени. Това е работа на Шотландския ритуал, който е инфилтрирал масонските 
ложи за цели, за които ги използва като рамка за установяване на техния безбожен Нов Световен Ред. В
масонството ложата е бог, “Великия Архитект на Вселената”, което е просто друго име на самата ложа. -
Брантън). 
 
“По същото време подземната 33+ развива отдалечени пещери за оцеляване - дейност общо взето 
непозната на подземните обитатели, включително 32-, те също развиват пещери без спомагателни 
общности, над повърхността, които биха били техните “върхове на карфицата” от оцеляващи пещери за 
набелязаните цели... Без спомагателни общности скриващи техните дейности, масоните на повърхността 
са лишени от това предимство.
“Когато някой се премества в пещера без спомагателна общност отгоре, това е нещо подобно на човек 
от повърхността да се премести от града в провинцията. Ако няма достъп до нужните стоки и услуги 
налични в извънземните инсталации много по-надълбоко в земята, всеки път когато обитателят на 
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отдалечената пещера се нуждае от нещо трябва да пътува до пещера със спомагателна общност на 
повърхността, за да си набави това, от което има нужда.
“Докато бях във Флота, ми беше казано, че само петима, които били засвидетелствани в тайната,
решили целите за бомбите на Америка; също тези петима били единствените, които знаели къде отиват 
бомбите! Това означава, че насочващата информация в ICBM-и (бомбите) се запечатва и дори 
техниците, които зареждат програмите не знаят какво има на тях. Инструкциите за бомбардиране с
атомни бомби на пилотите са запечатани. Това означава, че капитаните на подводниците не знаят на 
къде са насочени техните ICBM-и (бомби). Всичко, което върши капитана е да каже на ракетата нейното 
положение и тя решава къде да отиде. Очевидно са генерирани почти неограничен брой от възможни 
насочващи програми, които са поставени в библиотека, направена на разположение на тези петима 
мъже. За да бъде инсталирано в ракетите подходящи за специфични цели, всичко това се запечатва и
безопасно се заключва.
“Сигурен съм, че методът по който се извършва това е много сложен и се познава само от тези петима 
мъже. Съмнявам се, че системата се е променила от дните когато бях във Флота преди години.
Дейностите на тези мъже и избраните цели никога не са проверявани. (Също както секретните агенции 
като MJ-12 никога не се проверяват от деня, в който на Конгресните разследващи им са разрешени 
“Строго Секретни” пропуски - докато MJ-12 и подобни агенции оперират на ниво “Относно Строго 
Секретно” и нагоре. В действителност уставът на NSA, например, заявява, че NSA е освободена от
всички американски закони, които не споменават специално NSA в текста. Така че ето ви работа за 
Конгресните законодатели... споменете NSA във всеки нов или стар регулаторен закон, който може да 
бъде приложим! - Брантън). Човекът, който ми каза това, каза че няма начин за установяването на тези 
петима мъже, дори и ако те са на наша страна! Въпреки, че лицата на тези мъже са се променяли през 
годините, системата си е оставала същата. Би трябвало всички тези мъже да са масони, което значи, че 
има достатъчно място за пакости.
“300 души американски граждани са били подготвени за Руската революция през 1917 г. Научили руски 
и лява социалистка идеология и след това били превозени до Русия, за да формират първото политбюро.
В основни линии това означава, че социалистическа Русия е инструмент и придатък на САЩ (или, по-
точно на масонските Банкстери опериращи в САЩ - например Рокфелерови, които играят главна роля в
“отглеждането” на агентите на комунистическо-социалистическата революция в Русия и агентите на 
национал-социалистическата революция в Германия. Дали е ляв социализъм или десен социализъм и по 
двата начина както виждате той си е тоталитарианизъм! - Брантън). Никакви реформи в Русия 
напоследък няма да променят факта, че тя все още получава заповеди от (Баварско-поддържаните 33+ 
йезуити-масони) в САЩ (ООН). Въпреки че фронтмените може да се променят, левите социалисти са 
много вещи в правенето на реформи, които увеличават тяхната власт.
“Всичко това показва, че е необичайно, че голяма част от атомния арсенал на САЩ е насочен към 
Русия, както се твърди, за голяма част, че е необичайно, че руският атомен арсенал е насочен към 
Съединените Щати. Единствените ракети насочени за САЩ биха имали за цел подземните инсталации 
на най-смъртоносните от десните противници... В края на краищата, ефективността на нашата програма 
за подземно ядрено тестване на бомби е просто... тест показващ колко ефективно дизайна на всяка 
бомба разрушава подземните пещери!...  
“Обобщавайки, изглежда, че едновременно и руските и американските ядрени арсенали са в бойна 
готовност да стрелят в съгласие. Но върху какво? Отговорът, е че всички пещери, които са окупирани от
врага през ВСВ (а именно нацистите - Брантън), чакат времето за доставка на техните ядрени ракети от
убежищата под Антарктида и пещерните укрепления под Южна, Централна и Северна Америка.

(Забележка: Самите 33+ са нито срещу “десните” или “левите сили”, а по-скоро искат контрола на 
лидерството на всяка една от тях, така че да противопоставят двете сили една срещу друга в макиавели-
ански или хегел-иански сценарий – с повече помощ от техните рептилоидни и сиви извънземни 
съветници. Този план изглежда трябва да бъде проследен обратно до масонския “Понтиф” Албърт Пайк 
(който нарича себе си “вице-регент на Луцифер” на Земята) и неговия йезуитски “заместник” Джузепе 
Мацини. Според Де Грифин, Пайк и Мацини установили 22-те илюминатски “Паладийски” ложи за 
представяне на целта на създаването на десни нацистки и леви комунистически движения и да установят 
фондацията за три световни войни, като те се надяват, че войните ще разрушат масите до точката, в
която те биха приели диктаторството на Новия Световен Ред като единствена мирна алтернатива. От 
извънземна перспектива, Новият Световен Ред би предложил по-лесен контрол и едновременно 
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масирано намаляване на населението. Както предлагам, можем също да предположим, че 33+ масоните 
“водещи” десните фракции и 33+ масоните водещи левите фракции, винаги са работили заедно в
сътрудничество с техните рептилиански съюзници под и отвъд тази планета. Когато и ако този 
конфликт избухне, можем да очакваме високопоставените “лидери” на двете страни от макиавели-
анския конфликт да оставят т.нар. леви комунистически социалисти и т.нар. десни национал-социалисти 
на тяхната съдба, с надеждата и очакването, че те ще се избият едни други и елиминират всяка 
съпротива когато те - Римско-Баварските 33+ йезутиско-масонски Банкстери (иронично “банкери-
чудовища”) и техните извънземни стопани в Орион и Дракон, както и някои колаборационни фракции 
от Сириус-Б/Хейл Боб и т.н. - ще се появят, за да вземат контрола над планетата. По отношение на 
сътрудниците от Сириус, има голяма ирония във факта, че монасите от Сириус-Б свързани с комплекса 
Хейл Боп - които са толкова решени да инсценират масово приземяване на земята - може би са до 
голяма степен мотивирани от факта, че няколко от техните съюзнически подземни колонии на земята и
в тази система са били и са под атака на рептилоидните-сиви колективисти. Очевидно те вярват, че чрез 
подпомагането на техните съюзни тайни общества тук на земята - които в замяна възнамеряват да 
установят Нов Световен Ред - те ще бъдат в по-добра позиция да защитават себе си и техните древни 
бази и колонии тук от драконианците-сиви. Все пак, те служат на онова, в което са били подведени да 
вярват, че са “Възнесените учители” в самия комплекс на Хейл-Боп, без да са наясно, че любимата им 
йерархия “Ащар” отдавна е била инфилтрирана от драконианците от Орион и сивите. По подобен начин,
орионско-поддържаната йезуитска ложа се справи с инфилтрацията на сириус-подкрепяната масонска 
ложа на земята чрез йезуитския Шотландски ритуал, и точно както сирианците бяха измамени в
подчиняването на дневния ред на Орионците в Хейл Боп, масоните бяха измамени във формирането на 
алианс с йезуитите под формата на обществото на Билдербергите. Ако масонската ложа и нашето 
собствено конституционално американско правителство могат да бъдат инфилтрирани от 
Драконианско-орионските интервенционисти, тогава дали онези от Сириус-Б, които живеят в една дори 
по-колективистична система, са незасегнати от същата заплаха?Може би един ден и ние ще се научим,
че Драконианците играят докрай и че няма да се спрат пред никое ниво на измама, за да стане тяхното.
Също като нас, сирианците и техните масонски представители на земята бяха толкова загрижени за 
защитата си от един “враг отвън”, че те, и ние, игнорирахме инфилтрацията на “врага отвътре”. Това 
обяснява, защо САЩ и Русия имат такива огромни излишъци от атомни бомби. Пещерите имат 
тенденция за ядрена непроницаемост, освен от директни удари, което означава, че най-малко за една 
пещера е нужна една бомба и вероятно още няколко, в случай, че първите се провалят да го направят.
Ако всички тези бомби гръмнат, това ще има негативни последици за природата и за живота на 
повърхността; но планът на 33+ е да бъдат на сигурно и уютно в техните дупки. – Брантън)

“И двете страни могат да изстрелят арсенала си наведнъж; но това е необичайно да се случи. ВСВ ще
бъде удължена (като игра на шах) и двете страни ще се съгласят на стандартно установените правила за 
война.

“Докато войната напредва и световния стандарт на живите спадне, разправията над оставащите ресурси 
ще стане постоянна и изострена. Държави ще се бият с държави, общини ще се бият с общини, градове с
градове, села със села и всичко това ще повлияе върху политическите интереси и склонностите за 
контролиране на пещерите отдолу.

“Знаехте ли, че единствената група организми също като мравуняците и термитните колонии - и
масонско контролираните хора - се отдават на масова война? Нищо друго в природата не го прави.

“Всички групи организми, също като пчелните кошери, използват сексуални аромати (чрез кралицата 
пчела) да убедят подчинение в кошера или колонията. Шотландското ритуално масонство е най-
подобно на термитната колония - и двете са подкопали основите на цивилизацията и нито единия не 
може да понесе да излезе на светло.

“Масонството не използва сексуални аромати, за да наложи подчинение и усвояване в груповия 
организъм, но използва хипнотизиране, хипнотични лъчи които може да имат сексуално съдържание.
Самоотвержено отдаване на службата, безлична анонимност, робско посвещаване на един благороден 
идеал... за доброто на всички, работа без отплата, каузи с идеална цел, това са ценностно-философските 



91

идеали на и във един мравуняк, на един термит в термитна колония... и на един масон в масонския 
организъм.

“Интересно е как умните енциклопедисти, говорят за изворите, но никога за пещерите и че Де Сота е
бил по-любопитен относно пещерите отколкото изворите. Тунелите, за които скоро научих, че водят от
подземията в стария храм на Рицарите на Храма на Пития в Спрингфийлд, Мисури, което е сърцето на 
Озарките, дава пауза за много чудене и предположения. До последно мислех, че само няколко обитатели 
на повърхността знаят и имат достъп до Подземията, но сега се оказва, че е общоизвестно сред този 
специфичен сегмент на населението... Просто онези, които говорят много не живеят дълго.”

Повечето от планът на “Арийския елит” за Америка и света, бе разкрит в лекция изнесена по-късно от 
Фил Шнайдер, който беше убит (удушен до смърт) от неизвестни хора, веднага след като изнесе 
следната реч:

“Аз обичам страната, в която живея, повече отколкото обичам живота си, но аз не бих стоял пред вас 
сега, рискувайки живота си, ако не вярвах че е така. Първата част от тази лекция засягаше дълбоките 
подземни военни бази и черния бюджет. Черният бюджет е секретен бюджет, който представлява 25% 
от БНП на САЩ. Черният бюджет в момента изразходва $ 1.25 трилиона за (2) години. Най-малкото 
тази сума се използва в черни програми, като тези засягащи дълбоките подземни военни бази. В
момента, има 129 дълбоки подземни военни бази в САЩ.

“Те строят тези 129 бази ден и нощ, непрекъснато от началото на 40-те. Някои от тях са били построени 
дори преди това. Тези бази са основно големи градове подземно свързани с високоскоростни магнитно-
левитационни влакове, които развиват скорости до 2 маха. Няколко книги бяха написани за тези 
дейности. Ал Биелек има моето единствено копие на едно от тях. Ричард Судър, един архитект, рискува 
живота си като говори за това. Той е работил с няколко правителствени агенции по дълбоките подземни 
военни бази. Около вас където живеете, в Айдахо, има 11 от тях.

“Средната дълбочина на тези бази е над миля и те отново, са основно цели градове под земята. Всичките 
са около 2.66 и 4.25 кубични мили в размер. Има лазерни пробиващи машини, които могат да пробият 
тунел дълъг седем мили за един ден. Черните проекти заобикалят властта на Конгреса, който както 
знаем е нелегален. Точно сега, Новият световен ред зависи от тези бази. Ако по това време, по което 
работих върху тях знаех, че НСР е бил замесен, не бих го направил. Аз съм бил лъган до голяма степен.

“Основно, доколкото е замесена технологията, за всяка календарна година, която минава, военната 
технология се увеличава с около 44,5 години. Ето защо е лесно да се разбере, че през 1943 г., те са могли 
да създадат, чрез използването на технологията на вакуумната тръба, кораб който може буквално да 
изчезне от едно място и да се появи на друго. Моят баща, Ото Оскар Шнайдер, се е бил и на двете 
страни по време на войната. Той първоначално е бил капитан на подводница, заловен и репатриран в
САЩ. Той е бил замесен с различни видове дейности, също като А-бомбата, Н-бомбата и експериментът 
Филаделфия. Той изобретил високоскоростна камера, която заснела първите атомни (водородни или H-
Bomb - Брантън) тестове на остров Бикини на 12 юли, 1946 г. Имам оригиналните фотографии на този 
тест, а снимките също показват и НЛО-та бягащи от тестовото място с голяма скорост. Островът Бикини 
по това време е гъмжал от тях, особено под водата и местните имали проблеми с осакатяванията на 
техните животни. По това време, генерал МакАртър почувствал, че следващата война ще бъде с
извънземни от други светове.

“Както и да е, моят баща поставил основата с теориите за експеримента Филаделфия, както и на другите 
експерименти. Какво общо има това с мен? Освен факта, че той ми е баща. Не съм съгласен с това, което 
е направил на другата страна, но мисля че той е имал достатъчно смелост да дойде тук. Той е бил мразен 
в Германия. Имало е награда от $1 милион, в злато, за този който го убие. Очевидно не са успели. Както 
и да е да се върнем на нашата тема - дълбоките подземни бази. През 1954 г., под администрацията на 
Айзенхауер, “федералното” правителство решило да изиграе Конституцията на САЩ и да формира 
договор с извънземните същества. Той е бил наречен договорът от Гренада през 1954 г.
(Администрацията на Айзенхауер - установила контактните приземявания в ВВБ Холоман, Ню 
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Мексико; и ВВБ Мурок-Едуардс, Калифорния през 1954 г. Това е било година след като сивите се 
установили на геосинхронна орбита около планета ни в два “планетоида”, които били създадени да 
служат като операционни бази, за по-нататъшни отвличания, имплантации, осакатявания на добитък,
конструкция на бази и инфилтрационни операции. - Брантън), който основно създал споразумението, че 
замесените извънземни могат да вземат няколко крави и да тестват техните имплантни техники върху 
няколко човешки същества, но те трябвало да дават детайли за замесените хора. Бавно, извънземните,
промениха договора докато в един момент те решиха да не го спазват изобщо. Ако се върнем назад през 
1979 г., това беше реалността и тогава възникна престрелка в Дълси след един инцидент. Аз бях в
процеса на построяването на една добавка на дълбоката подземна военна база в Дълси, която вероятно е
най-дълбоката база. Тя слиза седем нива надолу и на дълбочина над 2.5 мили. Точно по това време, ние 
бяхме пробили четири отделни дупки в пустинята и щяхме да ги свържем заедно и да взривим големи 
секции по едно и също време. Моята работа беше да сляза в дупките, да проверя пробите от скала и да 
препоръчам експлозива, който ще се справи със съответната скала. Докато се насочвах надолу, се 
намерихме в голяма пещера, която беше пълна с извънземни (или “вътреземни”? - Брантън) познати 
като големите сиви. Застрелях двама от тях. По това време 30 човека бяха долу. Около още 40 дойдоха 
след като това започна и всички бяха застреляни. Ние бяхме изненадали цяла подземна база на 
извънземните. По-късно, ние открихме, че те са живеели от дълго време на нашата планета... Това би 
могло да обясни голяма част от това, което се крие зад теорията на древните астронавти.

(Забележка: Това съобщение изглежда разкрива ограничена перспектива на цялата картина на “Войните 
в Дълси” базиранa на преживяното от един мъж. Изглежда, въпреки многото източници, че там има 
много повече въвлечени в общия сценарий, отколкото Шнайдер описва. Например от обяснението на 
Фил изглежда, че неговата група се натъква на базата “инцидентно”. Възможно е в отговор на 
заловените учени споменати от Томас Едуин Кастело и други, специални военни части и агенти да са 
възнамерявали да пробият (влязат в) извънземните подземни бази през “задната врата” така да се каже,
докато Шнайдер може би не е бил уведомен за тази част. Други съобщения предполагат, че конфликта е
бил много по-сложен от замесването в повече от една престрелка. Според Томас Кастело, Джон Лиър,
Бил Купър, и други източници, “Войните в Дълси” включвали най-малко хиляда високо обучени 
специални части, включващи Черните Барети частите Делта, военновъздушните сини барети, Дивизия 5 
на ФБР, ЦРУ, и Тайните Служби. Поради “секретността”, единиците на специалните части с
необходимите охранителни достъпи за такъв тип операция били редки. Излишно е да казваме, че тази 
война нямаше пълната подкрепа от Конгреса и Американските граждани и това без съмнение допринесе 
за загубата на 66 човека от персонала на специалните части, който умря в конфликта. След 
конфронтацията, американското “правителство” се оттегли от всички преговори със сивите и започна да 
се появява разцепление сред Разузнавателното Общество. Изглежда, че ако това разцепление бъде 
проследено назад във времето до ВВБ Къртланд в Ню Мексико, което разцепление започна с въпроса 
какво да се прави със ситуацията Дълси и извънземните в общи линии. Полковник Едуардс и командир 
Уинг искаха да подпомогнат Пол Беневиц в пълно изследване на Дълси и се обърнаха с молба към 
Белия Дом, който отначало се съгласи и им каза да продължат с проекта... докато някои сили в
разузнавателното общество започнаха да упражняват натиск над Белия Дом и ВВБ Къртланд да оставят 
цялата работа. Полковник Ричард Доти от ВВБ Къртланд изглежда, е бил разкъсван между две 
разузнавания, обясняващо неговите шизофренични промени в политиката относно Дълси и свързаните 
работи. Някои сегменти от американското разузнаване искали да обявят война на сивите и да развият 
SDI оръжия, които биха могли да се използват срещу тях в космоса и под земята, докато други - явно 
мотивирани от по-зловещи мотиви - искали да продължат преговорите. Две години след Войните в
Дълси, AQUARIUS и MAJI установили отново преговори със сивите в Дълси с цел, изглежда да получат 
непрекъснат достъп до технологията за контрол над съзнанието за дневния ред на техния Нов Световен 
Ред. - Брантън)

“Както и да е, аз бях ранен в гръдния кош с едно от техните оръжия, което представляваше кутия на 
тялото им, което отвори дупка в мен и ми донесе гадна доза от кобалтова радиация. Имам рак заради 
това.

“Не се заинтересувах от НЛО технологията докато не започнах работа в Зона 51, северно от Лас Вегас.
След около две години възстановяване от инцидента през 1979 г., се върнах на работа при Морисън и
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Кнъдсън, EG&G и други компании. В Зона 51, те тестваха всички видове особени летателни апарати.
Колко хора тук са запознати с историята на Боб Лазар? Той е бил физик работещ в Зона 51 опитващ се 
да дешифрира двигателния фактор в някои от тези апарати.

“Сега съм много загрижен за дейността на Федералното Правителство. Те излъгаха публиката,
протакаха дебатите със сенаторите и отказаха да кажат истината по отношение на извънземните работи.
Мога да продължа и по-нататък.Мога да ви кажа, че по-скоро съм недоволен.

В последно време, познавах един, който живееше близо до мястото, където живеех аз в Портланд,
Орегон. Той работеше в Gunderson Steel Fabrication, където правеха вагони. Аз познавах този човек от 30
години и той беше доста тих. Той дойде да ме види един ден, развълнуван, и ми каза “те строят 
затворнически вагони”. Той беше нервен. Gunderson, каза той, е имал договор с федералното 
правителство да построи 107 200 вагона с пълна дължина, всеки с 143 чифта белезници. Има 11 суб-
контрактора в този гигантски проект. Предполагаемо, Gunderson получи над 2 милиарда долара за този 
контракт. Замесени са Bethlehem Steel и други стоманени групи. Той ми показа един от вагоните в
железопътните фабрики в Северен Портланд. Той беше прав. Ако умножите 107 200 по 143 по 11, се 
получава число около 15 000 000. Това е вероятното число на хората, които няма да са съгласни с
федералното правителство. Вече не можете да гласувате за изгонването на тези хора от министерството.
В момента нашата структура на правителството е технокрация, не демокрация и тя е форма на 
феодализма.

(Бих се осмелил да кажа, че това е по-скоро като техно-монархия, откакто няколко от американските 
президенти след Труман бяха поставени на длъжност с подкрепата на финансираната от Рокфелер 
медия, предполагащо, че същите тези президенти били предразположени към услуги на фирмените цели 
на Рокфелерови над интересите на американския народ. Техно-монархията би се образувала от онези 
части на Военно-индустриалния Комплекс или M.I.C., които са до голяма степен повлияни от Рокфелер 
и интересите на Европейското Черно Благородничество. Когато Американският съюз беше млад,
Континенталният Конгрес беше уплашен, че корените на Монархията може да се появят в новата 
република. Имаше критици, които предполагаха, че дори не трябва да имаме изпълнителен директор 
или президент поради тази причина, въпреки че мнозинството от гласовете поставиха Джордж 
Вашингтон като първия американски президент с надеждата, че всички онези, които дойдат след него 
биха следвали неговия пример на самоотвержена преданост и патриотизъм. За нещастие 
Континенталния Конгрес грешеше, и подцени целокупността на онези американски президенти, които 
дойдоха след това. - Брантън).  

Нашата текуща форма на правителство, няма нищо общо с републиката САЩ. Тези хора са безбожни и
отмениха молитвата в обществените училища. Можете да бъдете глобен до 100 000 $ и две години 
затвор за молитва в училище. Вярвам също, че федералното правителство прави маневра за заробването 
на хората в САЩ. Аз не съм много добър оратор, но ще продължавам да си отварям устата докато някой 
не ме застреля, защото си струва да говоря на такава група за тези зверства.

“Има други проблеми. Имам нещо интересно за 1993-та. В момента (началото на 90-те) има 29 
прототипа на стелт самолети. Бюджетът от американския конгрес за петгодишен план за тях е $245.6
милиона. Не бихте могли да купите резервните части за тези черни програми за тази сума. Така че, ние 
бяхме лъгани. Черният бюджет е грубо около $1.3 трилиона за две години. Трилионът е хиляда 
милиарда. Един трилион долара тежат 11 тона. Американския конгрес никога не вижда счетоводните 
книги замесени в този нелегален кюп от злато. Контракторите на тези програми са: EG&G, 
Westinghouse, McDonnell Douglas, Morrison-Knudson, Wackenhut Security Systems, Boeing Aerospace, 
Lorimar Aerospace, Aerospacial in France, Mitsubishi Industries, Rider Trucks, Bechtel, *I.G. Farben*, и още 
хиляди. Това ли е животът на хората обичащи свободата? Не вярвам.

“Все още 68% от военния бюджет директно или индиректно е афектиран от черния бюджет. Звездните 
войни подпомагат до голяма степен стелт въоръжаването. Между другото, нито една стелт програма 
нямаше да бъде достъпна, ако не бяхме взели разбилите се извънземни дискове. Нито една. Някои от вас 
могат да попитат какво “изстрелват” “космическите совалки”. Големи слитъци от специални метали,
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които се обработват в космоса и не могат да бъдат произведени на повърхността на земята. Те се 
нуждаят от вакуума на космоса, за да ги произведат. На нас не ни е казано нищо, което да е близо до 
истината. Вярвам, че служителите на нашето правителство ни хвърлиха в канала и пуснаха водата.
Допреди няколко седмици аз бях нает от американското правителство с достъп Ryolite-38 clearance, един 
от най-високите в света. Вярвам, че програмата Звездни Войни съществува единствено да действа като 
буфер да предотврати извънземна атака - тя няма нищо общо със “студената война”, която беше просто 
играчка за събиране на пари от всички хора - за какво? Цялата лъжа бе планирана и изпълнена през 
последните 75 години.

“Ето друго парче информация за вас. Администрацията за въвеждане на лекарствата в употреба и ATF 
разчитат на прикритото тактическо въоръжение за повече от 40% от техните операционни бюджети.
Това е през 1993 г. и цифрите скочиха значително оттогава. ООН използва стелт самолетите на САЩ за 
над 28% от техните операции по света от 1990 до 1992 г., според Центъра за Стратегически Науки и
доклада на ООН 3092.  

“Струва ми се, че при настоящите темпове не ни остават много повече от шест месеца в тази страна. Ние 
сме посмешището на света, защото ни мамят толкова много зли хора, които управляват тази страна.
Мисля, че можем да направим нещо повече. Мисля, че хората над 45, са сериозно загрижени за тяхното 
бъдеще. Ще ви представя няколко страшни сценария. Договорът с Америка. Той съдържа същата 
терминология, която Адолф Хитлер използва да подкопае основите на Германия през 1931 г. Мисля, че 
можем да го направим по-добре. Договорът с Америка (или е “Договорът за Америка”? - Брантън) е
последното закопаващо yсилие на федералното правителство да премахне Конституцията и Хартата за 
Правата.

“Черните хеликоптери. Има над 64 000 черни хеликоптера в САЩ. За всеки изминал час, се построява 
един. Това ли е подходящото използване на нашите пари? За какво друго се нуждае федералното 
правителство от 64 000 тактически хеликоптера, ако не за да ни зароби. Съмнявам се, че военните ни 
части по света се нуждаят от 64 000 хеликоптера. Съмнявам се, че и целия свят се нуждае от толкова.
Има 157 стелт самолета F-117A, натоварени с LIDAR изобразяващ радар подсилен с компютри. Те могат 
да ви видят как вървите от стая на стая, когато летят над къщата ви. Те виждат обекти в къщата от
въздуха в граници вариращи от 1 инч до 30 000 мили. Ето колко точни са те. Работех във федералното 
правителство и знам, как точно те се справят с бизнеса си...”

На 20 октомври, 1991 г., калифорнийският изследовател Майкъл Линдеман, основател на “Групата 
20/20”, даде лекция пред огромна тълпа от заинтересувани изследователи. По време на хода на неговата 
лекция, в която той дискутира подземните бази на Военно-Индустриалния Комплекс извън Ланкъстър,
Калифорния, той направи следните изявления:

“...Колко от вас са виждали книгата “Празен чек”?... Това не е книга за НЛО-та. Горещо ви я
препоръчвам, за да разберете как тези проекти се финансират без ваше знание и разрешение и без 
знанието и разрешението на Конгреса. Повечето граждани например не знаят, че National Security Act от
1947 г. направи нелегално знанието за това колко пари е изхарчило ЦРУ. Така е и с всички останали 
разузнавателни агенции. Независимо дали говорите за ЦРУ, или за NRO, или NSA или DIA, и т. н.,
всички те са в една категория.

“Не може да кажете колко струват тези неща. Всичко, което може да направите, ако искате да разберете 
е да съберете числата на Бюджета, които не са предназначени за нищо, което в действителност означава 
нещо. Има огромни категории, които имат десетки милиарди долари в тях без да казват нищо освен 
“Специални Проекти...” И всяка година Конгреса подминава този надут бюджет, който има около 
$300,000,000,000 долара или повече с огромни парчета пари обозначени като: “Специални Проекти”, 
“Необичайна материя”. - Десет милиарда долара. ОК, къде отиват парите за “необичайната материя”? 
Ами, че отива за “необичайна материя”, това е сигурно, и едно от местата, в които отива са подземните 
бази. Наистина TIM каза наскоро след публикуването на книгата си (Празен чек)... повече 
чернобюджетни пари отколкото за всякакъв друг вид работа, отиват в подземните бази.
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“Не вярвам, че 35 милиарда, което е приблизителния размер на чернобюджетните пари, които може да 
откриете чрез анализиране на бюджета, не мисля, че те се приближават до реалната цифра, защото има 
абсолютно недвусмислено доказателство, че голям дял от допълнителните пари са били генерирани по 
други начини, също като таен трафик на оръжия и дрога. Един чудесен пример на това се появява със 
скандала B.C.C.I., за който се надявам, че сте чули… няколко много високопоставени американски 
служители са уловени в подводното течение на Международната кредитна и търговска банка... Тези 
неща не винаги работят. Действително, те са много, много уязвими.

Наистина, цялата тази “крайна игра” е много, много уязвима и ето защо те чувстват, че има нужда от
такава секретност. Американския народ не би изтърпял това, ако имаше информация, и това е причината 
поради която трябва да получим информацията и да я вземем насериозно, защото наистина става въпрос 
за нашите пари и тук се залага на карта нашето бъдеще.

“Но моят приятел, който работеше в подземните бази и е правил там изолация с гипсокартон, мисли че е
бил приблизително на 30-то ниво под земята... тези бази са вероятно 30-35 нива дълбоки (“подземни 
небостъргачи”). Както казах, там няма само минни шахти, това са огромни, гигантски инсталации...
множество градски блокове по периферията, способни да приютят хиляди хора. Една от тях 
инсталацията YANO (беше ни казано... от общинския пожарникар и заместник директор, който е
трябвало да влезе там и да погледне за малък пожарникарски проблем) има паркинг за 400 коли на 
първото си ниво, но колите никога не влизат и излизат, това са колите, които те използват ВЪТРЕ.

“ОК, така... тук се намираме в много интересна ситуация. Нашият човек е правил изолация на 30-тия 
етаж, вероятно 30-тия етаж, под земята. Той и служителите му са работели върху една стена и точно там 
е имало една врата за асансьор. Вратата на асансьора се отворила и той по рефлекс погледнал и видял 
трима мъже. Двама от тях, хора инженери той е виждал и преди. И между тях “мъж”, който е бил около 
8-8.5 фута висок (1 фут = 30 см). Зелено лице, влечугоподобни черти, свръх-дълги ръце, облечен с
лабораторно палто и носещ твърда подложка за листи...

“Склонен съм да вярвам на тази история, първо защото имаме и други истории като тази, но по-скоро,
защото той напуснал работа същия ден. А на него му се плащалa доста голяма заплата... Ако вие сте 
човек, който прави изолация, ако вършите тази работа на такова място, тогава на вас ще ви се плаща 
повече отколкото стандартните заплати, можете да го изчислите.
“И така, той напуснал работа. Неговият приятел от същите служители станал алкохолик малко след 
това. Това е крайно обезпокояващо нещо. Разбирате ли, този извънземен не е изскочил от нищото ей 
така изведнъж, той просто е стоял там няколко минути докато се затворят вратите. Той е имал 
чувството, че асансьорът е бил в неизправност, иначе той никога не би видял това освен при 
инцидент...”

Няколко човека говорят за подземията като за операционни “свръзки” между базата Дълси в Ню 
Мексико и базата Дриймленд в Невада, връзки, които съществуват през Дъгуей, Юта и Пейдж, Аризона.
Според твърденията тези подземни системи се разширяват от Дриймленд/Зона 51/S-4 към ВВБ 
Едуардс/Ланкъстър/Техачапи региона, където се провеждат много Военни-Индустриални-
Въздушнокосмически операции. Ако извънземните сили възнамеряват да вземат контрола над тази 
планета, тогава би било логично за тях да целят нашите най-стратегически изследвания на военно-
индустриални оръжия и центъра за развитие. Това може да включва действителна “инфилтрация” на 
нашите военно-индустриални комплекси и контрол на линията на командването, чрез контрол над 
съзнанието на специфичния и стратегическия персонал. В много случаи патриотични американци са 
били хващани в средата на тази “подземна война” между лоялния американски военен персонал и
извънземно-контролирания “персонал”, както например във войните в Дълси и в Груум. По-дълбоката 
клони към подземната извънземна империя, която е с по-голяма охрана и съответно с по-голям контрол.

Майкъл Риконоскиуто, бивш служител на Wackenhut, твърди, че в Зона 51, когато някой нарушава 
някакво ниво на сигурност е или мъртъв или изчезва. Бащата на Риконоскиуто, Маршъл Риконоскиуто е
бил поддръжник на Хитлер и близък приятел на Фред Л. Крисман, който е бил замесен в инцидента 
Maurey Island, и е бил агент на Военно-Индустриалното разузнаване, и е бил в замяна близък приятел на 
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Клей Шоу, когото областният адвокат на Луизиана Джеймс Гарисън обвини, че е посредник на ЦРУ и
мафията в убийството на Кенеди. Гарисън може би е обвинил Клей Шоу ако не за друго, то заради това,
че главният свидетел на Гарисън, Дейвид Фери беше убит няколко дена преди той да свидетелства на 
делото на Клей Шоу. Както и да е, Майкъл Риконоскиуто казал на репортерите, че когато той е работил 
за Wackenhut в тестовия полигон в Невада, преди това срещу него е било скалъпено обвинение за 
замесване с дрога и е бил поставен във Федерален затвор, той и няколко други са се опитали да вземат 
разобличаващото доказателство от базата на хеликоптер, информация очевидно отнасяща се до 
незаконни биогенетични дейности, взаимодействие с извънземни в подземните инсталации и др. Този 
хеликоптер е бил свален преди да е могъл да напусне базата и петимата на борда му били убити. Колко 
смели американци, обичащи свободата трябва да умрат преди най-накрая да се събудим от нашия 
апатичен скептицизъм и да осъзнаем, че ние сме в състояние на война?! Трябва ли да повторим 
холокоста, и след факта да чуваме състрадателни извинения като тези последвали ВСВ?: “Да ние чухме 
съобщения за концентрационни лагери, но те изглеждат твърде фантастични, за да им се повярва, така 
че ние не си направихме труда да бомбардираме пещите или влаковите композиции водещи до лагерите 
на смъртта...” Или може би: “Подземните бази и концентрационните лагери, които подкопаха Америка,
където нацисти и извънземни работят заедно в съвместно усилие да наложат глобално диктаторство на 
тази планета? Хайде бе, как така очаквате да повярваме на нещо толкова фантастично?...” 

Когато всичко е казано и направено вероятно ще изглеждам като един от великите герои на Америка 
или един от най-известните личности на нацията. Да ви кажа право, аз съвсем не се интересувам от това.
Предпочитам да изглеждам като глупак, отколкото да рискувам живота на хиляди или милиони хора,
които може да се окажат потенциални жертви на космическата конспирация, която забелязвам че се 
случва, като специално е насочена към Америка и нейните граждани. Така, че поемайки риска да бъда 
глупак, просто ще ви представя онези специфични области, за които знам, че сътрудничеството 
поддържа подземни укрепления, базирано на това, което научих през годините изследване, личен опит,
и взаимодействие с други, които имат собствени истории за разказване, също като една “подземна 
инвазия” на Северна Америка...

В Съединените Щати, следните съвместно операционни бази - опериращи под контрола на Баварските и
Драконианските разузнавателни агенции - бяха идентифицирани от разнообразни изследователи,
започващи с главната инсталация близо до Дълси, Ню Мексико. Други инсталации от подобен род са:
Пейдж, Аризона; Дъгуей, Юта; Невада, Тест Сайд; инсталацията Мадигън близо до форт Люис,
Вашингтон; Дийп Спрингс, Калифорния; планината Ласен, Калифорния; Ланкастър, Калифорния;
Монтоук, Лонг Айлънд; Международното летище в Денвър; планината Гранит – каньонът Литъл 
Котънууд, Солт Лейк Сити, Юта; планината Слийпинг Ют на Ют Резервейшън на SE Юта; и Крийди,
Колорадо.

Други подземни инсталации за самия Нов Световен Ред са (очевидно) заети изключително от ниски 
нива на сътрудничество, които въпреки това са контролирани от “змийския култ” на хуманоидни и
рептилоидни сътрудници в “съвместните операционни” инсталации. Много от “затворените” военни 
бази в САЩ притежават подземни инсталации, които са окупирани (заети) от части на ООН от различни 
страни. Няколко Федерални Сгради в много главни градове според твърденията имат подземни 
инсталации, екипирани с масивни военни оръжейни запаси, също като Федералната сграда на Оклахома 
Сити, която под себе си има подземна база на 15 нива, което бе разкрито по време на първоначалните 
локални съобщения на взривяване на федералната сграда там - въпреки, че тези справки за подземните 
тунели бяха цензурирани докато историята достигне националните и интернационалните аудиенции.
Откакто Оклахома Сити и летището са проектирани да бъдат главен “преразпределителен” център на 
FEMA/ООН, някой трябва да попита само за коя “страна” е скътан арсенала там, за Американците, или 
за правителството на Новия Световен Ред? Също така и самата FEMA поддържа няколко подземни 
инсталации, много от които са разположени под главните летища из САЩ... Възможно ли е Америка да 
се изправи пред четворна завоевателна сила в бъдеще... по въздух, море и земя, както и една “инвазия”
от подземните мрежи на Военно-Индустриалния Комплекс?



97

ОООБББЕЕЕДДДИИИНННЕЕЕНННИИИТТТЕЕЕ НННАААЦЦЦИИИИИИ ВВВ СССАААЩЩЩ

Следващата информация идва от изследователски източник, който е разследвал действителните 
подготовки на ООН, в САЩ, за да се справи с всякаква съпротива срещу превземане от “Новия 
Световен Ред”. Забележете, че FEMA е главния параван на Новия Световен Ред с няколко обширни 
операционни подземни бази, които като подземни Троянски коне, съществуват под стратегически места 
из САЩ. “FINCEN” потвърди преразпределителните места: южна и източно-централна Калифорния,
западно-централна Монтана, северен Тексас, западно-централен Уисконсин, североизточен Илинойс,
югоизточен Мичиган, централна Индиана, югозападен Охайо, северен Ню Йорк, южен Делауеър, южен 
Мериленд, североизточна Вирджиния, североизточна Северна Каролина, централна, южна Флорида.
Цялото FINCEN оборудване е черно, FINCIN униформи, хеликоптери и т.н.

FINCEN са чужди военни и секретна полиция донесена в САЩ за разгръщане срещу американските 
граждани. Най-познатите FINCEN единици са COMPANY STRENGTH (160+). Някои са големи до 
BRIGADE STRENGTH (2600+). 

Мисията на FINCEN е:

А) Претърсване на къща по къща и конфискуване на собственост и въоръжение.
Б) Разделяне и категоризация на мъже, жени и деца като затворници в големи групи.
В) Трансфер до инсталациите за задържане на гореупоменатите затворници.

Потвърдени полицейски местонахождения на MJTF (Мулти-Юрисдикционни оперативни части): 

Северо-западен Вашингтон, централна, южна Калифорния, югозападен, югоизточен, северен Уайоминг,
северна, северозападна, югозападна Небраска, северен Тексас, югоизточно Мисури, западно-централен,
югоизточен Уисконсин, североизточен Илинойс, централен, югоизточен Мичиган, централна Индиана,
северно-централно Кентъки, южно, югозападно Охайо, северен, североизточен Ню Йорк, южно-
централна Северна Каролина, западно-централна Джорджия, югоизточна Флорида, централна (?) 
Аляска. “MJTF е кадифена ръкавица на стоманен юмрук” - това е мотото на корицата на ръководството 
и упълномощаващото законодателство.

Политиката на MJTF е съставена от:

1) Военни - Преобразува онези единици от националната гвардия, които не са изхвърлени от президента,
в национална полицейска сила.
2) Преобразува всички преживяващи локални и щатски полицаи в национална полиция.
3) Преобразува уличните банди в единици за прилагане на закона, за претърсване на къща по къща (Ел 
Ей, Чикаго и Ню Йорк вече са в процес).  

Мисията на полицията MJTF: 

1) Претърсване на къща по къща и конфискуване на собственост и огнестрелно оръжие.
2) Разделяне и категоризация на мъже, жени и деца като затворници в големи количества.
3) Трансфер до лагерите за задържане в САЩ (43+ лагера)

Потвърдени местонахождения на бойни групи на ООН: източно-централна, южна Калифорния,
северозападна, западна, югозападна Монтана, южна Аризона, северен Тексас, източен Мичиган,
северен, югоизточен Ню Йорк, северно Ню Джързи, северозападна, северно-централна, североизточна 
Северна Каролина, западно-централна Джорджия. Бойните групи на ООН влизат в САЩ под 
Президентски заповеди подписани на 11 ноември 1990 г.
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(Забележка: Онези, които са убедени, че с убийството на Президент Кенеди се е осъществил преврат в
Изпълнителния Бранш на американското правителство чрез интернационалистически групи, които са 
решени да разрушат американската Конституция, и че “президентите”, които бяха манипулирани от
тогава насам - повечето членове на Съвета за Чуждестранни Връзки и Трилатералната Комисия - 
подписаха многобройни не-конституционни “заповеди” създадени, за да павират пътя за глобална 
асимилация на Америка в глобално диктаторство. Ако това е така, американците имат 
конституционното право да отхвърлят чуждото ООН-НСР управление, право което също лежи в
Декларацията за Независимост. Както за самото убийство на Кенеди, така и за тези, които стоят зад 
него, областния адвокат на Луизиана Джеймс Гарисън, в едно интервю на списанието Плейбой направи 
следните изявления по отношение на Ли Харви Осуалд: “...Нашата служба позитивно идентифицира 
няколко от неговите другари като нео-нацисти. Осуалд по-скоро е бил вкъщи с “Моята Борба”, 
отколкото с “Капиталът”. Иронично, агентът на Мафията, който беше избран да убие жертвата Осуалд 
Джак Руби, е бил един от тези “нео-нацисти” според Гарисън. - Брантън)

Инсталации за задържане упълномощени чрез FEMA и добавка от Бюджета на министерството на 
отбраната - поправка минала с Фискалния Бюджет от 1991 г.:

Северен, югозападен, югоизточен Уайоминг, северозападна, североизточна, южна Небраска, северен,
централен (?) Тексас, централен Уисконсин, централен, югозападен, южен, югоизточен Мичиган,
североизточна, западно-централна, южна Индиана, северозападно, североизточно, централно, южно 
Охайо, западен, източен, северен Ню Йорк.

А) Всяко място може да задържа между 32,000 и 44,000 човека минимум.
Б) Посочено е, че местата в Тексас и Аляска може би са по-големи и по-тежко въоръжени.
В) За местата западно от Мисисипи, Оклахома Сити е главната преработваща точка за затворниците и
може да се справи до 100 000 наведнъж.
Г) Източният преработващ център засега все още не е идентифициран.

Инсталации за задържане - 23 FEMA упълномощени и поставени; 20 DOD (Министерство на 
отбраната) бюджетни упълномощени и поставени - 43 общо. Забележка: В Червен Китай несметен брой 
хора страдат в комунистическите лагери “Лаогай” като робски работници; в Съветска Русия бяха 
лагерите “Гулаг”. В Нацистка Германия “концентрационните” лагери бяха използвани не само като 
робски лагери, но също и като лагери за унищожение, за провеждане на геноцидните планове на 
американските фирмени и европейските военни нацисти. Имам да кажа само едно нещо, относно тези 
планове за затворническите лагери тук в Америка и съм сигурен, че много от нашите еврейско-
американски граждани, които делят тази страна с нас - така е с всички нас, от всички националности,
чиито наследници са дошли от всички страни на света, за да бъдат свободни от тиранията - ще се 
съгласят с мен от цялото си сърце, когато повторя техния боен вик: “НИКОГА ПОВЕЧЕ!!!” 
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ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЛЛЛНННААА АААГГГЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯ ЗЗЗААА БББЕЕЕДДДСССТТТВВВИИИЯЯЯ ИИИ АААВВВАААРРРИИИИИИ (((FFFEEEMMMAAA)))

Следващата информация е от ftp-сайта Patriot Archives: ftp://tezcat.com/patriot

Ако имате някои други файлове, които бихте искали да дадете пратете ги на alex@spiral.org

Въпреки една отлична статия, в януарския брой от 1995 г. на списанието “Monitoring Times”, е
публикувано само малка част от това, защо на FEMA беше наредено с изпълнителна заповед да се 
промени. FEMA беше създадена от И. З. Всички повторения, които имам за FEMA следват в моите 
коментари тук:

Федерална Агенция за Бедствия и Аварии (Federal Emergency Management Agency) (F.E.M.A.) (и
други агенции за бедствия и аварии): F.E.M.A. беше упълномощена за последните 15 години от 
президентска заповед, да конфискува всичкото имущество от американците, да раздели семействата в
текущите 43 концентрационни лагери (вече построени и оперативни между другото, 5 от които са 
разположени в Джорджия. Най-големия от който, може да задържи 100 000 американски граждани), 
наречени преразпределителни лагери от правителството; обявява военно положение и тотално погазва 
американската Конституция. Президентските заповеди, които са свързани или контролират това са 
дадени в края на този документ. Два от щатските затвори, тук в Джорджия са в момента празни, въпреки 
че са обслужвани от минимален брой персонал, бяха устроени и умишлено опразнени от затворници 
само за да подкрепят тази политика.

Концентрационни лагери. Една заповед подписана от президента Буш през 1989 г., упълномощава 
Federal Emergency Management Agency (F.E.M.A.) да построи 43 основни лагера (имащи капацитет от 35
000 до 45 000 затворници, всеки един) и също упълномощи хиляди вторични инсталации. Интересно е
да се отбележи, че няколко от тези инсталации могат да приютят 100 000 затворници. Тези инсталации 
бяха завършени и много от тях са обслужвани, но още не съдържат затворници (Спомнете си всичките 
разговори за препълнените затвори, които съществуват...). В Южна Джорджия има няколко щатски 
затвора, които освен няколко пазача, са напълно лишени от затворници. Под F.E.M.A., които са вече 
написани и са текущ закон, призовават за пълно суспендиране на Конституцията на Америка, всички 
права и свободи, които са познати. Следващите изпълнителни заповеди, които са във Федералния 
Регистър, който е разположен във Вашингтон DC, за който желае да си направи копия, призовават за 
суспендиране на всички граждански права и за вземане на извънредни мерки, като повечето от
заповедите заявяват, “която и да е ситуация на застрашаване на националната сигурност, срещу която 
може да се изправи правителството.” Когато F.E.M.A. се превърне в дело, следните изпълнителни 
заповеди ще бъдат незабавно приложени:

И.З. 12148 – FEMA застрашаване на националната сигурност, също като: национално бедствие,
социални вълнения, бунт, или национална финансова криза.

И.З. 10995 – “... осигурява конфискуване на всички комуникационни медии в САЩ.”

И.З. 10997 – “...осигурява конфискуване на всички електрически мощности, петрол, газ, горива и
минерали, едновременно държавни и частни.”

И.З. 10998 – “... осигурява конфискуване на всички хранителни ресурси, всички ферми, земи и
оборудване.” 

И.З. 10999 – “... осигурява конфискуване на всички средства за транспорт, включително личните коли,
камиони и превозни средства от всякакъв вид и тотален контрол по всички магистрали, пристанища и
водни маршрути.”
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И.З. 11000 – “... осигурява задържане на всички американски граждани за работна сила под федерално 
надзираване, включително разделяне на семейства ако управлението го изисква.”

И.З. 11001 – “... осигурява конфискуване на всички здравни, образователни функции и функции за 
благоденствие.”

И.З. 11002 – “... назначава началник на поща да осъществи национална регистрация на всички хора.”
(Под тази заповед, вие трябва да съобщите на вашата локална поща да бъдете разделени и пратени в
друга област. Ето тук се разделят семействата).  

И.З. 11003 – “... осигурява на правителството да вземе под контрол всички летища и самолети,
комерсиални, държавни и частни.”

И.З. 11004 – “...осигурява на Жилищното строителство и Финансите да преобразуват общности,
обозначават области, които трябва да се напуснат и установяват нови места за популациите.”

И.З. 11005 – “... осигурява на правителството поемане на железопътните линии, вътрешните речни 
пътища, и обществените инсталации за съхраняване.”

И.З. 11051 – “... офисът на Бедственото Планиране има пълната власт да поставя заповеди в изпълнение 
при увеличено международно напрежение или финансова криза.”

Всички горни изпълнителни заповеди бяха комбинирани от президента Никсън в Изпълнителна заповед 
11490, която позволява всичко това да се случи ако се декларира национално бедствие от президента.
Палежите и бунтовете в Лос Анжелис в случая на Родни Кинг, биха изпълнили (и в частност изпълниха)
тези заповеди.

Изпълнителна заповед 12919: “Готовност на Националните Отбранителни Индустриални Ресурси”
подписана от Клинтън на 3 юни, 1994 г., делегира права, отговорности и възлагане на изпълнителните 
заповеди на F.E.M.A. (последно регистрирано) за конфискацията на цялото имущество от американците 
и тяхното преразпределение и назначаване в работнически лагери. Изпълнителните заповеди също 
заместват или отменят единадесет (11) предишни изпълнителни заповеди (от 1939 до 1991 г.) и
компенсират ИЗ 10789 и 11790. Тази изпълнителна заповед е обявяване на война срещу американските 
граждани от (Секретното) Правителство на САЩ в съгласие с Обединените нации. Операция Dragnet. 
Джанет Рено може да изпълни тази операция само чрез получаването на едно телефонно обаждане от
президента. Заповедите за арестуване ще бъдат получавани по компютър, за събиране на над 1 милион 
патриотични американци, които може да се противопоставят на Новия Светове Ред. Американци, които 
не са политически прави. Специално споменати са християни, или онези които четат Библията.
Концентрационните лагери вече са построени, за да настанят тези американски граждани. Вижте горния 
параграф как тези концентрационни лагери са установени и задвижени от F.E.M.A.  

(Забележка: По отношение на християните, къде би трябвало да стоят те, по отношение защитата на 
Америка? Дали християните трябва да се въоръжат ако е нужно? Очевидно бащите основатели на 
Американската република са мислели така, толкова дълго, колкото е нужно, за да се защитят страната 
си, съпругите си и децата си... и не за да се замесват в офанзивна война, с цел да завладяват и
експлоатират другите, което за мене би било “живот чрез меч”, или вие бихте казали “правене на живот”
от меча. За пример биха послужили Германците, които инициираха непровокирани инвазии на техните 
съседи, за да посрещнат техните икономически нужди по време на ПСВ и ВСВ. Някой би могъл да 
попита, а какво ще кажете за всички ортодоксални евреи и гръцки православни (ортодоксални)
християни, които посрещнаха смъртта си, като агнета на заколение без съпротива по време на ВСВ?
Защо те не се бореха по-усърдно за да защитят себе си? Това е сложен въпрос и на него нямам отговор.
Може би се дължи на липса на късмет или разбиране на заплахата. Всичко, което мога да кажа от моето 
изучаване на Стария и Новия Завет, е че аз не намерих пасаж, който ни забранява да се браним от 
агресорите – най-малкото в национален смисъл, въпреки че на нас ни е забранено да ставаме 
непровокирани агресори или да се замесваме в конфликти, които са по-скоро офанзивни, отколкото 
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дефанзивни. Офанзивните атаки срещу местните американци например, произтичащи от английската 
инвазия на Северна Америка, не могат да бъдат съдени чрез светото писание и подобни политики и
отношение на местните американци, продължаващите измени на договорите, и кражбата от тяхната 
дадена от Бог земя в миналото, или ще има несъмнено враждебен ефект за съдбата на Америка, освен 
ако компенсациите са направени за местните хора – например реставрация на историческите 
територии.Може би сивите се чувстват оправдани в постоянното нарушаване на договорите с нашето 
правителство с тях, защото ние сме правили същото нещо с местните американци? Може би ние отчасти 
заслужаваме обвиненията, които сивите нанесоха? Може би съдбата на нашата нация ще бъде 
определена до голяма степен от това как се отнасяме с местните американци от сега нататък, дали 
уважавайки или не всички договори, които сме направили и неспазили в миналото? Възможно ли е? От 
друга страна, ако офанзивната война е забранена от Бог, тогава дефанзивната война срещу чуждата 
инвазия на американската душа – или една вътрешна заплаха за нашите свободи, както са гарантирани в
Хартата на Правата, би могла, от моя перспектива, да бъде оправдана. В Псалм 125:3 ние четем как 
законът на злия е директно нарушение на волята на Бог: “...Злия не бива да управлява набожния, за да не 
би накаран набожния да върши грехове.” Перфектен пример биха били лютераните на Германия, които 
много бързо капитулираха пред нацистите, които пък самите бяха подкрепяни от луциферианските 
култове, срещу които християните би трябвало да се борят. Вместо това, много от отстъпниците 
християни в Германия неохотно подкрепиха зверствата на техните нацистки водачи, като изтребването 
на милиони евреи, цигани и славянски мъже, жени и деца. Защо Мартин Лутер сам срещу хиляди 
двулични религиозни духовници на съвета на Червеите в Германия, смело ги обвинил в богохулство,
въпреки че много от неговите протестантски последователи – не злословели срещу онези смели хора,
които се съпротивили – дали право и оставили нацистките сатанисти, и в някои случаи дори им 
сътрудничели в зверствата на ПСВ и ВСВ? Така че накратко, ако съществува ситуация, в която един 
нарушител и един защитник трябва да умрат – единия от тях трябва да умре, за да живее другия – тогава 
защитникът трябва да е този, който трябва да запази своя живот. При война, нападателят би трябвало да 
бъде считан за убиец на човешки същества, а когато нападнатият отнеме живота на нападател, това би 
трябвало да се счита като екзекуция, възмездие за убийствата на нападателя. Всичко това би трябвало да 
се осъжда спрямо името на и според правилата на обществото, което дава властта на защитаващите 
родината си, също както някой упълномощава да се използва смъртоносна сила срещу един недобре 
дошъл узурпатор в техния дом, ако те почувстват, че техния живот е застрашен. Единственото 
изключение на това би било една офанзивна инвазия на съюзническа страна, която е била завзета от
вражеска сила, или селективна инвазия на вражеска страна за да се спасят съюзнически граждани, които 
са били държани в набелязания регион – както подземните бази например? – в който случай инвазията 
би се считала като самозащита на собствените граждани, толкова дълго, колкото нападателя остава в
състояние на офанзивна защита. - Брантън)

Операция Rolling Thunder. Рено и Бенсън споменаха тази операция, която включва преминавания от
къща по къща по цялата страна, бързо влизане, претърсване и отнемане на всички оръжия и стокови 
запаси (храни) от B.A.T.F., щатска национална гвардия, активни войници, както и локална полиция.
Тази функция също се провежда и координира чрез F.E.M.A.  

Обществен закон 100-690 отменя почти всички религиозни събирания (все още не е приложен). 

(Забележка: Когато и ако се приложи, това ще бъде безочливо поругаване на Хартата на Правата и при 
това събитие е позволено на всеки истински американец – и в действителност ще бъде негов и неин 
патриотичен дълг – да приложи клаузата в Декларацията на Независимостта и да отхвърли подобна или 
извънземна, или чужда тиранийна-структура, която като тения е заразила правителственото тяло на 
Америка. - Брантън); дава право на търсене и отнемане без разрешително за претърсване; разширява 
законите за дрогата като включва всеки американец? Това в общи линии ще бъде прелюдия, или добавка 
на операцията на F.E.M.A. и непредвидено осъществяване на плана. Криминалния законопроект 
Omnibus от 1990 г., осигурява конфискация на всякакво частно имущество чрез пране на пари, природни 
нарушения на Clean Water и Air Act, и се простира до малтретиране на деца. Този закон също 
координира дейности чрез F.E.M.A. и Департамента на Армията, командващият генерал, командването 
на американските сили, Форт МакФерсън, GA, която е изпълнителна и осъществяваща агенция на 
инициация на много от тези актове (закони). Отговорната агенция в командването на американските 
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военни сили, беше позната като Deputy Chief of Staff for Operations, Plans Division (DCSOPS, Plans), 
което бе променено преди няколко години на J-3, след като Щабовете станаха обединени щабове. Те 
пазят на файл копия на всички операционни планове на F.E.M.A. при извънредни ситуации,
включително и тези планове развити от армията и подпомогнати от плана на F.E.M.A. да елиминира 
американската Конституция. Според тези текущи планове, Конституцията ще бъде временно прекъсната 
и отложена докато реалната или осезаемата и декларирана заплаха бъде неутрализирана (запитайте се – 
кой или какво е реалната заплаха, която трябва да бъде неутрализирана - Брантън).  

Но веднъж отложена, както почти всяко друго действие на Правителството, то ОСТАВА отменено.

Криминалния законопроект (Crime Bill) от 1994 г. Отнемане на всички военни оръжия, които са 
необходими за формирането на милиция, отрича друго военно оборудване за единиците на милицията 
(това е ОК... средностатистическият американски притежател на оръжие може легално да придобие това 
оборудване от мъртвите тела на Гестапо силите подкрепяни от UN/FEMA, когато те влязат в техните 
домове, за да крадат тяхното лично имущество или да се опитат да ни отведат и нашите семейства без 
нужния процес. – Брантън), прелюдия на конфискуването на всички оръжия в ръцете на гражданите,
разрушаване на Първата Поправка и правенето на буквално всеки един американец човек извън закона 
(престъпник). Вижте горните коментари засягащи претърсването на къща по къща. Агенцията отговорна 
за това действително осъществяване и претърсване е Департамента на Армията в сътрудничество с
локалната и щатска полиция, включително F.E.M.A., FBI, BATF, и други федерални агенции.

СЕКРЕТНИ ПОДЗЕМНИ БАЗИ. Документирани са над 60 секретни, буквално градове, под земята,
построени от правителството, притежателите на банките във Федералния резерв (също като 
Рокфелерови, и т.н. – Брантън), и високопоставените членове на Комитета на 300-те (някои от тези 
подземни зони могат да се видят в Канзас Сити, Мисури и Канзас Сити, Канзас). В добавка на това,
съществуват подземни следящи сателити, които могат да вкарат вашия 911 адрес в компютъра и сателит 
може за секунди да снима имуществото ви до такава степен, че този мониторинг може да прочете 
номера за лиценз върху колата ви. Тези инсталации на 1 oктомври 1994 г., бяха прехвърлени на 
(чуждата власт на) Обединените нации.

(Забележка: Забравете за лиценза, според информация изложена от Норио Хаякава, тази сателитна 
технология е толкова сложна, че те могат ясно да прочетат всяка дума на вашето разрешително за 
шофиране. - Брантън)
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БББАААВВВАААРРРСССКККИИИТТТЕЕЕ ИИИЛЛЛЮЮЮМММИИИНННАААТТТИИИ

Тук ще дискутираме текущите планове на Баварските илюминати и други Баварски култове за 
инсцениране на инвазия на Америка под прикритието на Обединените Нации операция “Нов Световен 
Ред” за “възстановяване на реда в Америка”, при събитие на вътрешен извънреден случай, разбира се 
“инсцениран” извънреден случай. Истинският мотив е разрушаването на всяка следа на патриотизъм и
съпротивление срещу Новия Световен Ред. За онези, които не са запознати с известното видение на 
Джордж Вашингтон във Valley Forge, препоръчвам да намерите копие откакто видението правилно 
предсказа резултата на Революционната война, Гражданската война и нейния изход, и “третото 
изпитание”, което Америка трябва да премине преди да навлезе в решителната си съдба. След тази 
война според Вашингтон, никоя сила на земята, в небесата, или в ада няма да бъде способна да се 
изправи срещу нейната божествена съдба. Сравнете това пророчество с Пророчеството в Откровение 
глава 12. Възможно ли е Америка да е “пустошта” спомената в тази глава? Също сравнете това 
пророчество с факта, че Америка и израелското пристанище имат повече еврейски граждани отколкото 
всяка друга нация по света, повече или по-малко разпределени на равно между двете. Вашингтон в това 
ангелско видение, е видял тъмночервен облак над Европа, Близкия изток, Африка и Азия. Той би могъл 
да съдържа масивна армия със себе си и след това тази армия да нападне американската земя и да 
започне да въвлича гражданите на Америка в битка, както нацията е била погълната от тъмния облак.
Той видял повечето главни градове в пламъци. Американците събрали силите си в защита и от тяхното 
новообразувано единство те продължили да се бият, според видението.

Според други видения, които не са толкова познати, въпреки че потвърждават видението на Вашингтон,
Скалистите планини и Великите поля, западно от Мисисипи, очевидно ще бъдат сърцето на “Свободна 
Америка”, зона, където истинските американци ще направят защитата си, и тези зони западно от
Мисисипи явно ще бъдат ударени най-силно от окупаторските сили. Онези гранични зони северно,
южно и западно от Скалите/Великите поля, може също да бъдат застрашени, въпреки че видението на 
Вашингтон не споменава в детайли това, нито пък колко дълго би продължила битката. Във видението 
му е било показано, че към края на войната когато американската съпротива изглежда е “надделявала”, 
Божествена намеса ще допринесе за американската победа като “легионите на белите духове” ще се 
присъединят към американците в битката. Разбитите редици ще бъдат укрепени и американската 
съпротива ще настъпи и евентуално ще прогони врага в морето. Това явно би съвпаднало с
разрушаването на силовата база на Новия Световен Ред в Европа, което също би било резултат от
Божествена Намеса в съответствие с Апокалиптичните пророчества в книгата на Откровението. Кои са 
тези “бели духове”, които Джордж Вашингтон е видял във видението си?...  

Мога да си спомня една интересна проповед, която чух от един евангелист от петдесятната църква,
преди години. Той твърдеше, че е бил приятел с няколко правителствени учени, с висока степен на 
достъп. Изглежда, че те сякаш са засекли, със силни електронни телескопи, брилянтен и красив 
звездоподобен обект, появяващ се от вихъра в мъглявината Орион. Мъглявината е няколко хиляди 
светлинни години отвъд самото струпване на звезди Орион, който е на пътя между Слънцето и
Мъглявината. От нашата перспектива тази величествена мъглявина е средната звезда в “ножа” на 
Орион, който виси от “колана” на Орион. Някои интерпретираха, че това е зоната, която Луцифер 
нарича “Страните от Север”, която е крайната цел на войната му срещу Създателя и неговото суетно 
желание да завземе небесата и да свали от престола Всемогъщия. Други наричат този вихър в
мъглявината Орион – “Порталът към Вечността”, защото те вярват, че води до Вечното Царство на 
Създателя, което съществува отвъд нашата пространствено-материална Вселена. Брилянтният обект 
въпреки това лежи върху директна линия към Слънцето и Земята, според тези учени, което означава, че 
обектът евентуално ще премине през ядрото на струпването в Орион. Това не означава, че ангелските 
сили, за които се вярва, че живеят в този величествен “Град на Светлината” трябва да почакат за това да 
водят тяхната “война в небесата” срещу Нечестивата (Шестица) Империя от Орион – както я наричат 
някои Федерационни светове, защото е формирана от шест звездни системи контролирани от
драконианците, и които съставляват ядрото и – като ангелските “същества от светлина” могат да 
пътуват със скоростта на мисълта от една в друга точка в пространство-времето, моментално.
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Въпреки, че този Град на Светлината е на директен курс към Земята, с текущата скорост, според този 
Евангелист, той няма да пристигне тук до около 3000-та година или в края на “Милениума”, всичко 
съобразно перфектното изчисление на Създателя. Това е точно тогава, когато книгата на Откровението 
заявява, че ще пристигне Новия Йерусалим. Откровението заявява, че този Град на Светлина – дом на 
сина на Бог Мелхиседек (едно безсмъртно същество описано в Стария Завет, на което Авраам плаща 
десятък), също познато като Исус или Христос, и също дома на Ангелските сили под командването на 
Архангел Михаил – е около 1500 мили високо и 1500 мили широко. Някои предполагат, че това е
гигантски куб. Въпреки това аз си спомням прочитането на историята от едни християнски деца преди 
години, които преживели видения на Новия Йерусалим приличащ на обширен пирамидален град на 
светлината на три нива. Разбира се езичниците са използвали пирамиди за свои собствени цели, въпреки 
че това не означава по необходимост, че Всемогъщия не използва тази форма, и по специално ако 
отчетем тенденцията на езичниците и падналите ангели да подправят това, което Всемогъщия вече е
направил. Така че пирамидалния град е толкова висок, колкото и широк, въпреки че дори интериора на 
не е ограничен в пространствено времевите рестрикции на тази единна вселена, означаващо, че 
интериорът на Новия Йерусалим съществува в царството на Вечността...

“Войната в небето” и войната на земята очевидно няма да са само физически войни, а психическа и
духовна война между Луцифер и неговите дракониански обитатели опериращи чрез езическия Нов 
Световен Ред, и Михаил и неговите ангелски войни подкрепяни от Юдейско-Християнската 
Американска Република. В този смисъл, както конфликтът между Америка и Новия Световен Ред се 
засилва, свещеникът в армията ще бъде също толкова важен, колкото и генерала, откакто тази война 
включва едновременни атаки срещу трите нива на нашето съществуване – духовно, психологическо и
физическо. Щом тези събития станат по-чести, дарвинистките теории, които отричат човечеството и
природата да имат някакви духовни атрибути ще започнат за пропадат. Бихте могли да кажете, че 
всичко това ще достигне до степен на “Свещена Война” срещу фашистко-сатанистката империя и
нейните дракониански поддръжници. С други думи ограничението или бариерата, която преди това е
съществувала между духовните и физически светове може да колапсира, като двата станат един. Тогава 
без съмнение ще има голямо количество предатели и инфилтратори живеещи в Америка, които ще се 
опитат да предадат САЩ на завоевателските сили, които не са истински американци, но много от тях 
без съмнение ще бъдат принудени да вземат една страна или друга, когато се случи финалната 
инфилтрация и конфронтацията е неизбежна. И това вероятно ще бъде изненадваща атака, когато 
американците я очакват най-малко.

Някои предполагат, че инвазията е планирана за зимата и около нощта на Коледа, което звучи 
правдоподобно. Не би било логично да се инсценира инвазия на 4 юли. Въпреки че, божествената 
намеса ще доведе до край на Новия Световен Ред, въпросът е дали ще успее драконианската 
конспирация срещу планетата Земя работеща чрез ООН/НСР. Въпросът е колко от щатите ще оцелеят 
накрая. Твърдо вярвам, че това ще зависи от нашия колективен избор в нашата пустош за работа заедно 
като Американци, без значение на цвета или вярата, обединени около националния стандарт и
документите, с които е основана Америка, или в случая на другите американски републики... държейки 
на демократичните принципи, че всички хора са създадени на равно, и че гражданите на която и да е
нация имат правото да определят чрез избирателна свобода курса и природата на тяхното управление и
закони. Ние трябва да се борим като единна сила за да се защитаваме, с милостта на Бог, нашите 
граждани – мъже, жени и деца – с които споделяме този потиснат, но въпреки това “последен батальон”
на свободата, Америка.
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ФФФИИИНННАААЛЛЛНННАААТТТААА ИИИНННВВВАААЗЗЗИИИЯЯЯ НННААА СССЪЪЪЕЕЕДДДИИИНННЕЕЕНННИИИТТТЕЕЕ ЩЩЩАААТТТИИИ???

Следващата информация беше публикувана през януари 1997 г. от д-р Ал Оувърхолт. Озаглавен,
“Финалната инвазия на САЩ??”, в документа четем:

От Интернет, 12/96 (цитирам): 

Следващото, относно вероятната планирана инвазия на САЩ е доколко знам, нещо от сорта на 
алармиране, което чуваме от време на време. До сега, то се изравнява с други събития, които го правят 
трудно уловимо.

(1) Американските сили изпратени в Босна, а не тук в САЩ, за да ни защитават.
(2) Американски сили отиващи за Заир и по този начин намаляващи Националната Сигурност.
(3) Синдрома на Войната в залива, покосяващ американски военни.
(4) Постепенна инфилтрация (позната) от германски военни в САЩ.

Както казах, следващото може да са само безпочвени слухове. След това отново... *caveat lector*. Това 
означава, “читателю внимавай”. С други думи, зависи от читателя за формиране на неговата присъда,
както и за следващото. (Край на цитата)
От: Спрете всички Федерални злоупотреби сега! S.A.F.A.N. Internet Newsletter, No. 129, ноември 15, 
1996 г.

(Забележете как Новия Световен Ред се опитва да подбуди гражданска война между Британска 
Колумбия и Френската част на Квебек, Канада, и да използва тази извънредна ситуация като оправдание 
да активира неконституционни изпълнителни заповеди. Това не е първият опит за създаване на 
“извънредно положение”, което би узаконило военното положение в Америка, и ако това се провали, то 
със сигурност няма да бъде последният опит. Правя това съобщение много сериозно, като моите предци 
са французи, които станали британски граждани и след това емигрирали в Америка. Помислете си само 
каква сила трябва да се създаде, за да се породи гражданска война между Френски Квебек, Британска 
Колумбия и Америка? Възможно ли е това да е същата сила, отговорна за убийствата на хиляди 
французи, британци и американци през ПСВ и ВСВ? - Брантън)

ПРЕДСТОЯЩАТА ИНВАЗИЯ НА АМЕРИКА 

Интернет: Публикувано от Роджър Д. Крейвънс (rbg@CCDOSA1.EM.CDC.GOV Следващото е по-
голяма част от съобщението отпечатано в THE PROPHECY CLUB NEWSLETTER от разузнавателни 
източници в Канада и Нова Англия, (цитат): 

Подготовка за предстояща инвазия на Америка от руски/НСР сили напредват бързо в Канада!
Откровено разказано ми от канадци (включително автора и лектора Грант Джефри на Последното 
Предупреждение и много други книги обясняващи предстоящото завземане от Нов Световен Ред), 
Канада е тотално предадена на НСР и неговия ужасен дневен ред на световна доминация.

(Забележка: Предполагам, че това изявление е някак крайно. Със сигурност тези поддръжници на НСР 
опериращи във висшите нива на канадското правителство са предани на плановете, но не повече 
отколкото поддръжниците на НСР опериращи в многобройните изпълнителни нива на американското 
правителство. Ясно е, че мнозинството от канадците и американците желаят да поддържат националната 
си независимост, и те са тези, които поддръжниците на НСР явно се опитват да пожертват и
унищожителните граждански войни, които те са планирали за САЩ и Канада. Трябва да осъзнаем, че 
както има избрано и тайно правителство в Америка, така е и в Канада – Брантън). 
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Америка отдавна е била трън в очите на планиращите НСР, поради нашето християнско наследство и
изолираността му от Европа. С по-малко от три години оставащи за вкарване на Западен Хемпшир в
техния дневен ред до 2000-та година, те правят бързо използване на готовността на Канада 
(поддръжниците на НСР там), за да вземат Америка под техен контрол.

Как се случва това? Канада е отворила широко вратите си на НСР силите, включващи германски, руски 
и китайски. Както Грант Джефри ми довери лично преди един месец, “ние имаме повече германски 
военни части в Канада, отколкото канадски военни части”. Наистина, близо до езерото Дийс, Канада,
германците поддържат въздушна база, която използват. Те активно тренират бомбардиране и обстрел за 
предстоящата инвазия на Америка... същото правят и в Holloman AFB, която временно е предадена на 
Германците (в Ню Мексико). Предателските НСР елементи в нашето собствено правителство са 
напълно наясно с мотивите на тези германски НСР сили, едновременно в Канада и в Америка, и
приветстват тяхното присъствие в Западен Хемпшир, като част от решението за подчинение на 
патриотичните американци, които просто отказват да предадат националния суверенитет на чужда сила.
руските и китайските сили също са много активни в Канада. Те “препострояват и усилват железопътни 
линии за очаквана многократна употреба по ЖП на прииждащия военен персонал от Западния бряг”
(едновременно руски и китайски сили), както и транспортиране на военни превозни средства,
въоръжена сила и хранителни запаси. Новите камиони също са поставени между граничните щати и
Канада.

Онези хора, които са арестувани като противопоставящи се или дисиденти също ще бъдат 
транспортирани в специално подготвени затворнически бронирани коли към лагерите на смъртта, вече 
построени близо до границата, също като един близо до Кът Банк, MT. Лагерът на смъртта извън Кът 
Банк е удобно разположен до главна експрес линия за бронирани вагони в очакване на транспортирани 
съпротивляващи се и дисиденти, до тяхната смърт. Съобщенията бяха получени от разузнавателни 
източници из страната, които показват, че някои бронирани коли скришом са били подновени отвътре,
така, че да могат да бъдат използвани за транспорт на затворници до такива лагери на смъртта.
Подготовките отбелязани от очевидци, включва белезници, които са заковани в стените, за да обуздават 
взетите затворници, докато достигнат крайната си цел. От наш разузнавателен източник във Флорида,
знаем, че руски инженери експерти по влакове са били вече обучени в това, как да задействат 
американските двигатели и как функционират нашите железопътни системи... руските железопътни 
процедури са различни от американските. Най-малко 50 руски инженери се обучават текущо в
Джаксънвил, Флорида.Много други явно се обучават на други места.

(Забележка: Някои твърдят, че “внезапното” падане на СССР и Берлинската стена са били планирани 
предварително, като част от един дневен ред за сливане на Изтока и Запада в така наречения 
демократичен-социалистичен/комунистически-социалистичен Нов Световен Ред. Източен и Западен 
Берлин би трябвало да са фасадата на реунификацията на Източна и Западна Европа и после – те се 
надяват – на целия свят. Германия също поведе Европа по пътя на нейното обединение чрез 
установяването на политика на “отворени граници” и окуражавайки другите европейски страни да 
направят същото. Това може да звучи добре отвън, но отчитайки фактите, това може да е измама за 
“обединение” на Европа под германски контрол, което всъщност е било целта на Адолф Хитлер.
Въпреки това, в случай на обединение, то ще бъде осъществено по-скоро с икономически средства 
отколкото с военни. Контролът е все още в Германия, но той е много неуловим и тънък. Третият Райх 
установи Германски военен контрол над Европа. “Европейската Икономическа Общност” или ЕИО 
установи икономически контрол. В повечето случаи в този свят, икономическите сили контролират 
правителствата. Тъжно, но е вярно. Забележете как терминът “икономика” беше премахнат, и Новият 
Световен Ред бе преименуван на “Европейска Общност”. Много хитро! С други думи унификацията 
вече не е по политически линии, а започва да става повече политическа, откакто страните членки бяха 
подложени на натиск в подписването на една ЕО Конституция. Франция и Англия бяха набутани в този 
алианс, въпреки двете унищожителни войни със страната, която тайно ръководи ЕО, също позната като 
Нов Световен Ред. Хайде Франция и Англия, намерете уликата!!! Германия е не само най-голямата 
федерална държава в ЕО, но през 1990 г. беше най-голямата икономическа сила в света, с търговски 
излишък над $58 милиарда. С почти никакви валутни резерви през 1949 г., Германия акумулира близо 
$80 милиарда в резерви до 1989 г., сравнена с $38-те милиарда на САЩ и $41 милиарда за 
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Великобритания. Много невероятно “завръщане” за страна, която е преживяла две световни войни с цел 
завладяване на земи – войни, които струваха на Съюзниците тежка цена в кръв и ресурси. Разбира се 
Германия е също водеща икономическа сила в ЕО, притежавайки 35% от икономическата силова-база на 
ЕО, според Енциклопедията GROLIER. Така че къде лежи истинската сила в ЕО/НСР? Отчитайки, че 
Германското Черно Духовенство – което контролира обширна финансова империя от над 1500 години 
насам и е управлявало (не)Свещената Римска Империя от векове – беше същото, което прати Владимир 
Ленин от Германия за Русия, за да подпали комунистическата революция, и същата сила, която 
подкрепяше Адолф Хитлер... тогава не е изненадващо, че комунистическа Източна Германия би се сляла 
с Демократична (?) Западна Германия толкова лесно. Не би било изненадващо, тогава, да научим, че 
германски части в САЩ и Канада играят главна роля в планираната инвазия на Северна Америка – 
откакто Новия Световен Ред има своите корени в региона Бавария на Германия. Повечето не осъзнават,
че втората книга на Адолф Хитлер, след като той е написал “Моята Борба”, е била озаглавена – вярвайте 
или не – “Новият Световен Ред”. - Брантън)

Вече са били видени да се транспортират на ЖП линии огромни енергийни генератори до различни 
места в Канада, в очакване на планираните прекъсвания в ел. захранването, които ще бъдат извършени 
преднамерено в Канада и Америка, както и планираното превземане методично се осъществява.

Невероятно, ние имаме информация, че руснаците най-накрая са успели в свързването на Сибир и
Аляска, чрез обширен подземен тунел!

(Берингово море между Сибир и Аляска е под 100 мили широко в най-тясната си част, така че това би 
било невъобразима задача – Брантън)

Въпреки че е документирано в повече от няколко съобщения с вестници в Западна Канада,
американската новинарска медия остана тиха по отношение на този подвиг. Знае се, че руски цивилни 
идват от този тунел, 100 на месец, плюс тежка военна артилерия. Също така има и друг тунел, който е
построен от Сибир до Северна Канада, като този се използва за ЖП транспортни цели.

(Забележка: Интересно е, че няколко подземни тунела били открити от американски сили, които 
произлизали от Северна Корея и се движели по границата, появяващи се на различни точки в граничния 
регион на Южна Корея. Някои от тези тунели са добре построени, модерни и могат да приютят масивни 
движения на части. Изглежда, че Северна Корея планира нещо за бъдеще, вероятно във връзка с руско-
китайските планове споменати по-горе? Американски ВВС офицер, който написа едно разкритие за 
предателството на ООН към американските сили по време на Корейската и Виетнамските “войни”, 
заяви, че базирано на разузнавателна информация, която той събрал, тези виетнамски незаконни 
емигранти, които избягаха в Америка след – не преди – Северен Виетнам да вземат контрола над Южен,
били и са твърди комунисти. Причината за това, е че когато Северът взел контрола над Юга, те 
незабавно започнали да преследват всички познати анти-комунистически активисти и симпатизиращите 
им и ги унищожили. С други думи незаконните емигранти, които напуснали Виетнам следвайки 
чистката били най-вече комунистически инфилтратори маскирани като хора, които бягат от 
комунистите. Командването на американските ВВС, потвърди, че тези инфилтратори са замесени в план 
за свалянето на Америка и че акумулирали и складирали огромни количества от оръжие в очакване на 
времето, когато те ще бъдат призовани да действат и да се присъединят към техните другари във 
войната срещу Америка. - Брантън)

Степента на предателство на американското правителство (корпорираното фашистко военно-
индустриално правителство е противоположно на конституционното или електорално правителство)
към неговите граждани може да е по-нататъшното доказателство, че тези руски и китайски сили 
получават заплащане за техните пре-инвазионни действия, чрез МВФ... издадени на американски 
правителствени чекове. В очакване на предстоящата инвазия от Русия и Китай (и Германия – ООН части 
и т.н.), Канада трябва да отиде твърде далече, за да изгони Западната Брегова Охранителна Дивизия, по 
този начин те са отворени за земноводна инвазия на Америка от Запад. Това беше ясно доказано 
напоследък, чрез презентацията на доклад по телевизията ВВС в Лондон, който детайлизира военните 
маневри на земноводните нападателни сили и стратегията във Formosa Straits. Когато беше разрешено 
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на новинари от ВВС да интервюира тези обучаващи се войници, те постоянно ги питаха следния въпрос:
“За какво се готвите да използвате това обучение?” Шокиращият, постоянен отговор беше: “За 
предстоящата инвазия на Америка!” Когато стана ясно, че в сигурността бе допуснат гаф, чрез 
излъчването на това предаване по телевизията на Англия, планираното и предаване за следващия ден в
Лондон бе набързо отменено.

(Така че, за всички наши читатели в Западния ни бряг и по-специално Хавайските Военноморски бази,
отбележете си. Вие сте последната линия и първата линия на отбрана срещу подобна операция.
Спомнете си Пърл Харбър и се поучете от грешките в миналото!!! – Брантън). 

Не спекулирайте повече върху съмнителното самоубийство на Адмирал Майкъл Буурда (бивш директор 
на Американските Военноморски сили). Бях информиран, че той е бил премахнат поради отказа му да 
участва в секретния план на нашите предатели и силите на НСР, в нашето правителство да сътрудничи в
предстоящата инвазия на САЩ. Когато той отказал да сътрудничи според плана, за тайно присъствие на 
китайски сили в Америка чрез използването на наши собствени военноморски плавателни съдове,
отгоре били дадени заповеди за ликвидирането му.

Съобщението е ясно. Това съобщение е да информира онези, които не знаят за размера на Новия 
Световен Ред и масивният му дневен ред.

Бъдете умни и разследвайте сами. Ние не получаваме истината от агентите в правителството.
Примери са Виетнам Уако, Ръби Ридж, Militias, TWA800, Оклахома и т.н. Бъдете нащрек и в готовност!

Бог да благослови Америка. (Ние със сигурност няма да спрем без неговата помощ).  
 
Нуждаем се от тази благословия.Ще се събудим ли навреме за да спрем това?? 

(Следващата информация придружава горната, в съобщението, от което са взети тези извадки...) 

Следните статии са извадки, взети от рекламни листовки пуснати от Серж Монаст. Те имат кратки 
извадки от много интересна информация, която чувствам, че заслужава размисъл. За тези, които не са 
чули още – Серж Монаст беше убит наскоро заради неговите смели изявления относно Елита. Синът му 
бе отвлечен, преди да бъде убит, също заради изявления за техните подли актове и планове по 
превръщането на повечето от нас в техни роби... Скоро!! Нямам никаква информация дали или не някои 
от неговите съобщения са на разположение откакто той премина в небесното царство. – Ал.

FEMA: Планът Червено Желязо – Състояние на извънредно положение по цялата страна – национално 
положение -- суверенитетът е застрашен... Извадка от съобщение на Международната Агенция за 
Свободен Печат 12/96, (цитирам): Следното съобщение:

От: Конфиденциален военен източник от ООН.
Подател:Международната Агенция за Свободен Печат, Факс: 1 (819) 888-2949  
Отговор на:Международната Агенция за Свободен Печат, Fax: 1 (819) 888-2949  
За:Моля пратете тази съдбоносна информация до всички новинарски мрежи -- World, National  
Дата: Декември 3-ти, 1996 г.; Време 15:00 GMT 

Крайно наложително... Червеният сигнал за тревога потвърди крайно важната военна информация на 
ООН. Забележка: Моля обърнете повече внимание на това... Знае се, че чужди части са в готовност... Те 
са нож насочен към сърцето на нашата родина и общество... Това е реално... Това е само началото...
Приготовления Червено Желязо на FEMA  

FEMA: Планът Червено Желязо на FEMA/национално извънредно положение / застрашеност на 
националния суверенитет...

Буреносно предупреждение в Америка...
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Департамент на Армията, FEMA, ФБР, BATF, Щатската и Локална Полиция и други Федерални 
Агенции въвлечени (знайно или не)... R-EMAP регионите съответстват точно, по разположение и номер,
на FEMA регионите... R-EMAP, една програма на EPA, съответства на Регионалната EMAP... Оценка за 
Глобална Биоекология на ООН (UN's Global Biodiversity Assessment – GBA) за Глобалните 
Тренировъчни центрове на чуждите сили на ООН и Зоните на инсталациите за задържане... Донесени за 
национално бедствие чрез всякакви средства, неоправдано социално безпокойство в “Черните 
общности”, национална финансова криза като резултат на масивно орязване на бюджета, национална 
социална криза обвинена върху Милицията (Militia) и религиозните групи преди края на 1997 г... 1
милион патриотични американци, които могат да се противопоставят на Новия Световен Ред и
американци, които са “политически неправи” вече са в списък за набелязване и арестуване...
(Специфично споменати са християнските последователи, от онези, които водят толк-шоута из страната 
и Църквите, без да са под федерален контрол)... 

Много секретни военни планове на ООН... Не разпространени преди... Топ секретно на високо 
политическо ниво... също засягащи руските и чужди сили, разгръщане и окупация на американска 
територия под военното командване на ООН... FEMA – ОН Мулти-Юрисдикционна Полицейска/военна 
операция “За неутрализиране на всички патриотични и християнски организации в Америка преди края 
на 1997 г.”... ...FEMA отмени техните “действия” предвидени за август/септември 1996 г. и ги промени 
за периода между януари/март 1997 г., което е връзка за “Етап Филаделфия III” – за започване в Източна 
Канада по време на същия период... Замесени високопоставени политици и военни... Здрава връзка 
между главните пътища използвани от чуждите сили разположени в Мексико и Канада и зоните на 
инсталациите за задържане, биоекологичните области, някои военни бази и ЖП центрове... (Край на 
цитата)
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ОООТТТБББРРРОООЯЯЯВВВАААНННЕЕЕТТТООО ДДДООО СССЕЕЕВВВЕЕЕРРРНННАААТТТААА КККОООНННФФФРРРОООНННТТТАААЦЦЦИИИЯЯЯ ПППРРРЕЕЕЗЗЗ 111999999777 ГГГ...

Извадка от Доклада Червена Тревога (RED ALERT), Август 1996 г., (цитат): 
 
Международни, препокриващи се в истинността си и други абсолютно достоверни, проверени и
“безпрецедентни” източници на документация (датирани юни 1996 г.) ни казват, че този път нещата са 
истински. Без измислица, без фантастика, без процес на дедукция, “Топ Секретния” сценарий, който 
имаме в ръцете си е отвъд всичко, което сме си представяли преди. Можем със сигурност да заявим, че 
никой друг никъде няма “цялата и пълна картина” с всички акуратни детайли на това, което е било 
внимателно планирано на най-високите нива на сцената на световния политически и икономически 
Елит, нещо което е голямо и ще се случи през 1997 г., като ще засегне живота на милиони хора.

С пълни, добре описани документи силно подкрепени от различни сериозни и непознати политически и
военни доказателства на хартиен носител за голям преразпределителен “Хаос”, ние знаем:

* “Защо, как и кога ще се декларира “Национално бедствено положение в САЩ” през нощта, и кои са 
19-те щата, които ще бъдат поставени под “военно положение”? 
* Какъв ще бъде точния “военен план” в набелязаните щати от FEMA, Чуждите ОН Бойни групи,
FINCEN и силите на MJTF и BATF?  
* Кои са имената на тези – хора – в Канада, и Щатите и по света, които планират да финализират този 
сценарий през 1997 г.? Може би си мислите, че знаете нещо. Пазете се, защото това, което си мислите,
може да се окаже доста по-различно от това, което ще се случи.
* Знанието е най-добрата защита.
* Никой не може да се защити, ако не знае как ще бъдат заплашени правата му. (Край на цитата)

ТЕКУЩИ НОВИНИ ОТ ПАРТИЗАНИТЕ РЕЙНДЖЪРИ НА ОХАЙО 

Извадка от Интернационалната Агенция за Свободна Преса на Серж Монаст, “Партизаните рейнджъри 
на Охайо”, 8/14/96, (цитат): 
Военен команден център на САЩ...
(Генералът от морско-въздушните сили Дарън Дей)

КАНАДА:
На 14 август, 1996 г., канадецът Серж Монаст беше интервюиран по SW радио предаването на Стийв 
Куайл (9400); нашият полк. Уачмен ни предостави най-важното от тази информация:

“Руската ID система пробва почвата преди инвазията като тества силите на полицейските единици;
създава безредици, като бунтове, за да видят каква ще бъде реакцията на хората; създава конфронтации 
с милициите и патриотичните групи, за да тестват техния отговор. Началото на инвазията се намира на 
източния бряг. Ню Брунсуик, Нова Скотия, чисто нова единица специализирана в “търсене и
арестуване”, “арестуване на заподозрени лица” – и подготовка на климат на студена война. 82-ра
въздушно планинска дивизия, Watertown, NY, прави същата подготовка – с тези две единици те могат да 
се приближат близо до Сейнт Лоурънс по море. Насоки на инвазията: от Нова Скотия през Мейн, по 
границите.

* Компанията Чемпиън пейпър реже (дърветата) по планините близо до канадската граница, създавайки 
чиста зона на границата до планините. Те също пръскат хербициди. В областта се инсталира сателитно 
сензорно оборудване за движение.
* Фаза Едно от Проект Филаделфия е около 2/3 завършена: покачване в цените, липса на храна,
енергийни затъмнения, гражданско неподчинение... очаквайте удвояване на цените на хранителните 
продукти.
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* Фаза Три – Затварянето на хидроелектроцентралите на Квебек; това е 6-тата по големина електрическа 
енергийна (електроцентрала) в света и контролира цялото електричество на изток от Мисисипи...
Планирана за изключване по някое време между януари/март. “Предизвикано” енергийно спиране по 
време на зимата (зимата на 97-98 г. или следващата? – Брантън) ще създаде големи трудности и ще бъде 
главната причина за “бедствената” криза...
* Имало е двама много високопоставени хидроинженери в Квебек, които са били на самолета на Рон 
Браун. Дръжте очите си върху Канада. (Край на цитата)
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ЗЗЗАААКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ ИИИ ФФФАААЗЗЗААА ФФФИИИЛЛЛАААДДДЕЕЕЛЛЛФФФИИИЯЯЯ IIIIIIIII

И от статия озаглавена “Топ-Секретния план на Нов Световен Ред”, от същата публикация:

“...По време на 15-дневно околосветско пътешествие в компанията на Дейвид Рокфелер, телевизионният 
коментатор Бил Мойърс открил, че едва десетина-петнадесет човека вземат ден за ден решения,
регулиращи потока на капитали и стоки в целия свят.” Той цитира самия Бил Мойърс като казва:
“Дейвид Рокфелер е най-съмнителния представител на управляваща класа: братство от мъже, които 
оформят глобалната икономика и управляват потока от капитали. Рокфелер е роден за тази цел и той е
направил голяма част от това. Но онова, което някои критици виждат като обширна интернационална 
конспирация, той счита като обстоятелство на живота и просто още един работен ден... В света на 
Дейвид Рокфелер е трудно да се каже къде свършва бизнеса и къде започва политиката.”

Не можем ли да кажем същото за Изпълнителния клон на Американското правителство? Трудно е да се 
каже къде свършва политиката и къде започва корпоративното военно-индустриално правителство. По-
нататък в същата публикация, по отношение на “Фаза Филаделфия III”, четем:

“Основния сценарий финализиран през юни 1996 г. на среща в Торонто и завършен с други надеждни 
източници, е както следва:

(1) Квебек оповестява своята Едностранна Декларация за Независимост между януари и март 1997 г.
Ситуацията служи като “спусък” за катастрофално и необратимо “разрушение” на Канада и
“Декларация за Национална Извънредна Ситуация” в Източните и Североизточните щати на САЩ.

(Забележка: Британските граждани в Британска Колумбия и Квебек могат да предотвратят гражданска 
война, като направят това, което сподвижниците на Новия световен ред очакват най-малко, а то е да не 
правят НИЩО. Ако вие откажете да отидете на война срещу вашите канадски братя и сестри от Квебек,
тогава НЯМА да има гражданска война. Единствените, които ще се оставят да се бият ще бъдат 
германските военни единици окупиращи Канада – знаете, това са същите хора, които убиха французите,
британците и американците през последните две световни войни. Независимо дали мислите, че Квебек 
трябва или не трябва да бъде независим, трябва да се запитате – кое е по-подходящо... един независим 
Квебек, или опустошителна гражданска война, която ще завърши с разрушението едновременно на 
Британска Колумбия и Квебек и асимилацията на ЦЯЛАТА Канада от Новия Световен Ред? Ако 
избухне война между Новия Световен Ред и Северна/Южна Америка, Републиките от Британска 
Колумбия и Квебек, ще трябва да избират коя страна да вземат. В такава война няма да има неутралитет.
Канада, Мексико, Централна Америка, Южна Америка, и т.н., или ще бъдат превзети от Новия Световен 
Ред – което значи, че техните културни различия и национална независимост ще бъдат завинаги 
разрушени – или те ще се присъединят към Съединените Американски Щати в типа на Обединение на 
Американските Републики, независими Републики, но обединени под единен фронт за защита на 
последния бастион на свободата на Земята от яростните атаки на диктаторския нео-нацистки “Нов 
Световен Ред”. Ако ние изберем тази страна, която знаем, че е одобрена от Всемогъщия Бог, тогава ние 
ще имаме Божествена протекция и напътствие. Спомнете си, че същите тези сатанистки култове, които 
мотивираха зверствата в Нацистка Германия са същите сили, които в момента промотират Новия 
Световен Ред. И ако мислите, че Нацистка Германия просто е нямала късмет, то бъдете сигурни, че този 
път ще са се поучили от “грешките си” и ще са много по-усърдни в постигането на успех. Така, че ние 
също трябва да се поучим от нашите собствени грешки в миналото и да бъдем още по решителни да 
победим нашите врагове. Спомнете си какво разкри Джордж Вашингтон в неговото видение за 
бъдещето на Америка. Ако ние се опитаме да построим общество – въпреки нашите минали грешки и
липсата на бдителност срещу противниците на свободата отвътре и отвън – общество, което е базирано 
на правосъдието, милостта, истината и разбира се “нация под Бога”, тогава цялата мощ на небето и
ангелски сили ще бъдат зад нас. Самият аз съм християнски патриот, който вярва в Исус като 
единствения духовно породен Син на Бог. Ако сме искрени със себе си, тогава ние трябва да признаем,
че мнозинството на онези, които формираха Американската Конституция изповядват същите вярвания.



113

Не вярвам, че на определени вероизповедания би трябвало да се дава политическа фаворизация, но 
вярвам, че тази страна е била основана върху юдео-християнския идеал, че всички хора са създадени 
равни и че Бог вижда хората като равни. Онези, които вярват, че са нещо по-висше от себеподобните си 
не са истински християнски патриоти и по-вероятно е да се чувстват по-удобно със само-
обожествяващите се езически религиозни системи, които подсилиха възхода на Нацистка Германия и в
частност на Новия Световен Ред и йерархията от лидери, които считат себе си за “Господарска Раса”. 
Така, че отново казвам, в тази война няма неутралитет бил той политически, философски или духовен.
Така, че както Исус Навин веднъж е казал... “изберете в този ден на кого да служите”. – Брантън)

(2) Възниква а шест-странната (Канадска) гражданска война, която в първия си етап включва 
индианците крии, населението на Квебек и канадските сили; и във втория си вариант, населението на 
Квебек и Канада на три различни нива: война между френските и английските канадци, война между 
френските католици и английските протестанти и война на самоличностите.

В тази точка позволете ми да дам няколко сравнителни коментари относно драконианския дневен ред 
тук и отвъд планетата Земя, след което ще се върнем на сценария Филаделфия III: 
 
По отношение на потенциалния конфликт между католици и протестанти, преданите католици може да 
бъдат полезни в предотвратяването на подобна потенциална религиозна война, поради тяхното 
наблягане върху Христос като Спасител. Йезуитите в Католическата Църква, клонят към наблягане на 
обожествяването на Мария, светиите, и ангелите докато масоните в някои протестантски църкви, клонят 
към наблягане на самообожествяване чрез братски напредък. Доведени до крайност и двете 
организационни структури, могат да се обърнат към политеистично идолопоклонничество отколкото 
към христ-иянството. Може би йезуито-масоните ще се опитат да обърнат католиците срещу 
протестантите и обратното, окуражавайки ги да се обвинят в богохулство. Подобни обвинения, ако се 
провокират, ще бъдат разбира се нищо повече от сляпо лицемерие от двете страни. Обаче, фокусирането 
върху Исус Христос от Назарет като единствения Син на Бог би послужило за обединяването на всички 
християни заедно.

Това би било истинското христ-иянство, като противоположност на фалшивото... “църкв-иянство” или 
идолопоклонничество. Църквиянството е изменило на християнството, като църквата е загубила 
духовния си аспект и вместо фокусирането към “нещата отгоре”, се е превърнала в идолопоклонническа 
икономическа и политически базирана организация, която използва духовните страсти и вярвания в
изгода на политическите и икономическите цели на лидерите. ПАЗЕТЕ СЕ от такива църкви, които биха 
ви накарали да вярвате, че човешки религиозни водачи са задължителни посредници между нас и
Христос. Ако вие не вярвате, че САМ ХРИСТОС е спасител, тогава вие нямате никакво право да 
наричате себе си “християнин”, тъй като вие доверявате вашето спасение на хора способни на грешки.
Разбира се всеки има правото да вярва в каквото си поиска, независимо дали ще приеме християнството 
или не, и аз със сигурност не се опитвам да ви отнема правото за само-определяне на религиозната ви 
принадлежност. Ние имаме правото да избираме собствената си съдба, но заедно с това идва и
отговорността за приемане на последствията на нашия избор.

Фарисеите – тези, които разпъват Христос от Назарет – са перфектен пример за религиозна институция,
която е изгубила своята вътрешна духовна същност и се е превърнала в нищо повече от празна ико-
политическа черупка. Исус е заплашвал икономическия и политически контрол над евреите, и така в
сътрудничество с римляните те решават да го убият. Правейки това обаче, те без да знаят, изпълняват 
пророчеството в Исая глава 53. Друг пример за това са йезуитите, които са стояли зад инквизицията в
Европа – по време на която хиляди християни били избити – и които според писателя Едмънд Парис са 
служили като съветници на нацисткото SS в тяхната инквизиция към евреите. Ако не греша, изглежда,
че тази организация спира да разпространява послание на духовно регенериране за доброто на другите,
започва да убива стотици и хиляди европейски протестанти и месо-американски местни с единствената 
цел за запазване на тяхната ико-политическа империя, тогава би изглеждало, че това не е институция,
която е базирана на учението на Исус, и следователно не е християнска. Йезуитите никога не са били 
християни, нито дори католици. Игнаций Лойола е имал предишен арест в Испания за подривни 
действия като гностик, и е влязъл във Ватикана, чрез подмазване, като е обещал не-обезпокояван 
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Понтификат чрез отдаването си на служба като глава на милиция, която би служила за защита 
интересите на папите и Ватикана.

Йезуитската инфилтрация на католицизма и масонската инфилтрация на протестантството случайно е
било много добре планирано от баварските култове. Баварските змийски култове контролират 
едновременно йезуитсткото и масонското движение въпреки очевидното противоречие между тях. В
замяна те контролират обществото Билдерберги, което в ядрото си се състои от 39 члена, които 
образуват съвета на 39-те, или 13 от Черното духовенство, 13 Уика-масони и 13 Малтийски йезуити.
Друг пример на йезуитско-масонска колаборация се намира в самия Шотландски обред на масонството.

Контактьорите говорят за доста древен конфликт между Орионските сиви и Сириуските нордици.
Орионците и Сирианците според твърденията са воювали за контрола над древните кралски линии на 
Египет, и това по-късно прераснало във война между нечестивата Римска империя/йезуитите/нацистите,
които били подкрепени от Орионците, и тяхната опозиция в Британската империя и масонските ложи,
които били подкрепени от Сирианците. С Орионската инфилтрация на колектива “Ащар” или ложите 
“Мелхиседек”, и с инфилтрацията на масонските ложи на земята от Орионско-подкрепените Баварски 
йезуитски/илюминати/Туле общества, нищо неподозиращите Ащар-ци и масони били манипулирани, за 
да служат на плановете на респективно Орионските и йезуитските инфилтратори. Ето защо хората от
Сириус-Б, които преди били във война с Орионците, са могли да бъдат обърнати да служат на плановете 
на агентите от Орион – опериращи в и около “кометата” Хейл-Боп – които инфилтрирали Сирианския 
“Ащар”-колектив. Тези Сирианци нямали нищо общо с Драконианските-Орионци, точно обратното – те 
имали връзка с “Възнесените Учители”. Хейл-Боп е очевидно орионски “Троянски Кон”, целящ 
поддръжка на Новия Световен Ред ръководен от съвместната илюминатско-сива база Пайн Гап,
Австралия притежавана от Римския Клуб. Всичко това е било подготвено старателно с отвличането и
имплантирането на милиони хора по света – виж цитата в началото на файла.

Дали съм луд? Дали всичко това са някакви бълнувания на лунатик? Предполагам, че на тези въпроси 
ще отговори времето, въпреки че това е, което моите източници от други светове са ми казали, и е
последвано от други потвърждения. Помислете върху това, ако враждебна извънземна сила има своите 
места и бази на Земята, биха ли те пристигнали като част от безумна разрушителна инвазия тип “Денят 
на Независимостта”, или биха подходили малко по-интелигентно – като проведат операция тип 
“Троянски кон”, една фраза изкована от уфолога Джон Кийл? Може би те биха планирали всичко 
предварително, като целят да поставят планетата в състояние, в което съпротивата ще бъде минимална... 
масивни отвличания, мозъчен контрол, инфилтрация, подземни бази, генетични проекти за създаване на 
извънземни бойци, които могат да оперират добре в заобикалящата ги среда, увертюри към глупави и
алчни планетарни господари, за да се получи тяхното сътрудничество, мулти измамна и психологическа 
война, глобално правителство, което би оперирало за по-лесно превземане – като се сложат под контрол 
лидерите на вече съществуващите властови структури, вместо разрушаването им и създаването на нова.
И може би главна завоевателна сила пристигаща в опашката на “комета” целяща да не привлече много 
внимание и страх – и когато т.нар. “комета” премине до планетата, те биха се опитали да изпратят 
мощни излъчвания за активиране на имплантите и подсъзнателните програми у отвличаните...

Вярвам, че сега е момента, в който “бойните линии” са вече начертани. Ако не знаем, кои са нашите 
приятели и кои са враговете ни някъде там – които са, онези креативни и свободни властови структури 
противостоящи на деструктивни и робски властови структури, които съществуват на, под и отвъд тази 
планета – тогава най-вероятно ние ще станем врагът. Колективистичните Ащарски и масонски ложи, с
техните универсални философии, клонят към забулване на линията между его-центричните елитарни 
планове, като противовес на плановете базирани към служба на цялостните цели за доброто на другите.
Единственото реално нещо, под което са обединени колективистите е тяхната его-центричност, и при 
тях важи принципа, че по-силния ще оцелее, и оттук те размиват индивидуалността на по-слабите. Това 
е като черната дупка, която много астрофизици считат, че съществува в центъра на галактиката. Тя е
най-голямата черна дупка в галактиката, въпреки че около нея има други по-малки черни дупки, като те 
клонят към асимилиране от супер-черната дупка. Чудя се дали това има връзка с нацисткото окултно 
обожествяване на “Черното Слънце”, което в същността си е боготворене на черната дупка в центъра на 
галактиката?



115

Колективистите също биха се опитали да разпространят гностичната лъжа, че няма “добро” или “зло”, 
само “преживяно”. От моята перспектива, злото е “служене на себе си”, а доброто е “служене на 
другите”, така че тъй като очевидно тези два варианта съществуват, окултните “контактьори” например,
които разпространяват тази информацията очевидно са лъжци. Лъжата, че не съществува “бойна линия”, 
между доброто и злото, понеже двете неща не съществуват, само служи на плана на злото.

Така, че трябва да начертаем “галактическите бойни линии” между тези съюзи, които се стремят да 
спазват философията за служба на другите (философия на не-намеса) и тези съюзи, които служат на 
себе си (философия на интервенция). Също ще включим и колективистите, които твърдят, че те не 
вземат страна, т.е. са неутрални. Съжалявам, обаче в този космичен конфликт, в който се намира 
галактиката ни, няма неутралност. Това е като Швейцария, с техния “неутралитет” по време на Втората 
Световна Война. Но разбира се техния “неутралитет” не им попречи да пазят откраднатото нацистко 
злато в техните банки. Ако някой не е на страната на служещите-другиму, тогава те автоматично стават 
на страната на служещите-на-себе-си, което води до колективизъм, тъй като в его-центричния колектив 
най-егоцентричните клонят към асимилация на по-слабите от същия вид. Колективизма следователно е
форма на интервенционизъм, тъй като той нарушава индивидуализма и персоналния суверенитет на 
другите, независимо от това дали на планетарно, национално, локално, или индивидуално ниво.
Индивидуалния-колективизъм може да бъде полезен, като пример за това е интернет, защото индивида 
има контрол над взаимодействието си с колектива и може да се “лог-ин”-ва и “лог-оф”-ва по всяко 
време.

Обаче когато колектива нарушава персоналната индивидуалност, както правят колективите на Ащар и
сивите, чрез имплантирането на перманентни микро-електронни устройства в човека, нарушавайки 
техните лични граници, тогава колектива представлява диктаторство в най-лошата си форма и нарушава 
Божествено-дадения суверенитет на онези, които са “асимилирани” от, или родени в такъв колектив.
Колектива веднъж нарушил личните граници на човек, като това се дължи на личния избор на този 
някой, в същността си те “продават душата си” на колектива – в този случай тяхната “душа” е тяхната 
идентичност, емоции, суверенитет, свободна мисъл и т.н. Това поставя душата на човека в голям риск.
Например, пример за това може да бъде имплантирането на компютърен чип на дясната ръка на някой 
или на челото му, за да бъде част от планетарния икономически колектив, както е предсказано в
Откровението на св. Йоан, глава 13. Ако някой се поддаде на подобно изкушение, в същността си те 
биха дали душата и идентичността си в замяна на физически блага. Щом душата напълно се асимилира 
в подобен колектив, няма връщане назад, защото личната свобода и воля ще бъдат конфискувани.
Изключение би бил някой, който е асимилиран срещу волята му чрез измама, или чрез сила и
невежество както при дете.

Дори аз бях имплантиран с псионични устройства за контрол над съзнанието, и най-малко едното 
полукълбо на мозъка ми беше асимилирано в колектива Ащар, като това беше направено без моето 
пълно съзнателно съгласие, а чрез измама и трикове. Поради това, аз запазих съзнателна идентичност и
воля, която с благословията на Бога можеше да “отвърне на удара”, въпреки че понякога “пси-войните”
бяха много трудни на моменти – виртуален психологически ад.

Базирано на наученото от много контактьори, изглежда че рептилоидно-сивите интервенционисти-
колективисти са успели в завладяването на няколко човешки колониални светове в миналото чрез 
стратегии от типа “Троянски Кон”. Много от тези са били квази-колективистични общества, чиито 
глобални лидери не са одобрили националното, културното и индивидуалното различие и са продали 
себе си на извънземните, поради свои егоистични мотиви, поддавайки се на измамата и пропагандата от
страна на извънземните. След като рептилоидно-сивите колективисти вече са установили своите места 
на земята, те са се изправили пред напълно ново предизвикателство.

Поради националното, културното и индивидуалното разнообразие на Земята и поради това, че 
ситуацията на Земята е непредвидима, извънземните са принудени да дават повече на колабориращия 
човешки елит, отколкото биха дали, за да установят своето глобално диктаторство. Това глобално 
правителство на Новия Световен Ред, би могло много по-лесно да осъществи асимилацията на планетата 
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в извънземния колектив. В очакване на това, извънземните започнали да подкрепят и инфилтрират 
международните братски мрежи (ложата, или масонството) преди няколко века. Поради факта, че 
Съединените Щати са били най-силния поддръжник на индивидуалния суверенитет и свобода – 
индивидуалните различия, свобода и съзидателност, които са смъртен враг на колектива – те установили 
няколко подземни бази тип “Троянски кон” в Америка зад завесата на “технологичен трансфер”, под 
различни стратегически зони.

Дори представителите на няколко “Федерационни” светове – които били наясно с природата и
стратегиите на рептилоидно-сивите колективисти поради предишни конфликти с тях – предупредили 
NSA-контролирания изпълнителен клон на правителството относно връзките им със сивите, които 
влизали в системата с бази, които били конструирани в инженирани планетоиди, но въпреки всичко 
NSA (Националната Агенция за Сигурност – National Security Agency) пренебрегнала предупрежденията 
им. NSA, които може вече да поддържат таен договор с рептилианските колективисти дължащо се на 
нацистките й корени, продължава с проектите за “взаимодействие”, без да обръща внимание на 
предупрежденията на Федерационистите. Осъществяват се технологични размени, въпреки че няма 
нужда да се казва, че с тази супер-технология може да се оперира от самите извънземни, или от агенти 
или учени работещи за фашистките корпоративни-индустриалци (отколкото за Конгресно-
Електоралното Правителство), които са били напълно програмирани и мозъчно-контролирани от 
извънземния “кошер”. Онези, които са в тази колаборация и показват знаци на съпротива, имат 
тенденция да изчезват или умират преждевременно.

Рептилоидите и сивите интервенционисти са успели да инфилтрират и превземат по-дълбоките 
човешките колективистични (Ащарски) колонии, като те продължават планетарното завземане от долу 
нагоре (същата стратегия, която използват за превземането на умовете на отвлечените хора – от по-
дълбокото колективно подсъзнателно ниво, до външното индивидуално съзнателно ниво), те срещат 
някаква съпротива от повечето индивидуалистични американски военни сили, които имат достъп до 
подземната мрежа, както и от не-колективистичните Федерационни сили. Чрез селективно 
имплантиране и убийства, измамни и несигурни договори, технологичен обмен и стратегии от типа 
“прикритие под чуждо знаме” – т.е. симулирайки благосклонност – до голяма степен съпротивата е била 
сломена.

Няколко бази от типа “Троянски Кон” са били използвани за поемането на контрола над специализирани 
полета от военно-индустриалните изследвания и развития под прикритието на технологични обмени 
като базите са били установени в следните зони: Монтоук – Кемп Хироу, Лонг Айлънд (квантово-
хиперпространствени механизми и микровълнов мозъчен контрол); Международното летище в Денвър 
(транспортиране и задържане на хора); Литъл Котънууд Кенйън – Дъгуей, Юта (клониране и
кибернетика); Мъркюри – Зона 51, Невада (ядрени приложения и антигравитация); Ланкастър – 
Техачапи, Калифорния (аерокосмически апликации и изчисления); и Форт Люис – Мадиган, Уошингтън 
Стейт (био-медицински и био-репликационни приложения). И разбира се главната база, която регулира 
дейностите на всички други, древните подземни инсталации под Дълси – Областта на четирите ъгъла в
Ню Мексико.

Сблъсъка между драконианския колективизъм и човешкия индивидуализъм е бил неизбежен в
подземните съвместно-операционни мрежи, и изглежда е започнал през 1975 г. по време на 
демонстрация на реактор на антиматерия проведена от сивите в подземните нива на Зоната. Там е имало 
голям брой земни учени и охранителен персонал, като те са били в подземната камера, където се е
случила демонстрацията. Сивите поискали военните служители, или да се разоръжат или да напуснат 
стаята. Единият военен служител, обиден от тази показност от страна на извънземните на планетата, в
която се предполага, че те са посетители, възразил срещу заповедта. Това е довело до конфликт на 
интереси, което прераснало във военна кавга, която завършила със смъртта на един Сив извънземен и
няколко дузини човешки учени и служители по сигурността.

Въпреки, че очевидно не последвали по-нататъшни конфронтации в базата (по това време), инцидента 
не бил забравен, и може би е засял семената на съпротивителното движение, което ескалирало в базата 
Дълси четири години по-късно през 1979 г., което станало известно като Войните в Дълси.
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Съпротивата е била поведена от Томас Едуин Кастелло, който е бил в контакт със своите приятели до 
средата на 90-те и в един момент изчезнал. Кастелло, който е бил шеф на Сигурността в базата, се 
организирал с деветима други работници в базата, в първоначален опит за саботаж на биомедицинските 
зверства, на които били подложени отвлечените, които били докарвани в базата... някои временно, а
други за постоянно. Към съпротивата са се присъединили други хора, и дори няколко от високите 
“рептилоиди”, които не били съгласни с политиката на техния колектив и които са били развили някаква 
степен на индивидуална емоция, като резултат от тяхната близка асоциация и взаимодействие с хората.
Очевидно сред съпротивата е имало и предатели, обаче не е сигурно кои са били. Съпротивата се 
разраснала в следствие на откритието, че лидерите “Белите Драко” са нарушили договора държейки 
няколко хиляди отвлечени против волята им, в по-отдалечени извънземно-контролирани нива на 
подземните мрежи, в клетки и криогенни контейнери, за да може частите от телата им да се използват в
разнообразни генетични експерименти.

Няколко от учените, които открили “Великата Измама” били задържани в периферни суб-бази също 
като тези под резервата Юта в югозападно Колорадо и югоизточна Юта, в следствие на което 
възникнали най-малко два конфликта. В единия конфликт, няколко специални части били изпратени да 
спасят заложниците учени и отвлечените. Мисията е била пълен провал, освен факта, че над 200 
извънземни били убити и 66 души от специалните части от общо 100 загинали в престрелките. Друга 
атака очевидно е била наредена от лидерите на фашистката колаборация, които заповядали убийството 
на всички членове от съпротивата, американци, нордици, рептилоиди... Повечето от членовете били 
избити, като един от малкото избягали е бил Томас Едуин Кастелло. Независимо от това дали атаките са 
били наредени от две различни разузнавателни агенции, или от една шизофренична (MJ-12) агенция, си 
остава факта, че всички тези събития довели до голям разлом в Американското разузнавателно 
общество, и може би това е допринесло за подобна съпротива, която е резултирала в саботаж и
прекратяване (поне за няколко години) на проектите на обществото Туле/ЦРУ-NSA/Орион-сиви в базата 
Монтоук шест години по-късно след 1985 г.

Рептилоидите и сивите колективисти-интервенционисти от Дракон и Орион са се отчаяли, защото 
ситуацията излиза от контрол. Времето изтича, и извънземните колективисти са изправени пред 
опасността техния вековен план за инфилтрация на повърхностните нации на планетата да пропадне.
Всички усилия били насочени към инфилтрацията на американското и глобалното общество, и
разрушаването на американската конституция и въвеждането на Новия Световен Ред, че 
колабориращите агенти на Земята.

Още една лична забележка. Няколко години подред имах странни повтарящи се “сънища” с извънземни 
в подземни бази. Някои от тях, очевидно имаха нещо общо с някои Ащарски/Телосиански-
Шастански/Агартиански колонии, които бяха разбунени, ако не и инфилтрирани от драконианските 
колективисти. В един момент към 1995 г., ясен и забележим “глас” в главата ми каза, че аз съм бил 
“ЦРУ агент”. От страх, аз игнорирах този “глас”, въпреки това на мен ми беше болезнено напомнено 
няколко дни по-късно от близък приятел – отвлечен, чийто баща е работил в проекта Манхатън в Лос 
Аламос – че в повече от едно преживяване на отвличане “Аз” самия съм дошъл и съм я отвел в някакви 
подземни инсталации под хълмовете на Западните Скали в долината Солт Лейк в Юта, където тя е
срещнала извънземни същества. Съществата се представили като благосклонни, но това може би е
маскировка, освен ако не получа доказателство за това.

По време на едно от тези преживявания тя “ме” попита защо съм имал охранителен достъп до всички 
тези подземни инсталации. Според нея – не се шегувам, аз не съм споменал нищо за “гласовете” в
главата ми – “Аз” неохотно съм и казал, че имам достъп защото съм работел за ЦРУ! Съзнателно не си 
спомням този специфичен момент, или “сън”, или каквото и да е. Но въпреки това си спомням, че имам 
няколко “подземни сънища”, където съм виждал високите и в някои случаи малките извънземни 
хуманоиди, които тя спомена. Според няколко контактьора, по време на отвличанията извънземните 
същества често предизвикват – чрез някаква технология – състояние на съзнателност подобно на това,
което преживяваме, когато сънуваме, така че при събуждането си отвлечения е подлъган да вярва, че 
всичко това е било някакъв сън, дори и при съществуването на доказателства, че нещо наистина се е
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случило през нощта. В случая на жената е имало странни натъртвания и белези по тялото й, които не са 
съществували, когато си е легнала да спи.

След като чу тази изповед за “другата ми същност” на агент на ЦРУ, тя стана буйна и ядосана и на 
следващата сутрин си спомни емоциите, свързани с това събитие. И двамата срещнахме други 
отвлечени, които са имали такива “двойни животи”, съзнателен живот и подтиснат такъв в променено 
състояние на съзнателност, взаимодействащо с извънземни от всякакъв тип. Няколко от тези хора – 
които живееха в долината Солт Лейк – говориха, че са били замесени, в техния нощен “алтернативен”
живот като отвлечен, в някакъв вид бясна пространствена война между две групи извънземни, които 
поддържат подземни бази и укрепления в Скалистите планини, всяка една решена да изкорени 
съпротивата...

Някои предполагат, че някои от сивите искат да се отделят от Драконианско-контролираната Орионска 
Империя, и може би обучават отвлечени хора да се бият срещу някогашните си дракониански 
повелители при евентуална революция. Ако това се случи, поради същността на колектива, може да се 
окаже така, че индивидуалистите Хибриди да поведат подобна съпротива, заедно със сивите, които са 
придобили някаква степен на независимост и емоционална изява породени от близките им контакти с
емоционално-индивидуалистични Хибриди. Изглежда обаче, че командвайки подсъзнателния живот на 
отвлечените и обучавайки ги за бой във война – срещу Драконианците, или в случай на война срещу 
“колективистите” сиви срещу Федерацията, Американското правителство, или каквото и да е – сивите 
правят на отвлечените точно това, което Драконианците са направили с тях. Те са ги направили 
подсъзнателни марионетки в техния колективистичен дневен ред.

Не допускам, че нашите военни ще се притекат на помощ, на който и да е Сив и ху-бриди (ху-бриди са 
хибриди, които са родени с човешка духовна-матрица – от hu(man)-(hy)brids – непреводима игра на 
думи), който се опитва да се отдели от Драконианския колектив освен ако сивите/ху-бридите не се 
отдадат напълно на Конгресния или съвместния Конгресно/Федерационен съвет, ако може да бъде 
установен такъв. Причината за това би била, че трябва всички човешки сили и операции да са напълно 
наблюдавани от Конгреса. Със сигурност ще има и сиви – сиво-рептилоидни хибриди например – които 
ще се опитат да саботират подобна съпротива, или да се преструват, че са част от съпротивата, като в
действителност ще работят за Драконианския елит. Подобни колективисти-сиви ще се опитат да 
спечелят помощта на човешка агенция, използвайки оправдания за предишните си зверства от рода на 
“нямахме избор, ние просто следвахме заповедите на Драконианците... но ние сега се отделихме от тях с
ваша помощ.”

Дори и ако съществува елемент на искреност в желанието на индивидуалистичните сиви/ху-бриди за 
откъсване, самите колективисти може да използват ситуацията да придобият силни позиции в нашето 
общество... както са направили с “договорите”. Дори ако някои от миналите договори са били сключени 
от сивите с полу-етични мотиви, в което силно се съмнявам, тогава самите колективисти биха 
прекрачили и изменили на тези договори и биха ги използвали като Троянски коне за установяване на 
по-голям контрол над човешкото общество, което те вече са направили. Поради тази причина, всяка 
съпротива трябва да бъде абсолютно контролирана и насочвана от Конгреса или 
Конгресния/Федерационен съвет. На всеки сив или рептилоид, който наскоро е придобил 
индивидуалност и се е разграничил от колективния “кошер”, не може да се доверяваме изцяло за 
решения от сорта на живот и смърт, решения в които са замесени човешки същества, тъй като те със 
сигурност ще имат някакво ниво на остатъчно “колективно програмиране”. 
 
Ако предположим, че една правителствена агенция прави сделка със сивите срещу техните врагове 
Драконианците... Възможно е друга правителствена агенция да бъде манипулирана и да се въвлече в
другия план в някакъв огромен галактически макиавелиански сценарий. В действителност това може би 
вече се е случило. Контактьора Алекс Кулиър твърди, че е научил от андромедианско-плеядианските не-
интервенционисти – които са блокирали нашата система, за да предотвратят възможността други 
неблагосклонни раси да вземат предимство от текущия планетарен хаос и промени – че поне една 
агенция е изпратила зов за помощ към извънземни цивилизации за защита от сивите, които са се 
вклинили в нашата планета. Една група отговорила. Ако искайте вярвайте, това са били рептилоидите от
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Алфа Драконис, чиито сили вече били поели курс към Земята според Кулиър. Също, голяма армада от
Сириус-Б според твърденията, е на път към Слънчевата система и ще пристигне около 2004 година, и те 
може да са, може и да не са съюзници с Драконианците. Да се надяваме, че не са. Има някои съобщения,
според които голямата армада от Сириус-Б може би идва да защити собствените си бази в Слънчевата 
система и под земята, и че са били обезпокоени или атакувани от сивите-рептилоидни 
интервенционисти, с които и преди са имали конфликти.

Що се отнася до Алфа Драконис, ако им бъде позволено да дойдат в нашата система/планета, те няма да 
направят нищо със сивите, просто защото те са пратени от тях. Единственото предложение, което мога 
да дам е нашата планета, или поне “горните” и “долните” континентални съединени щати, да бъдат 
обявени за “зона забранена за паразити” – което означава, никакви сиви, никакви рептилоиди, никакви 
Инсектоиди. За да направим това, ние трябва да имаме достъп до междупланетарната и подземна 
технология, която сега се притежава от военно-индустриалния комплекс, който е инфилтриран до 
голяма степен от извънземните. Тези членове на масонското (военно-индустриално) братство трябва да 
осъзнаят, че това е единственото решение, иначе те ще останат в капан... от една страна със заплаха от
тотална асимилация – заедно с убиващия индивидуализма Нов Световен Ред – от извънземния колектив 
от една страна, и от друга страна със заплахата от инвазия на тяхната военно-индустриална подземна 
мрежа от ядосаните патриотични американци.

Ако се върнем на случая, в който е замесена моята “алтернативна личност”, денят след инцидента с
“отвличането” – където моето алтер-его “говорило”, или може да го наречете “програмирания спящ 
агент”, е дошъл и взел моя приятел в една подземна база – тя е забелязала черен автомобил, в който е
имало хора приличащи на правителствени агенти, паркиран на улицата срещу къщата й, и е имала 
усещането, че е наблюдавана. Това, което мисля за интересно, е че моята приятелка ме информира, че в
нейния случай “Аз” съм бил левичар (с доминиращо мозъчно дясно-полукълбо – десният мозък е
отговорен за невербалните ментални функции), докато в моя съзнателен живот аз съм десняк (с
доминиращо ляво полукълбо – отговорно за “вербалните” ментални функции). Отпреди съм чувал, че 
тези които притежават алтернативна идентичност, често приютяват тази личност в противоположното 
полукълбо на това, което е доминантно в съзнателния живот, и така събрах две и две. Имам силното 
усещане, че тази алтернативна идентичност не е напълно индивидуална личност, а е по-скоро 
имплантиран “рецептор” от извънземното колективно съзнание. Чувал съм за отвлечени, които са били 
вземани на корабите в колектива Ащар. Те казват, че са психично свързани към мощен разум извън тях 
самите, и в резултат на това те могат да правят неща, които иначе не биха могли... да управляват 
космически кораб, тоест в случая този “централен мозък” управлява космическия кораб чрез тях.
Контактьора Израел Норкин заявява, че ядрото на колектива Ащар представлява 20 мили дълга базирана 
в космоса компютърна инсталация, масивен изкуствен интелект...

Често съм се чудел кога и къде е индуцирана тази алтернативна личност в подсъзнателния ми мозък 
(очевидно чрез ЦРУ-извънземна колаборация), като този момент постоянно ми се изплъзва, въпреки 
това всичко ме е убедило, че инфилтрацията на нашето общество напредва, и ме е афектирало лично.
Познавам няколко отвлечени, чиито “алтернативни животи” с извънземните, виртуално са източили 
нормалните си животи по опустошителен начин, оставяйки много от тях ментално и емоционално 
разбити, което в замяна афектира върху кариерата и социалния им живот. Ако това се окажа истина и в
моя живот, и в животите на другите отвлечени, които познавам, кой знае на колко хора им е бил 
саботиран живота по този начин, чрез извънземна инфилтрация на подсъзнателно ниво? Пример е и тази 
моя позната която е имала фотографска памет, когато е била тийнейджър. Обаче, след като почнали 
отвличанията, тя имала сериозни проблеми с паметта. Тези извънземни-фашисти нарочно саботират 
нашите способности на човешки същества, за да ни държат да оперираме на ниво минимален потенциал 
и упражняват контрол над нас на индивидуално, национално и глобално ниво.

С разбирането на това, че аз не съм единствения, който е бил жертва на този тип интервенция, може би 
ще разберете моята упоритост в намирането на информация в лицето на възможно най-голяма 
аудиенция, в лицето на всички онези отвлечени, които скептичното общество е игнорирало и присмяло.
Само си спомнете, въпреки че има хора, които не разбират – не са преживяли тези неща – има и
милиони хора в Америка и в света, които разбират за какво става дума. Аз се надявам и моля тази 
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информация в този файл, да ви помогне да се освободите от влиянието на нашествениците и да 
декларирате своя персонален суверенитет. Запомнете, вие имате силата да декларирате вашата 
независимост от тези колективистични паразити. Тяхното оръжие е да ви излъжат и да ви накарат да 
повярвате, че нямате избор. Това е лъжа!!! Силно ви приканвам да стъпите здраво на земята, да вярвате 
в сила, която е безгранично по-велика от целия извънземен колектив... това е Всемогъщия Бог.

Моите собствени опити за освобождаване от контрола на извънземните колективисти беше дълъг и
болезнен процес, въпреки че съм убеден, че Всемогъщия, и до някаква степен други етични сили от
други светове, са ми помогнали по този път – вероятно повече отколкото знам. Веднъж врагът разкрил 
лицето си, аз започнах да се противопоставям на процеса на извънземна инфилтрация към моя 
подсъзнателен мозък, и бях в състояние да се отделя от колектива с някаква разрушителна информация 
– разрушаваща непрекъснатостта на колектива. Колективистите имат предимство, като свързват 
индивидуалистите хора към техния колектив с импланти, като винаги има възможност имплантите да 
работят в двете посоки. Което значи, че ако отвлечения стане наясно как е бил манипулиран на 
подсъзнателно ниво, тогава индивидуалната натура на този човек може да използва инстинкта за 
самосъхранение на личния суверенитет и те могат да се опитат да си възвърнат контрола. Ако направят 
това, те могат да успеят да “сондират” или “разпитат” колектива, нарушавайки неговите най-големи 
тайни и така да заплашат сигурността му. Ето защо извънземните зависят много от контрола над 
съзнанието и подтискането на паметта чрез технологии и електро-химично разграждане на паметта, и
каквито и да са там методи, които те използва за прилагане на мозъчния контрол.

Ще го кажа, заради факта, че ако мога да отвърна на удара, тогава другите отвлечени, които са били 
имплантирани или дори тези, които са били родени в колектива “Ащар” под или отвъд тази планета,
могат също да отвърнат на удара и да възвърнат и обявят своите индивидуални идентичности и
независимост, особено с дълбоката помощ на Божествена Интервенция. Откакто моето персонално 
откритие на Ащарско-Драконианската конспирация за асимилация на хората на тази планета, открих и
някои забележителни прилики между моята възприемана реалност и научната фантастика от медиите.
Изглежда, че колективното подсъзнание на човечеството тук на Земята възприема някои неща на по-
неуловимо ниво, които в последствие се появяват във формата на вдъхновение на съзнателно ниво,
например възможността за асимилиране в мрежата на извънземен контрол. И да, Star Trek е точно за 
това – най-малко по отношение на тази част от извънземната реалност – въпреки че научно напреднала 
раса може да използва микроскопични устройства за контрол над съзнанието интегрирани в централната 
нервна система вместо бавни и нескопосани кибернетични устройства описани в сериалите и филмите.

Трябваше да се смея на филма “Марсиански атаки”, защото имаше толкова много истина по отношение 
на това как някои лидери и “прегръщащи сиви” отвлечени се отнасят с извънземните. Невероятна е
нуждата на някои хора да боготворят супер-технологията на сивите въпреки техните злини срещу 
нашето общество. В някои случаи – като някои мозъчно контролирани “Стокхолм Синдром” секретни 
правителствени агенти – излиза, че просто трябва да се проснем от страх от силата на тези същества. С
други думи те ги обичат, защото ги е страх да не го правят. Може да оприличим това на ранните 
змийски култова, като древните неолитни култове, които съществували на остров Малта, които са 
построили сложни подземни храмове – например Хипогеума на Хал Сафлиенти, който някои вярват, че 
се свързва с най-долните нива на масивна извънземна подземна система – в която те пожертвали десетки 
хиляди хора в древни времена, за да умилостивят змийските “богове” на подземията. Случайно, в края 
на 30-те, над 30 деца от училище изчезват без следа в катакомбите Хипогеум на Хал Сафлиенти в Малта 
заедно с техните учители и водачи, инцидент, за който беше съобщено в Нешънъл Джиографик през 
август, 1940 г. На по-човешко ниво там е бил британския премиер Невил Чембърлейн, който всъщност 
даде Чехословакия на Хитлер, в жалък опит да умилостиви неговите диктаторски апетити за власт. Това 
обаче имаше противоположен ефект, и послужи само за усилване на апетита на Адолф Хитлер и
смелостта му за превземане и презрението му към слабите лидери като Чембърлейн. Би било добре да се 
поучим от грешките на миналото.

Има легенди, независимо дали имат в основата си някакъв факт или не, за драконите и
драконоубийците. Например лидера на Селен, Либия чието общество – според легендата – е било 
опустошено от огнедишащ дракон. Той се опитал да умилостиви звяра с добитък, докато се изчерпало 
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цялото село и започнали да се жертват хора, за да може градът да бъде спасен временно от по-
нататъшните опустошителни атаки на дракона. Един ден била избрана дъщерята на краля и въпреки 
това опечаления крал позволил тя да бъде завързана на поста извън града. Когато дракона се 
приближил, един рицар на бял кон и сребърна броня дошъл от друга посока. Това е бил известния 
християнски драконоубиец св. Георги. Със стоманеното си копие и щита си с червен кръст на бял фон 
отразяващ ярката светлина, рицарят бързо се доближил до дракона и го пробол. Легендата казва, че св.
Георги се оженил за принцесата от Селен и те заживели щастливо, както може да се очаква от
традиционно завършващите легенди. Дори ако легендата е по-символична от факта, тя съдържа много 
истини и може да се научи във връзка с нашите договорености с някои извънземни и/или тоталитарни 
планове.

Казано накратко, примирението не е решение. Това е по-скоро форма на капитулация или предаване.
Ащарските колективисти, отдолу и отвъд планетата, например вярват, че чрез примирение с техните 
врагове и позволявайки им достъпа до техните общества, евентуално ще “обърнат” тези злонамерени 
същества към правилната страна. Това може би е било успешно в някои примери, но има сили, които са 
толкова дегенерирали – че те никога няма да се отметнат от страната на злото. И така хвърляйки перли 
при такава “свинщина”, това просто ще усили лакомията им към перли.

По отношение на рептилоидите и сивите, бих лично препоръчал моята интерпретация на пророчеството 
в Битие 3:14, което от моята перспектива би индикирало, че рептилоидите са станали развратна раса, без 
надежда да придобият някаква степен на духовна интеграция, като духовните черти, които някога са 
притежавали като раса, и са били напълно анихилирани. Историята е доказвала многократно, че 
рептилоидите/сивите, въпреки техния обширен колективен интелект, са същества, които безвъзвратно са 
се отдали на хищническия животински инстинкт и са загубили всякакво чувство за индивидуално 
съзнание... като в същността си са станали абсолютни роби на онези “астрални паразити” – ако може 
така да ги наречем – които ги контролират. Физическа форма способна да развие напреднала 
технология, но неспособна да поддържа степен на само-мотивирана духовна зрялост или съзнание,
което трябва да опитоми тези хищнически инстинкти, не може да се толерира в тази вселена. Те не 
трябва да се толерират също както вируса СПИН, който не познава нищо друго освен завоевания и
разрушение в човешкото тяло. Тези рептилоиди трябва да платят за стореното на хората както и на 
милиарди мъже, жени и деца из другите колониални светове из галактиката.

Разбира се тук причислявам само двуногите рептилиански същества способни да развият технология, а
не многото генетични хибриди, които са били родени с човешка духовна-матрица, нито пък не-
двуногите влечуги. Също, всеки двуног рептилианец, който е отделен от колектива и е бил “опитомен”
така да се каже, не би трябвало да се включва в това изтребление, но въпреки това трябва да му се 
забрани да създава на ново от своя вид. Битие 3:14 заявява, че това е решението на Всемогъщия – и в
края на краищата това е неговата Вселена – която е била постановена за човечеството. Иначе, ако 
позволим проблема да се разрасне, ненаситните хищнически инстинкти на тези неестествени същества с
неограничен апетит, може да се разпространят из цялата галактика и вселена, и това евентуално би 
означавало край на човечеството такова, каквото го познаваме... тъй като рептилианските сиви никога 
не са показали интерес – като интервенистичен колектив – по отношение на човешкия живот, където и
да е из вселената. Нито са показали някакъв интерес за мир с човечеството, освен в случаите на лъжливи 
увертюри на лъжлив мир, който винаги, ама винаги се е превръщал в незабавно предателство и
разрушение на човешкото общество, с което са установили мирен договор. Пророчествата в Битие не са 
се осъществили по времето когато е било говорено. Както е с многобройните пророчества, това няма да 
се свърши до един по-късен етап време... Исая 65:25 заявява, че завършването на това пророчество ще се 
случи някъде около Милениума.

Всичко това е било потвърдено от д-р Пол Беневиц, който е бил един от най-известните изследователи 
на извънземното сиво присъствие опериращо в базата под платото Аркулета до Дълси – и също 
каньоните близо до Лос Аламос – Ню Мексико. Беневиц е бил по-късно изпратен в психиатрията в
Албакърки с помощта на Уилиям Мур и други подкрепени от ЦРУ “уфолози”, които категорично 
отрекли, че отвличанията, обезобразяванията на добитък и подземните бази – съществуват. Интересното 
тук е, че част от предполагаемата сделка между ЦРУ и сивите се е състояла в това, че в замяна на 
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технология, ЦРУ трябва да прикрива реалността за отвличанията, обезобразяванията на животни и
подземните бази. Докато е бил в психиатрията, Беневиц е бил подложен на електрошокове, за да се 
подчинява и когато е бил освободен публично заявява, че “няма повече интерес към НЛО-тата”. Преди 
това обаче, Беневиц е заявил, че от неговите лични преживявания с “извънземния” (той използва думата 
в множествено число, защото повечето от извънземните са като индивидуални клетки в обширно 
контролиран организъм) се е убедил, че извънземния е непоправимо измамен и единствения начин по 
който може да се държим с тях е като с бясно куче! Извънземния колектив – напълно отдаден на 
първичните си животински инстинкти и с волята на луциферианските контрольори на колектива – 
единствено уважават една форма на власт. Това е бруталната сила! По отношение на луциферианската 
връзка, бих казал също, брутална духовна сила. Ако е така, както твърдят някои контактьори, че 
контрольорите на драконианския колектив стоящ зад сцената, са самите разбунтували се ангели, тогава 
освен технологични и психологически атаки, те също биха използвали черно магьосничество,
атакувайки нашата духовна природа. Ако тези разбунтували се ангели са непоправимо отдадени на 
злото, тогава техните кукли, които познаваме като сиви или рептилоиди, някак си могат да се отърват от
хватката на луциферианския колектив.

Както заявих по-рано, за нас е важно да знаем къде съществуват “бойните-линии” в този сектор на 
галактиката, включващ нашата слънчева система, която е в сектора с най-древните галактически 
култури... планетата Земя разбира се е един от най-старите светове в този сектор. Бих заявил, че някои 
от ино-планетарните структури твърдят, че пътуват междупространствено, и са говорили на техните 
контактьори за 11 плътности/измерения и 12-то, което спонтанно се появява в Омнивселената. Самата 
Омнивселена би съществувала в нашата Материална Вселена както и в Анти-Матерната Вселена 
Близнак или ДАЛ Вселената, и също 12-те измерения, които съставят Омнивселената, включващи 
нашата 3 измерна реалност. В някои от тези измерения времето, според твърденията, тече с различна 
скорост. Ако в другопространствен свят прекарате три “дни”, това би било еквивалентно на три “часа” в
нашата триизмерна Земя. С други думи, култура на планетата Земя може да е била установена по едно и
също време като култура в друго пространство от древните “астронавтски братства” например, и едната 
цивилизация ще бъде “по-стара” от другата. Тези “древно-астронавтски” колонии според твърденията 
били съставени от най-напредничавите мозъци на древния свят (Земята), или хора, които били въведени 
в онези тайни научни ложи, чиито агенти постоянно търсели хора, чийто интелект е бил много над 
средния. Мотивите на някои от тези научни общества може би били почтени, държейки опасно знание 
далеч от ръцете на масите, за да предотвратят тяхното саморазрушение. Мотивите на другите не били 
благородни, и научното братство се е превърнало в нищо повече от снобизъм и елитаризъм. Тези древни 
мозъчни източвания биха държали общото население на планетата в състояние на технологична 
атрофия, докато научните братства биха развили науката си използвайки знанието и ресурсите си,
започвайки да колонизират други светове отдолу, отвъд или дори паралелно на планетата Земя – чрез 
фазо-изместване в други измерения, чрез технология от типа Филаделфия-Монтоук, да кажем например 
в пространствена плътност със съотношение три часа към три дни, както по-горе. Следователно 
използвайки това съотношение, култура установена на планетата Земя през 1000 г.пр. н.е. би била през 
2000 г. на 3000 години, докато култура установена в периферно измерение с различна плътност в същата 
точка от време би била на 78 000 години през 2000 г., говорейки относително. Солидността на подобен 
пространствен свят не би бил като бетон според някои наши теории, защото пространството и времето 
трябва да са заедно. Ако увеличите времето, тогава пространството трябва да даде част от “мястото си”
в процеса и обратното.

Така че обектите, и събитията в такава пространствена реалност може да са “по-течни” или 
“съноподобни”, отколкото в триизмерната реалност, защото “пространството” и “времето” може да си 
отстъпват от време на време територия един на друг. Въпреки това всички измерения взаимодействат 
едно с друго на много по-фини нива на реалност. Събитията в едно измерение рефлектират върху 
събитията в друго... в типа транс-пространствен причинно-следствен ефект. Има контактьори, които 
предполагат, че в идеята за времето, както я познаваме, има пукнатини. С други думи “бъдещето” не е
необходимо да е пред нас, а миналото зад нас, защото съществува едно безкрайно сега в същото 
пространство, но в различни фази или честоти. Една символична презентация, при която може да кажем,
че времето е по скоро вълнов конгломерат от събития. Тези събития могат да се разгледат символично 
като вода в различни фази. Така че, т.нар. бъдеще може да бъде видяно като събития, които са в
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газообразно състояние. Тези събития имат субстанция, но още не са “твърди” или “установени”. Така 
нареченото “настояще” може да бъде видяно като течност. Текущите събития са по солидни от 
газообразните, докато все още течността може да бъде манипулирана, канализирана и формирана от
Божествената или човешка воля. Така нареченото “минало” общо казано би се състояло от събития,
които вече са поставени и солидни, като леда. Те са поставени и не могат да се променят. Има някои 
събития, които са “пред” нас, които са солидни, и някои събития “зад” нас, които са газообразни, и
настоящето, или вечното сега би могло, като водата, да се пресече във всяка точка във веригата от
събития, където “газообразните събития”, още не са във фазата на “солидни събития”. Така че, е
възможно миналото-зад и бъдещето-пред да са случай на причинно-следствени събития, които са в
междинно състояние от газообразна фаза към течна, до солидна.

Ако пътуването във времето беше възможно и човек може да отиде в миналото и да се опита да промени 
твърдо събитие, някои вярват, че това ще се превърне в нещо наречено парадокс, или две солидни 
събития заемащи едно и също пространство. Сега, тъй като две солидни събития не могат да заемат едно 
и също триизмерно пространство, новото събитие, което ще предизвиква вече съществуващото 
поставено събитие в същото време-пространство и то вече не може да съществува в същото 
пространство или да запази солидността си. Така че в същността си парадокса не може да съществува в
твърдото три измерно пространство. Ако този пътник във времето настоява да промени поставено 
събитие и остане в “миналото” или в тази част на “веригата-от-събития”, за да види какво ще се случи 
ако “разруши тази верига” – според някои от тези замесени в експериментите Филаделфия и Монтоук 
например – той или тя просто ще създаде локализирано квантово поле и това поле и неговите обитатели 
просто ще се избутат/изтласкат настрани и извън триизмерното пространство в периферно измерение,
където парадоксите могат да съществуват благодарение на течната/сънообразната/сюрреалистичната 
натура на обектите и събитията в тази реалност. Той или тя, в същността си би се фазо-изместила в
“газообразно мисловно състояние” заедно с другите, които може да са се фазо-изместили в третото 
измерение по този начин. Това е очевидно прост начин на природата да се справя с парадокси. Колкото 
повече някой се бърка във времето (в същността си ще се премества от веригата-от-събития) толкова по-
малка опора ще имат те в пространство-времето. Можем да си представим, че някой може да се бърка 
във времето и да създаде толкова много парадокси, че те ще се изместват в плътност без почти никаква 
твърда материя. В тази точка както се предполага, те ще съществуват като малко повече от
дематериализирани мисловни форми, които в моята книга не биха имали много забавно съществуване.
Така, че не бъдете много бързи в отдаването си на някои “канализирани” същества, които биха дали за 
нас земята си или мястото си в 3-то измерение – или “материалната” реалност – и да станете замесени в
“колективно ню ейдж възнесение” в 4-тото и 5-то измерения. Това може би е така, защото те не искат 
ние да обитаваме третото измерение, просто защото това ни дава голяма възможност да влияем върху 
другите измерения. 3 измерната материя или Материал не е “зло” както някои гностични култове 
вярват, материята е просто средство. Тя може да бъде използвана за добро. Или може да бъде 
използвана за зло. Затова, освен че трябва да сме бдителни в защитата на нашата планета, вярвам че 
трябва да сме бдителни и в защитата на нашето измерение!

Така че, в тази точка бих детайлизирал това което възприемам като междузвездни граници в нашия 
сектор на галактиката, базирано на това, което съм научил от моите собствени космически 
преживявания и източници, както и чрез много други потвърждения. Следващото е базирано на години 
изследвания и взаимодействия с отвлечени и контактьори и чрез преглеждане на неуловимото, но 
драматично съдържание на хилядите книги, документи, файлове и т.н. В същността си тези граници,
които възприемам са така както следва:

Андро-Плеядианската Федерация, “не-интервенционистите”, имат главни алианси със следните звездни 
системи: Тайгета от съзвездието Плеяди, Вега от съзвездието Лира, Иумма/Уммо/Вълк 424, Тау от
съзвездието Кит, Епсилон от съзвездието Еридан, Процион, Алфа от съзвездието Кентавър, и т.н.

Драко-Орионската Империя, “интервенционистите” (отвличащи/осакатяващи и т.н.) са доминиращи в
Алфа от съзвездието Дракон, Епсилон от съзвездието Воловар, Зета II от съзвездието Мрежа, Ригел от
съзвездието Орион, Беллатрикс от съзвездието Орион, Полярната звезда от съзвездието Малка Мечка,
Немесис и т.н. Немесис между другото е “тъмната звезда” или протозвезда, извън Слънчевата система 
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по посока Орион, по-близо от Алфа (Проксима) от Кентавър, която не е достатъчно масивна, за да 
придобие звездни ядрени реакции. Вместо това тя се е кондензирала в солидна студена сфера, която е
била засечена от сателитите IRIS. Немесис според твърденията е главния подстъп за Драконианските-
Орионски операции срещу Слънчевата система и била източник на много от инженираните планетоиди,
като Географос и *Фобос (*където има 2000 “оригинални сиви”, които служат като биогенетични 
източници за милионите сиви клонинги опериращи в Слънчевата система. Фобос е също мястото,
където са 109-те члена на първоначалния списък на членовете-хора на програмата “размяна на 
персонал”, която е завършила според контактьора Алекс Кулиър – като те след това били използвани 
като материал за по нататъшни биогенетични експерименти), и също другите планетоиди, които 
обикалят от 1953 г. насам Слънчевата система. Много от тези планетоиди са правили непредвидими 
промени в курса и през 1953 г. два от тях едновременно са установили стабилни геосинхронни орбити 
около Земята, силно индикирайки, че са контролирани. Те очевидно служат като въздушни спирки на 
сивите/рептилоидните колективисти в отвличанията, контрола над съзнанието, имплантирането,
осакатяванията на животни, подземните бази и инфилтрационните проекти на Земята.

Като потвърждение на горното, Мелбърн Сън (Мелбърн, Виктория, Австралия), 25 август, 1954 г., носи 
статия със заглавие “Новите Сателити”, която заявява: “Два метеора (астероиди?) са станали сателити на 
Земята и обикалят с 400 до 600 мили в космоса, каза последния брой на американското списание 
“Авиейшън уийк” вчера. Списанието заявява, че откритието на сателитите “хвърлило в тъч” ВВС това 
лято. Алармата относно наблюденията свърши, след като те бяха идентифицирани като естествени, а не 
изкуствени.”

Друга възможност е, че може би те са били инженирани естествени обекти, също като кухите 
планетоиди. Едновременното пристигане на два големи астероида, не “метеори”, комбинирано с факта,
че и двата заемат геосинхронни орбити (синхронизирани с обикаляне около Земята по точно определена 
географска локация), би било наистина невероятно съвпадение. Според вътрешни източници, НАСА е
установила радио контакт със сивите опериращи в тези планетоиди и това довело до приземяванията в
Едуардс/Мърок/ВВБ Холоман и договорни споразумения – при администрацията на Айзенхауер – с
космическо-базираните сиви и рептилоиди, въпреки че преди това били подписани други договори 
(Труман и т.н.) с хуманоидните групи (Телос, Ащар, Мелхиседек) под планината Шаста, Калифорния и
рептилоидните-сиви Дракон-Воловар-Орион свързани групи под планината Аркулета, близо до Дълси,
Ню Мексико. Според бившия охранителен шеф на базата Дълси Томас Кастелло, Шаста-договора 
датира назад до президентството на Грувър Кливлънд. Това също би включило “Агарта” и “Сребърната 
Флота” на Ащарските сили под централна Азия и “Посидеанските” колонии под Мато Гросо и
заобикалящите го региони в бразилските подземия. Очевидно Труман е бил този, който по-късно е
установил или подобрил и обновил договора с подземните – Аркулета? – сиви малко след ВСВ, в
добавка, на вече съществуващия договор със сивите, който е бил установен от Баварското правителство 
чрез Гиза (Феникс?) Империята към 1933 г.

В добавка към Андро-Плеядианската Федерация и Драко-Орионската Империя, се вярва, че съществува 
трети главен междузвезден алианс в този сектор на Галактиката, който е познат като Корпоративния-
Колектив – също под имената Ащар или Астарте колектив, който има връзки с древните хуманоидно-
рептилоидни колаборатори от Египет, Индия и Вавилон. Този алианс има главни центрове на влияние в
Алтаир от съзвездието Орел, Сириус Б, Арктур, Алдебаран, Зета I от съзвездието Мрежа, Воловар 
Кентавър, и разбира се Слънчевата (Сол) система и т.н. Колективистите, които се състоят от много 
хуманоиди, рептилоиди, инсектоиди и др. раси – може да бъдат или интервенционисти или не-
интервенционисти в зависимост от коя страна се причисляват, с което и да е дадено “време”, андро-
плеядианските не-интервенционисти или Драко-Орионските интервенционисти.

Всичко това, което имам като информация от моите възприятия по отношение на геополитическите 
работи в този сектор на Галактиката, е базирано на онова, което съм научил от различни галактически 
разузнавателни източници. Нека сега се завърнем към Сол системата и да продължим с
разузнавателните източници тук долу на Земята. Нека за момент да се фокусираме върху йезуитско-
масонската колаборация...
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Колаборационният култ от йезуити и масони, под формата на “Рицари на Златния Кръг” е бил този,
който по повелята на Черното Благородство е инфилтрирал едновременно северното и южното 
правителство по време на американската гражданска война. Черното Благородство се е страхувало, че 
силна и независима Америка ще заплаши икономическата доминация в света, която е била държана от
европейския елит. Техните агенти в севера и юга вкарали клин между Янките и Бунтовниците и
спомогнали за разпалването и ускоряването на войната. Тъй както е имал законен аргумент във войната 
във Виетнам, комунизма... така е имало и легитимен аргумент в гражданската война – робството в
страната, където се предполага, че всички са равни. Въпреки това външното напрежение е било 
влошавано и манипулирано от агентите на Новия Световен Ред, които били зад сцената.

Преди да се върнем към разкритията на Филаделфия III, бих искал да споделя още един източник на 
информация във връзка с казаното по-горе. Следващата информация е взета от книгата “Трибулация 99: 
Извънземни аномалии под Америка” (под-заглавие: Шокиращата истина за предстоящия Апокалипсис)
от пенсионирания ВВС полковник Крейг Болдуин.

“...Болдуин е следял Кетцал-конспирацията за период от над десетилетие. Въпреки риска за неговата 
персонална сигурност, Болдуин продължава да прави обществено достояние удивителни разкрития по 
целия свят.” (1991 - Ediciones La Calavera., P.O. Box 1106., Peter Stuyvesant Station., New York, N.Y. 
10009-1106). 
 
Следващото е преразказ на важните неща в изследването на Болдуин:

- “Кетцал” (“Quetzal”) конспирацията включва извънземни видове от рептилиански хуманоиди, които 
колаборират от древни времена с ренегатите култисти от племената маи. В по-съвременни дни 
нацистите очевидно са се присъединили към този нечестив алианс и работят с тях за подкопаването на 
Южна и Северна Америка.

- Един от служителите на Кетцал-конспирацията е бил национал-социалистическия президент на 
Гватемала (в началото на 1951 г.) Джакобо Арбенз, който всъщност – според Болдуин – е инфилтратор 
от колектива Кетцал. Той е планирал превземането на компанията United Fruit Co., и е конфискувал 
големи парчета земя из Гватемала. Говори се че членовете на този таен култ (свързани с извънземните)
ре-институционализира древните практики на маите за човешкото жертвоприношение. Над 40 000 
гватемалци са изчезнали мистериозно по време на управлението му. Няколко тела по-късно били 
намерени в кратери на угаснали вулкани из областта, сякаш са били обезобразени или пуснати от
въздуха.

- Кетцалите, чиято главна база е в Антарктика (близо до нацистката база “Новия Берлин”? – Брантън), са 
инфилтрирала Южна и Централна Америка чрез система от пещери и тунели и са направили същото и в
Северна Америка. Една от тези области е пустинята Невада. Ядрени опити (нарочно?) са опустошили 
техни главни подземни инсталации, и Кетцалите се заклели да отмъстят.

- Американското правителство е изпратило 20 000 щурмови пушки на гватемалската армия. Според 
Болдуин това е било за борба с продължаващата кетцал-инфилтрация и активност под и в тази страна.
Над 100 000 гватемалски войници според твърденията умрели в конфликти с вътрешно-земните сили.

- Антарктида и нейната “вихрова” зона е главния щаб където кетцалите/нацистите или 
рептилианските/фашисти планират планетарно завземане “от долу нагоре”. Кетцалите имат името си от
змийския бог на маите Кетцалкоатъл.

- Извънземното програмиране е излъчено на 666 мегахерцова честота (същата вълнова честота на 
човешката мисъл), из САЩ и света.

- Най-малко 6 космически изстрелвания (сателити) както и самата космическа совалка Челинджър били 
унищожени от кетцал-подкрепените (илюминати?) окултни сили в опит за саботаж на американската 
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космическа програма. При разрушаването на нашите космически програми може би е било е използвано 
някакво лъчево оръжие в сътрудничество с извънземната база в Порт Салинас.

- Кетцал-силите (съвместните рептилианци-ренегати маи-нацисти) са се опитали да превземат 
Централно Американските правителства чрез инфилтрация: Никарагуа, Гранада, Гватемала, Ел 
Салвадор, Панама. Те са подкопали тези области чрез система от изкуствени тунели и естествени 
пещерни образувания, които контролират. Чилийския президент Салвадор Алиенде е бил също въвлечен 
в конспирацията. Болдуин дискутира земетръсните генератори със скаларни вълни, които били 
фокусирани върху линиите на разломи в Чили и с настроени ЕМ честоти за причиняването на 
нестабилност, превръщаща се в масивни земетресения. Тези скаларни вълни били засечени от I.T.T., 
които контролират чилийската комуникационна мрежа.

- Хенри Кисинджър (Операция Кламер) е поставил своя екс(?)-нацистки приятел Валтер Ралф начело на 
чилийското разузнаване след падението на Алиенде. Клаус Барби е бил все още жив в Боливия по това 
време. Бившия посланик на Алиенде в Щатите умира докато е шофирал към посолството на 21 
септември 1976 г., когато мистериозно “избухва в пламъци”. 
 
Така, че ако върнем тази “космическа конспирация” назад до човешко-колабораторско ниво, ще се 
завърнем пак към дневния ред на “Филаделфия III”: 
 
Планираната Гражданска война от Елита на Новия Световен Ред също се свързва с добре анализираните 
и доказани “пророчески” документи в скорошната канадска история.

(3) Индианците Крии, нежелаещи да останат в независим Квебек, се вдигат в “Ungava бунт”, апелирайки 
към Канадското правителство да уважи Кралските договори с Крии, в опит да възвърнат земите си и
лоялността към Канада, докато английското канадско общество от Квебек ще се позове на Федералното 
правителство за защита срещу повдигането на политически вълнения и актове на насилие, жертви на 
които са те.

(4) Като акт на отчаян политически натиск, индианците Крии след това превземат масивните Джеймс 
Бей хидро-генериращи инсталации в Северен Квебек, и ги саботират, причинявайки масивни спирания 
на тока в Квебек, което стига чак до югоизточните индустриални зони на Онтарио, целия изток и
североизточен бряг на Щатите.

Деветнадесет американски щата, включително и Кълъмбия, ще бъдат директно афектирани от 
масивното спиране на тока. Щатите са: Мейн, Ню Хемпшир, Върмънт, Ню Джърси, Роуд Айлънд, Ню 
Йорк, Масачузетс, Кънектикът, Пенсилвания, Мериленд, Делауеър, Вирджиния, Северна и Южна 
Каролина, Тенеси, Кентъки, Мичигън, Охайо и окръг Кълъмбия, парализирайки всички дейности в
Уошингтън.

В първите часове на масивното прекъсване на тока президента ще пусне в действие над дузина 
Изпълнителни Заповеди включително и ИЗ 11490, която ще въведе военно положение и ще суспендира 
конституционните права в посочените щати. (Забележка: Ако и когато това стане, игнорирайте т.нар.
“Изпълнителни Заповеди”. Ако те са неконституционни, то тогава са нелегални и не струват повече от
хартията, на която са написани. Въпреки това, бъдете внимателни, защото в този момент Новия 
Световен Ред външно ще декларира война на Конституционната Република на Съедините Американски 
Щати, ако вече не са го направили чрез установяването на т.нар. Изпълнителни Заповеди - Брантън)
FEMA, U.N. Бойни Групи, FINCEN, MJTF и BATF ще влязат в действие, оръжията ще бъдат 
конфискувани, докато всички конституционни права и гаранции ще бъдат суспендирани.

(Не можете ли да го видите? Гестапо единиците на ООН влизат в домовете ви, както в дома на типичния 
Джо Реднек Американ, който казва, “Искате оръжието ми, а? ОК тогава... ето ви и оловото ми... БАМ!” 
Доколкото съм обезпокоен, тези нашественици би трябвало да се третират като крадци, които могат да 
ви ограбят. В края на краищата ако сте патриот, вероятно ще завършите в един от техните лагери на 
смъртта ако ви “арестуват”, според плановете им. Притежателя и потенциалната жертва на подобна 
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атака би бил оправдан в защитата на дома си със смъртоносна сила. Може би, когато крадците на 
оръжие започнат да измират, тогава вероятно Новия Световен Ред ще узакони една външна инвазия на 
американска почва, за да “Възстанови Реда” в Америка, като част от военна акция на ООН. Няма 
значение колко крадящи оръжие пешки ще бъдат убити в процеса, важното е, че Черното Благородство 
ще получи своя Нов Световен Ред. Световния елит би казал, “майната му на пешките”, те са просто 
средство за постигане на целта. Ако само комунистическите сили замесени в операциите на ООН 
знаеха, кои са техните истински лидери, т.е. точно тези, които презират най-много: “Корпоративните 
Империалисти” или интернационалните банкери с братски връзки в Бавария, които “донесоха” тези 
ООН държави членки като резултат от дълъг и внимателно планиран дневен ред включващ масивни 
заеми към същите тези страни. Те бяха напълно наясно, че тези заеми ще бъдат натрупани и използвани 
не по предназначение от алчните лидери на тези страни, като в резултат на което заемите никога нямаше 
да се възвърнат напълно, “Банкстерите” в замяна поискаха от тези страни достъп до разнообразни 
национални ресурси или военни сили, и суверенитета на тези страни бавно да се асимилира в глобалната 
ООН/НСР властова структура. Ако има една главна грешка, която бащите основатели са направили – и
без съмнение много от тях са били богати бизнесмени – е провала в поставянето на достатъчни защити 
на Американската Конституция, които да предотвратят възможността Електоралното правителство да 
бъде разрушено от Корпоративните Империалисти. Проблема беше с медията, и интернационалните 
банкерски сили, които контролират медията. Друг проблем е даването на твърде много власт на един 
човек – президента на САЩ. Историята е доказала, че медията има главно влияние върху формиращото 
се обществено мнение, ако не и всяческа пропаганда и контрол над съзнанието. Международните 
банкерски интереси контролирайки медиите имат силата да издигнат свои собствени кандидати и да 
съборят тези, които не харесват. Веднъж влязъл в офиса, техния подчинен, те имат властта да назначат 
своя собствен неизбиран изпълнителен персонал. Не само това, но те имат право да въвеждат и
изпълнителни заповеди, да сложат ръка на икономическите и военни резерви на нацията, да създават 
тайни разузнавателни агенции управлявани от неизбрани хора и вето на решения на Конгреса – което би 
било истинска изпълнителна власт. Къде сбъркахме? Кога ние спряхме да бъдем демокрация и се 
подхлъзнахме в канализацията на Финансовата-Братска-Елитарска-Монархия, управлението, което беше 
мразено толкова много от бащите основатели на Американския съюз? – Брантън)

Определени части с черни униформи и небелязани единици ще бъдат докарани чрез хеликоптери UH-60 
Blackhawk. Те ще бъдат разпръснати из градовете, сграда по сграда, блок по блок, и ще отстранят (със 
сила ако трябва) цивилните от градовете. Всяка група ще носи три листи: черна, сива и бяла. Имената в
черната листа ще бъдат преместени от техните местожителства и работни места със сила, с белезници, и
сложени в немаркирани черни хеликоптери за преместване на някоя непозната, пре-програмирана 
дестинация. Тези в бялата листа (сътрудници?) ще бъдат преместени “за тяхната собствена сигурност”, 
и тези които са в сивата листа също ще бъдат преместени за тяхната собствена сигурност – но на силите 
им е казано, че те “трябва да бъдат наблюдавани, защото не е сигурно на коя страна са”. Така че, в тази 
критична ситуация, хиляди американци (виновни че мразят, поради престъпления срещу околната среда,
финансови и оръжейни престъпления; или съпротива срещу Новия Световен Ред) вероятно ще бъдат 
опандизени (ето защо Джордж Буш удвои капацитета на затворите в Щатите). 
 
Тези специфични сили, ще преместват пре-идентифицираните сили от дадени области и ще конфискуват 
оръжията, “подривните елементи”, някои групи за политически и/или религиозни причини 
(набелязаните групи ще бъдат притежатели на оръжие, някои религиозни групи, и други групи или 
организации считани за пагубни за “мироопазващите” или “мирополагащите” мисии на окупираща сила,
или целите на текущото правителствено тяло); тези сили ще използват масивно механизирана пехота,
нападателни единици, леки пехотни единици, MP-та, и всички те ще бъдат свързани със специалните 
части на ООН.

Тези “специални единици” ще се състоят от родезийци, източно-германци, българи, унгарци, естонци,
пакистанци, гурки и южно-африканци, донесени от страните им, които са имали професионални армии,
които вече не съществуват, и имат излишък на армии за опозицията; и са били поставени под 
командването на ООН за “специални активиращи операции”. Подобни сили ще бъдат използвани за 
такива операции, защото те нямат семейства тук, и са били секретирани и секвестирани към отдалечени 
не-активни военни резервати, за да се държат далеч от цивилното население и от разкриване.
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(Забележка: Не знам точно колко американски военни бази са били деактивирани. Чух от един източник,
че съществуват над 200 не-активни американски бази, които са били “официално” затворени “щом е
завършила Студената война”, и “вече нямало нужда от тях”. Не мога да заявя колко точно е това число - 
или се отнася за базите на САЩ из целия свят, или само на територията на Щатите. Предполагам, че 
става въпрос за целия свят. Трябва да си спомним, че няколко източника твърдят, че съществуват голям 
брой американски военни бази, независимо активни или не, притежаващи обширни подземни части.
Много от окупационните сили на ООН според твърденията са разположени в подобни подземни 
инсталации до момента, в който ще бъдат призовани в действие. В смисъл, че Америка вече е
инфилтрирана и подкопана, ако не и превзета от силите на ООН-НСР - Брантън). 
 
Те (скритите НСР сили) също няма да покажат интерес или лоялност към местното население. Те имат 
манталитета на окупационни сили във враждебно обкръжение. Техните действителни и вероятни 
опозиционни локации са в големите инсталации като Форт Люис, Уошингтън. Тези сили се смятат за 
наемници или фашисти.

Възможен е и сценария, в който тези сили ще се вкарват вертикално в ограничени пространства също 
като метро, или индустриални области, без да има адекватни зони за приземяване на хеликоптери.

“Военното положение” е система на правителство под насоките на военната власт. Това е тираничен вид 
закон, произлизащ директно от военната сила и нямащ незабавна или законодателна санкция. Той е
узаконен поради необходимост, и подтиска всякаква форма на цивилно управление... Военното 
положение е построено на принципа на “не нанасяне”, но е тиранично и наистина незаконно.

Суспендирането на Закона за неприкосновеността на личността (т.е. правото на съд и жури и защита от
нелегално затворничество) е главния елемент във военното положение. Както съдията Блекстоун е
написал: “В този случай, нацията се разделя с част от свободата си и суспендираните личност могат да 
бъдат арестувани без да се повдигне дело.”

В светлината на горенаписаното, когато гестапо силите на FEMA - U.N. почукат на вратата ви без 
съгласието ви и без предупреждение, откраднат оръжията ви, компютрите ви и личните ви вещи под 
претекста “Национална сигурност” – или дори се опитат да преместят вас и семейството ви на друго 
място в противоречие на правата ви дадени ви от Американската Конституция и Хартата за Правата – 
това няма да бъде законен акт, а военен такъв!!! Имате право да се противопоставите както е посочено в
Декларацията за независимост. Прочетете тези документи, защото те са основополагащи и
жизненоважни за Американската Република – или системата от управление, която е основана от
Американската Конституция; Хартата за правата и Декларацията за независимост – няма да бъдат тези,
които са виновни за висша измяна в “нашето” правителство, които продадоха Америка на Новия 
Световен Ред. Това ще бъдат гражданските милиции, които са узаконени от Втората поправка. И за 
всички вие военни, полицейски и правителствени служители, които сте се заклели да защитавате 
Американската Конституция срещу всички врагове чужди или местни... Когато и ако се декларира 
Национално бедствено положение, и когато започнете да получаване конфликтни инструкции от
“Избраното” сенаторско-конгресно правителство и от неизбраното Военно-Индустриално правителство,
тогава от вас ще зависи лично вие да определите, на кои интереси да служите. На интересите на вашата 
американска република, или на интересите на техния Нов Световен Ред...
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ПППРРРОООЛЛЛОООГГГ

Въпреки, че този файл се занимава главно с нацизма, не бива да забравяме и злините извършени от 
т.нар. “комунизъм” в Русия, Китай, Югоизточна Азия и на други места. Много източници са на мнение,
че по време на Студената война, комунизма е отговорен за смъртта на над 200 милиона души. Нацизма 
директно или индиректно е отговорен за смъртта на над 50 милиона души от произтичаща от Втората 
Световна Война, и неизвестен брой смъртни случаи в страните от третия свят в резултат на тайната 
война, водена от нацизираното ЦРУ след ВСВ. Аз се занимавам повече със съвременната нацистка 
конспирация, отколкото със съвременните машинации на комунизма, просто защото злините на 
комунизма бяха разкрити през целия период на Студената Война, докато нацистите бяха по-потайни.
Никога, никога не трябва да забравяме, че “лявата” и “дясната” ръка на “Звяра” (или “лявото” и
“дясното” крило на “Дракона” ако предпочитате), са едновременно контролирани от едно и също 
същество, което може би предполагате, че е съвместния човешко-извънземен “Култ към Змията”, както 
е илюстрирано от тези сили в работата на двете главни планетарни щабове – техния източен команден 
център под Пайн Гап, Австралия; и западния команден център до Дълси, Ню Мексико!

Ако вярваме на всичко казано по-горе, тогава в действителност това е една макиавелианска 
национална/глобална конспирация провеждана от корпоративните американци и култистките 
европейски “кому-нацисти”. Ако култовете на Баварската империя се опитват да приложат тоталитарно 
национал-социалистично и/или глобално-социалистично превземане в Америка, както са направили в
Германия чрез Адолф Хитлер и в Русия чрез Владимир Ленин, тогава те трябва да бъдат спрени още в
началото. Като имат предвид грешките от последния фашистки “холокост” и комунистическо 
прочистване, те биха били решителни в това да не позволят финалния холокост или прочистване да се 
провали. Възможно ли е разкрития като тези да доведат до гражданска война между инфилтраторите в
секретното “корпоративно правителство” и техните врагове в отвореното и конституционално 
“Електорално правителство” – кого иска да разруши този самопровъзгласил се елит? Те вече обявиха 
война на американските патриоти, организирайки атентата срещу президента Кенеди през 1963 г. –
който всъщност беше против това секретно и неконституционно национал-социалистическо 
правителство (като пример за това е заповедта на Кенеди за орязването на ЦРУ) една заповед, която 
трябваше да се проведе в САЩ.

Веднъж фашистко-комунистическата мрежа да бъде отделена от ЦРУ и NSA, легитимните операции на 
ЦРУ може да се преместят към другите клонове на Военното разузнаване – вероятно към Флотското 
разузнаване, или разделени между четирите военни клона. Ние трябва да “рационализираме” ЦРУ и
NSA като ги “обърнем” към пълно конгресно наблюдение. Въпреки това аз лично предлагам това да не е
само “слагане на ново вино в стари бъчви”. Най-накрая, би трябвало да се даде пълно преразглеждане и
имената на тези агенции би трябвало да се сменят, като знак на уважение към всички тези, които по 
някакъв начин са пострадали от тях.

Убийството на Кенеди, въпреки това, беше само върха на айсберга по отношение на всички злини,
които тези драконианско подкрепени планетарни предатели са направили със силите на свободата тук в
Америка. От моята лична перспектива, предпочитам двустранна война вместо едностранен холокост 
или пречистване някой ден. За съжаление поради отричането и апатията на по-ранните администрации,
ние повече или по-малко сме осигурили едното или другото...
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БББИИИБББЛЛЛЕЕЕЙЙЙСССКККИИИ СССПППРРРАААВВВКККИИИ

(Следващото са исторически преписки за размисъл, които може да се интерпретират като подпомагащи 
на информацията в този файл. Всички цитати са от версията на Библията на крал Джеймс): 
 
Деяния 2:19 
“И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим;” 
 
Амос 9:3 
“Ако се скрият на връх Кармил, Ще ги издиря и ще ги взема от там; И ако се скрият от очите Ми в
морските дълбочини, Там ще заповядам на змията, и ще ги ухапе;” 
 
I Коринтяни 10:9 
“Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите.”

II Коринтяни 11:3 
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от
простотата и чистотата, която дължите на Христа.”

Еклесиаст 1:9-11 
“Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И
няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! това е ново? То е вече 
станало във вековете, които са били преди нас. Не се помнят предишните поколения; Нито ще се помнят 
послешните, грядущите, поколения,Между ония, които ще идат подир.”

Еклесиаст 7:29 
“Ето, само това намерих, че Бог е направил човека почтен; но те са се продали заради много 
изобретения.”

Ефесяни 2:2 
“В които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който 
сега действува в синовете на непокорството;” 
 
Ефесяни 6:12 
“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните 
сили на нечестието в небесните места.”

Битие 3:1 
“А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал.”

Битие 3: 4-5,13 
“А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се 
отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото И Господ Бог рече на жената: Що е
това, което си сторила? А жената рече: Змията ме подмами, та ядох.”

Битие 14-15 
“Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък 
и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на 
живота си. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство;
то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
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Битие 8:19 
“Излязоха от ковчега и всичките животни, всичките птици, всичко, що се движи по земята, според 
родовете си.”

Исая 14:13-14 
“А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще
седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, Ще възляза над висотата на 
облаците,Ще бъда подобен на Всевишния.”

Исая 14:29 
“Не се радвай, цяла Филистимска земьо, Загдето се строши тоягата, която те порази; Понеже из корена 
на змията ще излезе ехидна, И плодът му ще бъде горителна хвърката змия.”

Исая 27:1 
“В оня ден Господ С лютия, и великия, и якия Си меч ще накаже Левиатана, бързия змей, Да! Левиатана,
извиващия се змей, И ще убие змията, която е в морето.”

Исая 28:15,18 
“Понеже сте казали: Ние направихме договор със смъртта, И се съгласихме с преизподнята, Щото,
когато заливащата беда минава, да не дойде до нас, Защото си направихме лъжата прибежище, И под 
измама се скрихме, - Договорът ви със смъртта ще се унищожи, И съглашението ви с преизподнята не 
ще устои; Когато заливащата беда минава Тогава ще се стъпчете от нея.”

Исая 65:25 
“Вълкът и агнето ще пасат заедно, И лъвът ще яде слама както вола, И храна на змията ще бъде пръстта.
Не ще повреждат нито ще погубват В цялата Ми света планина, казва Господ.”

Йов 38:31 
“Ти ли връзваш връзките на Плеядите, Или развързваш въжетата на Ориона?” 
 
Йов 40:15-24 
“Ето сега речния кон който съм направил както и тебе; Яде трева като вол... Ето сега, силата му е в
чреслата му, И якостта му в мускулите на корема му. Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата 
му са сплотени. Костите му са като медни цеви; Ребрата му са като железни лостове... Наистина 
планините промишляват за него храна. Гдето играят всичките полски зверове. Ето, ако би придошла 
река, той не трепери; Не се смущава, ако би се и Иордан устремил по устата му.”

Йов 41:1-34 
“Можеш ли да извлечеш крокодила с въдица, Или да притиснеш езика му с въже? Можеш ли тури 
оглавник на носа му, Или да пробиеш челюстта му с кука? ...Можеш ли прониза кожата му със сулици,
Или главата му с рибарски копия? Тури ръката си на него; Спомни си боя, и не прави вече това. Ето,
надеждата да го хване някой е празна; Даже от изгледа му не отпада ли човек? Няма човек толкова 
дързък щото да смее да го раздразни… Кой може да отвори вратите на лицето му? Зъбите му изоколо са 
ужасни… Той се гордее с наредените си люспи, Съединени заедно като че ли плътно запечатани;... Из 
устата му излизат запалени факли, И огнени искри изкачат. Из ноздрите му излиза дим, Като на 
възвряло гърне над пламнали тръстики Дишането му запаля въглища, И пламъкът излиза из устата му.
На врата му обитава сила... Пластовете на месата му са слепени, Твърди са на него, не могат се 
поклати… Когато става, силните се ужасяват… Мечът на тогова, който би го улучил, не може да 
удържи, - Ни копие, ни сулица, ни остра стрела… Той счита желязото като плява, Медта като гнило 
дърво… Стрелите не могат го накара да бяга; Камъните на прашката са за него като слама;... Прави 
бездната да ври като котел; Прави морето като варилница за миро… На земята няма подобен нему,
Създаден да няма страх… Той изглежда всяко високо нещо; Цар е над всичките горделиви зверове.”
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Левит 26:22 
“Ще изпратя между вас диви зверове, които ще ви лишат от чадата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви 
направят да намалявате, та пътищата ви ще запустеят.” 
 
Лука 10:19 
“Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма 
да ви повреди.”

Лука 21:25 
“И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите…”

Марк 13:27 
“И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до 
края на небето.”

Матей 10:16 
“Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като 
гълъбите.”

Авдий 4
“Измамила те е гордостта на твоето сърце, Тебе, който живееш в цепнатините на канарите, Тебе, чието 
жилище е на високо, Който казваш в сърцето си: Кой ще ме свали на земята? Ако и да се издигнеш като 
орел И поставиш гнездото си между звездите, И от там ще те сваля, казва Господ.”

Псалм 74:20 
“Зачети завета Си, Защото тъмните места на земята са пълни с жилища на насилие.”

Откровение 5:3 
“И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата нито да я
гледа.”

Откровение 5:13 
“И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко що има в тях, чух да 
казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и
господство, до вечни векове.”

Откровение 12
1 И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата 
й корона от дванадесет звезди.2 Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.
3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и
на главите му седем корони.
4 И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана 
пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди.
5 И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе 
грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.
6 И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда 
двеста и шестдесет дни.
7 И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва 
заедно със своите ангели;
8 обаче, те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето.
9 И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами 
цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
10 И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия 
Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети 
денем и нощем пред нашия Бог.
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11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не 
обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.
12 Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът 
слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
13 И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила 
мъжкото дете.
14 И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там гдето я
хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея.
15 И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.
16 Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше 
изпуснал из устата си.
17 Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство,
които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса; и змеят застана на морския пясък.

Откровение 13:4 
“Поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? И кой може да воюва против него?” 
 
Откровение 20:2 
“Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,”

БРАНТЪН 
(Край на Файла... –Март, 1997 г.)


