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W sierpniu 2013 Kerry Cassidy z Project Camelot przeprowadziła wywiad z urzędnikiem
wysokiego szczebla jednego z państw Unii Europejskiej. Wywiad zawiera kluczowe
informacje dotyczące obecnych czasów, historii świata i różnych ras, włącznie z Reptilianami.
Ponieważ cały transkrypt jest bardzo długi, bo zawiera 49 stron, przedstawię tu jego
ciekawsze fragmenty i streszczenia. Cały tekst w języku angielskim znajduje się pod linkiem
zamieszczonym pod tym nagraniem. Ze zrozumiałych względów rozmówca nie ujawnia
swojego nazwiska, podaje jedynie, że jest z małego kraju. Rozmowa nie miała logicznego
ciągu, dlatego wydaje się być trochę chaotyczna.
K – Kerry Cassidy z Project Camelot
D – rozmówca
Podczas kryzysu kubańskiego w 1962 roku, ktoś z „innej cywilizacji” zatelefonował do
Chruszczowa podając się za Kennedy’ego, udając jego głos i styl mówienia, po to aby
załagodzić konflikt.
D: Nazwijmy ich cywilizacją równoległą, albo lepszą cywilizacją. Jedną z takich równoległych
cywilizacji jest Nowa Szwabia (Neuschwabenland) [na Antarktydzie], która liczy sobie od 20
do 30 tys. ludzi i jest zarządzana przez rady. Są jeszcze inne równoległe cywilizacje. Jedna ma
populację około 0,5 miliona, inna 5 milionów. Są trzy grypy: R, A i L. R to Reptilianie, A to
Atlanci, L to Lemurianie. Atlanci liczą około 0,5 miliona, a Lemurianie około 5 milionów,
chociaż te liczby ciągle ulegają zmianie. Pośród Lemurian są 4 podrasy. Atlanci i Lemurianie
współpracują z sobą. Reptilianie są ich przeciwnikami. Technologia Atlantów jest bardziej
zaawansowana niż Lemurian. Gdy Atlantyda uległa zagładzie, wielu jej mieszkańców się
uratowało i przeniosło w inne miejsca, są oni blisko nas, chociaż czas u nich płynie zupełnie
inaczej. [przypis – film „Incepcja” wyjaśnia to dokładnie]
K: Tak, do Egiptu.
D: Nie, nie tylko. Poza tym, Lemuria nadal utrzymuje silne kontakty z ludźmi na tej ziemi,
głównie z Chinami.
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K: Czy oni są pod Pacyfikiem, w tych bazach podwodnych?
D: Nie.
K: A jesteś w stanie powiedzieć gdzie są?
D: Powiem ci poza kamerą. Dam ci kilka wskazówek. Macie książki takie jak „Władca
pierścieni”, które odnoszą się to rzeczywistych sytuacji – hobbici są ludźmi. To są wymiary,
które się otwierają i zamykają. Znane ci jest nazwisko Nicholas Montserrat? On napisał
książkę „Czas przed tym”. Ta książka jest wskazówką.
K: Czy możesz ich opisać? Powiedziałeś, że są 4 różne grupy Lemurian. Czy u Atlantów też jest
kilka różnych grup?
D: Możliwe. Jednak z tego co wiem, to ich społeczeństwa są zarządzane przez królów i oni
nadal używają sanskrytu w starej, przedwedyjskiej formie. Wszystkie te grupy współpracują
razem, włącznie z niewielką liczbą ludzi – około 100. Jednak Reptilianie wymagają aby ludzie,
podchodząc do nich składali ręce w geście uniżenia. Odwiedzającym ludziom nie wolno tam
robić zdjęć ani filmować, mogą jedynie robić notatki.
[...]
D: Atlanci są o wiele silniejsi niż Lemurianie. Ich technologia wyprzedza nas o tysiące lat.
Musimy tu przypomnieć, dlaczego Atlantyda upadła. Upadła, ponieważ jej technologia za
bardzo wyprzedziła jej rozwój moralny. To dlatego Courtney Brown powiedział, że ich
budynki wyglądały jakby były z lat 1950-tych, a technologia 100 lat przed nami. W zasadzie
było tak, że Atlantyda dokonała 1000-letniego postępu w ciągu 100 lat. Technologia po
prostu się nagle rozszalała, ponad ich możliwości jej kontroli. Sądzę, że Annunaki
wykorzystali tę sytuację, aby zniszczyć Atlantydę.
[przypis – Przez długi czas Atlantyda i Lemuria współistniały razem w stanie wzajemnej
agresji, włącznie z użyciem zaawansowanych broni, w tym broni jądrowej. Indyjska
Mahabharata, pomijając zniekształcenia, które z czasem się w nią wkradły, jest mniej lub
więcej kroniką tamtej epoki.]
[...]
K: Czy wrzucasz Annunakich i Reptilian do tego samego pudełka?
D: Nie. Nie sądzę, aby Annuanki współcześnie stanowili taką dużą siłę jak się ich przedstawia.
Oni byli silni bardzo dawno temu, ale obecnie już nie mają tak dużego wpływu jak mieli
kiedyś. Pozostała ich zaledwie garstka, nie sądzę, aby obecnie było ich więcej niż kilkuset.
K: Rozumiesz, że jest różnica pomiędzy tymi dwiema rasami?
D: Tak.
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K: Czy zgodzisz się, że Watykan jest zarządzany przez Reptilian?
D: Tak, zgadzam się, częściowo. Benedykt był w takiej sytuacji. Był świadomy planu
dotyczącego NWO i nie zgadzał się z nimi. Pokazano mu materiały Templariuszy i dlatego
zrezygnował.
K: Gdy odkrył materiały Templariuszy? Myślisz, że zaczął z nimi sympatyzować?
D: Templariusze zostali częściowo zrehabilitowani przez kościół za czasów Benedykta.
Dokonał również zupełnego przewrotu w postrzeganiu buddyzmu, zaczął pozytywnie
postrzegać tę religię. Podczas gdy wcześniej bardzo nią gardził, potem dokonał zwrotu i był
już na krawędzi podjęcia szczerych dialogów z nimi. Benedykt zrehabilitował Pierre Teilhard
de Chardin’a, którego podstawową filozofią było, że „ludzie są wiecznymi duszami,
doświadczającymi istnienia w ciele”.
[...]
K: Wróćmy do Atlantów. Czy oni są znani jako Iluminaci?
D: Częściowo tak. Istnieje interakcja pomiędzy jedną z grup Atlantów i Iluminatami. Ale nie
sądzę, aby większość Atlantów z tego równoległego świata była negatywna. Sądzę, że to ta
negatywna część Atlantów jest po stronie Iluminatów, ale to jest mniejszość.
K: Przynajmniej w teorii oni walczą przeciwko sobie.
D: Ale Atlanci zostali zinfiltrowani przez prekursorów Iluminatów, czyli Atonistów [Atonists].
K: Kim oni są?
D: Akhenaton – tego rodzaju filozofia, do końca. Zobacz, wyobraź sobie.
K: To jest strona Annunakich.
D: Tak. Ale oni skłaniali się w określonym kierunku, ku temu co teraz nazywamy Nowym
Porządkiem Świata, który ma być prekursorem Federacji Galaktycznej. [przypis – flaga tej
federacji pojawia się w ostatnich kilku klatkach filmu Star Trek „W ciemność”]
[...]
K: Czy wiesz gdzie Atlanci są obecnie w rządach na świecie? Wiesz kim oni są? Na przykład
Rotschild, z kim on jest powiązany?
D: Z negatywną stroną Atlantów.
K: A Lemurianie? Czy to są Chińczycy?
D: Są wymieszani. Chińska polityka nie jest taka jak zachodnia polityka. Jest kilka różnych
grup. Triady są odpowiednikiem Iluminatów.
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[...]
D: Reptilianie są najbliżej Iluminatów. Oni stanowią najbardziej zwartą siłę. Wiesz skąd
pochodzą Reptilianie?
K: Z Drako.
D: Nie tylko. Ziemska grawitacja nie jest stała. Dinozaury w pewnym czasie ewoluowały do
postaci humanoidalnej. Gdy wzrosła grawitacja ziemska, wyemigrowali w inne miejsce.
Ziemia rozszerza się około 2,5 cm rocznie, przybiera na wadze międzywymiarowo. Dinozaury
nie mogłyby żyć na powierzchni ziemi bo były za ciężkie.
[...]
K: Która grupa ma większą władzę, Iluminaci Reptilianie czy Iluminaci Atlanci?
D: Zasadniczo jest to to samo. Powiedziałbym, że Reptilianie mają większy wpływ. Rosjanie
byli pod kontrolą Reptilian, ale się spod nich wymknęli [przypis – przeczytaj Red Symphony
Henry’ego Makow’a http://www.henrymakow.com/000275.html]. W Chinach jest pół na pół.
Japonia była pod kontrolą Iluminatów, ale nie wiem czy teraz nadal tak jest. Przywódcy byli
pod kontrolą.
K: Czy znasz przepowiednię, że Japonia ma niedługo zatonąć i trzeba będzie przeprowadzić
ludzi na Kamczatkę?
D: Tak, wiem o tym.
K: Czy chiński rząd jest tego świadomy?
D: Wiem, że budują miasta w Chinach. Jest już zbudowanych wiele pustych miast.
K: Wielu ludzi mówi, że oni nie przeniosą się do Chin.
D: Możliwe. Ale mimo, że obecnie na powierzchni wydaje się to mało prawdopodobne, może
nastąpić zbliżenie między Chinami i Japonią.
K: Podejmowane są duże wysiłki aby zdestabilizować Środkowy Wschód.
D: Tak, ale w przyszłym roku wszystko to zejdzie na margines. Świat skoncentruje się na USA.
Zostaliśmy poinformowani, że Stany Zjednoczone stracą swoje imperium.
K: Z jakiego powodu?
D: Z powodu nadmiernych rozmiarów. Ponieważ Iluminaci wykorzystują Amerykę przeciwko
samej Ameryce. Wysysają wszystkie zasoby tego kraju na potrzeby wojenne i tak dalej.
Częściowy upadek ich waluty. To nie jest nowa sprawa. Byliśmy już kiedyś w tym miejscu.
Przypomnij sobie jak w Imperium Rzymskim rząd zmniejszał ilość złota w monetach, do tego
stopnia, że nawet ich skarbnicy nie chcieli przyjmować własnych pieniędzy.
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[...]
D: Cały nasz układ słoneczny krąży wokół innego systemu gwiezdnego, którym jest Syriusz.
Model układu planetarnego, który mamy obecnie, nie jest w pełni prawdziwy. Słońce krąży
jak kometa dookoła Syriusza w ciągu 25 500 lat albo coś koło tego – jest to tak zwany Wielki
Rok. Gdy Słońce się przemieszcza, tworzy falę, a planety krążą spiralnie za Słońcem w ścieżce
komy, która ma bardziej naturę próżni, raczej niż przestrzeni międzygwiezdnej [Koma –
pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety. W tym
przypadku chodzi o komę słońca]. Obecnie układ słoneczny ma przejść przez obszar o
większej gęstości, a więc ścieżka komy słonecznej skurczy się do wewnątrz. Planety rozejdą
się na zewnątrz od Słońca. Pas asteroid obecnie jest w procesie przemieszczania i to dlatego
mamy teraz te upadki asteroid na ziemię. Aby to udowodnić, chciałbym zwrócić uwagę na
pewien fakt. Pamiętasz kiedy wystrzelono Voyagera? To pamiętasz chyba, że po pewnym
czasie stwierdzono, że Voyager zaczął zwalniać. To dlatego, że on jest już poza zasięgiem
komy i przemieszcza się przez przestrzeń międzygwiezdną. A więc ziemski rok się wydłuży,
ponieważ oddalimy się od słońca. Dawno temu ziemski rok trwał 300 dni, stopniowo w
różnych etapach wydłużył się do 360, a obecnie trwa 364,24 dni. Analogicznie, ziemski rok
wydłuży się do 369 dni albo coś koło tego. Tak czy inaczej, będzie dłuższy.
Może to zająć kilka dziesięcioleci, ale to właśnie dlatego pojawiają się anomalie związane z
księżycem, meteorytami, itp. Będzie tego więcej.
[...]
K: Czy znane ci jest, że przemieszczamy się przez pole energetyczne?
D: Tak. Przemieszczanie się systemu słonecznego dookoła Syriusza następuje w pięciu mniej
więcej takich samych fazach, które w sumie trwają około 25 000 lat. A więc ten Wielki Rok
składa się z pięciu segmentów po 5000 lat. 21 grudnia 2012 był punktem, w którym nasze
słońce wkroczyło w nieznacznie gęstsze pole.
K: Czy słyszałeś, że grzbiet śródatlantycki zaczyna pęcznieć? Zaczynają się z niego wydobywać
opary żelaza. Mówili o tym w wiadomościach.
D: Nie jestem tym zdziwiony. Masa ziemi jest mniejsza niż byłaby, gdyby ziemia była
całkowicie ciałem stałym.
K: Czy miałeś kontakty, albo czy wiesz o istnieniu cywilizacji wewnątrz ziemi?
D: Tak, jestem świadom ich istnienia.
[...]
K: Czy fizycznie ich widziałeś?
D: Tak.
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K: Wyglądają jak my?
D: Ci, których widziałem, wyglądali jakby pośrednio pomiędzy człowiekiem a Atlantą.
K: A jak wygląda Atlanta?
D: Pośrednicy zaczynają przejmować DNA Atlantów, albo ich DNA się otwiera. Widziałem
przemianę postaci [shapeshifting].
K: Ale gdy mówisz o Atlantach, w jaki sposób ich fizyczność różni się od naszej?
D: Są wyżsi.
K: Coś jeszcze? Kolor oczu, włosów, jakieś inne cechy fizyczne?
D: Miałem wrażenie, że mieli lekko niebieskawą skórę i rude włosy.
K: Czy ten niebieskawy kolor wynika z tego, że są oni syriańskimi Annunaki?
D: Tego nie jestem pewien.
K: A co z szarakami – innymi rasami obcych?
D: Wiem o nich. Myślę, że oni są ludźmi z przyszłości, pochodzącymi z naszej własnej linii.
K: Szaraki?
D: Oni tu wracają z powodu DNA. Wyobraź sobie, że masz kserokopiarkę i kolejno coś
kopiujesz, kopię od kopii, to w końcu jakość tych kopii się zdegeneruje. Więc cofają się w
czasie i wymiarach aby zdobyć więcej DNA aby mogli odświeżać swoje ciała i się replikować,
stopniowo przenosząc swoją świadomość do nowych ciał.
Koniec części 1
-----------------------------------------------------------K: Wiem, że pismo niektórych ET podobne jest do arabskiego.
D: Wydaje mi się, że Mahomet był channelingowany przez jakąś przyszłą linię czasową.
Oczywiście nie znaczy to, że wszystkie channelingi są negatywne, ale zostało to
zaprojektowane tak, aby poprowadzić ludzi tą ścieżką.
K: To miałoby jakiś sens, odnośnie pewnych informacji, które znam.
D: Gdybyś postudiowała Hiszpanię, to znajdziesz dowody, że na początku nawet kościół
katolicki pozwalał muzułmanom na przejmowanie władzy w Hiszpanii, po to aby usunąć
Wizygotów, którzy byli wtedy u władzy w wielu częściach Hiszpanii.
K: A co było w tym złego?
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D: Oni byli gnostykami.
K: A co było złego w gnostycyzmie?
D: Nic złego w tym nie było, ale w oczach globalnych kontrolerów, religie pustynne związane
z kontrolą umysłu, czyli judaizm atonistyczny, chrześcijaństwo atonistyczne i islam, które
mają mniej więcej podobne zabarwienie, są lepsze w kierowaniu ludzkością na z góry
określoną linię czasową.
Oni chcieli tam muzułmanów i myślę, że światowi kontrolerzy sterują ludzkością poprzez
nękanie świata religią muzułmańską w sposób zmasowany. Istnieją dowody, że na wysokich
szczeblach organizacji masońskich ich akcesoria i ikonografia wygląda na muzułmańskie.
Normalnie jest tak, że księgi religijne loży masońskich w danym kraju są takie, jaka jest
dominująca religia w tym kraju, a więc w krajach chrześcijańskich jest to Biblia. Ale na bardzo
wysokich szczeblach zauważysz, że masoni noszą na głowie fez i składają przysięgi na Koran.
Przypuszczam, że ci najwyżsi ciemni kontrolerzy wykorzystują religie do sterowania
ludzkością. Jednak, to wcale nie znaczy, że islam w swej oryginalnej formie był negatywny.
K: Ale rozumiesz jaki to ma związek z Watykanem?
D: Watykan nie jest pojedynczym udziałowcem. Mam wrażenie, że Jezuici stoją w jednym
szeregu z Iluminatami, ale nie sądzę, że Benedykt i z nim związani, włącznie z Bertone, chcieli
realizacji tego planu. Więc, poniewczasie próbowali uciec z tego kieratu, lecz nie byli w
stanie, albo przynajmniej woleli stronnictwo Rotschilda od raczej bardziej zaciekłego
stronnictwa Rockefelera.
K: A więc chcieli aby Benedykt odszedł.
D: Cóż, w końcu został oskarżony za tą całą sytuację związaną z pedofilią. Dlatego musiał
odejść.
K: A co z Franciszkiem? Co on robi?
D: Mam wrażenie, że on jest po stronie tych negatywnych planów, że jest po stronie
Iluminatów.
K: Z pewnością. Wróćmy do grup o których mówiłeś, na przykład do Lemurian, możesz ich
opisać?
D: Niscy – niżsi od Atlantów i ich technologia jest bardziej prymitywna od Atlantów.
Lemurianie trudniej rozumują, dlatego starają się rozwiązywać sytuacje poprzez
wykorzystywanie pamięci. Jako żart mogę przytoczyć, że obie te grupy postrzegają ludzi jako
okropnie śmierdzących. Atlanci mają bardzo piękne miasta, podczas gdy Lemurianie żyją w
raczej prymitywnych warunkach. W tej chwili żyją w pokoju między sobą, ale był długi okres
waśni między nimi. Jest trochę łatwiej dostać się do obszarów zamieszkałych przez Lemurian
niż przez Atlantów. Ale mówimy tu o obszarach równych wielkości Ameryki Łacińskiej,
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górzystych, o niskim ciśnieniu powietrza. Jest tam mniejsza proporcja oceanów w stosunku
do masy lądowej, niż na powierzchni Ziemi.
K: Z jakim obszarem są oni związani? Czy są autochtoniczni?
D: Tak, są autochtoniczni. Lemurianie fizycznie zamieszkiwali wschodnią półkulę globu, więc
teraz wywierają „zdalny” ale ciągły wpływ na półkulę wschodnią.
K: A wiesz o istnieniu kontynentu Mu?
D: Lemuria i Mu jest w zasadzie tym samym.
[...]
K: W artykule Douglasa Dietricha opublikowanym w czasopiśmie Nexus było napisane, że
cywilizacja Mu jest teraz bardzo rozwścieczona i wychodzi ze swoich podmorskich baz z
powodu Fukushimy.
D: Jest to zrozumiałe.
K: A więc to jest Lemuria, z tego co słyszałam, oni są amfibianami [ziemno-wodni]; oni są
związani z Chińczykami.
D: Niektórzy, ale nie wszystkie grupy są amfibianami.
[...]
K: Czy możesz coś powiedzieć o swoim osobistym życiu? Swoich kontaktach z innymi rasami?
D: Podczas oficjalnych spotkań Unii Europejskiej, gdzie mamy ludzi z 28 krajów, gdy
dogłębnie zaczniesz analizować sytuację, to zauważysz, że większość z nich pozornie
prezentuje sferę wpływów Iluminatów, a mniejszość jest pod wspólną kontrolą atlantolemuriańską i bardzo malutka, trzecia grupa orientacji, której w ogóle nie rozumiem, ale
której dostęp do technologii jest znacznie mniejszy niż pozostałych grup. I jest jeszcze jedna
grupa z nikim nie związana. A więc na tych spotkaniach są te 3-4 stronnictwa. Jednak muszę
jeszcze powiedzieć, że można spotkać jednostki, które pozornie są na usługach
Iluminatów/Reptilian, lecz równocześnie służą innym orientacjom jako przeciwwaga służbie
własnej orientacji. Gdy przychodzi bodziec do zrobienia czegoś, człowiek ten może optować
za pozytywnym kierunkiem.
K: A ty jesteś związany z jedną z tych orientacji?
D: Tak. Ale jak zaczniesz dociekać co się naprawdę dzieje, to zobaczysz, że to ma sens.
K: Ale odnośnie twoich relacji, powiedziałbyś, że jesteś związany z tą dobrą stroną Atlantów?
D: Mam nadzieję. W tym momencie warto przestudiować zachowanie Greków i
Cypryjczyków.
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K: To dlatego Grecję trzeba było zaatakować i rzucić na kolana... Zawsze istniały waśnie
pomiędzy Rzymem a Grecją.
D: Tak. W ortodoksyjnym kościele greckim zawsze byli ludzie, którzy mieli dyskretne kontakty
z Atlantydą i Lemurią.
[...]
D: Myślę, że Atlantyda była sabotowana przez Annunakich, ponieważ zaczęła zagrażać ich
monopolowi władzy i to dlatego ogromna część wiedzy jest przed nami ukrywana. Był czas
gdy ludzie żyli znacznie dłużej, oni nie chcą abyśmy żyli 300-400 lat, bo wtedy zaczniemy
gromadzić zbyt dużo wiedzy okultystycznej, co zagroziłoby ich władzy. Oni chcą po prostu
mieć biologiczne roboty, wykonujące dla nich podstawowe prace.
[...]
D: Myślę, że istniał plan przemiany Ameryki w Federację Ameryki Północnej. Bardzo
podejrzliwie patrzę na ONZ. Myślę, że w II Wojnie Światowej nie walczono w rzeczywistości
przeciwko samej faszystowskiej brutalności, myślę, że walczono przeciwko Hitlerowi, bo
Niemcy wyszli poza wyznaczone im granice, bo zaczęli drukować własne pieniądze,
niezależne od kontroli bankowej Rotschilda, a to bardzo ich wkurzyło. A drugim pomysłem
było założenie ONZ jako kamienia milowego do ustanowienia globalnego rządu i kolejnym
pomysłem było utworzenie Izraela, aby stąd pociągać za sznurki i orkiestrować różne
wydarzenia. [przypis: zauważ, że na logo ONZ są 33 segmenty w kole, co wskazuje na
masonerię rytu szkockiego]
K: Czy to oznaczałoby, że w Izraelu jest silne stronnictwo Annunakich?
D: Tego nie wiem. Natomiast uważam, że Izraelczycy są wykorzystywani przez Syjonistów.
K: Czy możesz opisać dokładnie co się obecnie dzieje na ziemi, co jest do pewnego stopnia
orkiestrowane spoza planety?
D: Myślę, że kontrolerzy naprawdę się spieszą – mieli plan 5-, może 20-letni, aby wrzucić
wszystko pod swoją kontrolę – i przegrywają. To jest tak jakby próbować prowadzić
samochód poprzez zdjęcie kierownicy i zastąpienie jej kluczem do przykręcania śrub. Starasz
się wtedy sterować samochodem w bardzo niezdarny sposób. Gdy robisz coś w pośpiechu,
popełniasz błędy i tracisz kontrolę. Próbują teraz zainicjować wojnę w Syrii i wygląda na to,
że im to nie wyjdzie.
K: Zgadzam się, natomiast chciałabym cię zapytać co mówią ci twoje kontakty. Czy oni
właśnie to ci mówią?
D: Mówią nam abyśmy nie panikowali. Wygląda na to, że ich kontrola już się zmniejsza,
ukrywana technologia będzie uwalniana i w końcu ożywi to gospodarkę światową.
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K: A więc twoje kontakty nie wspomniały nic poza zmianami na ziemi i powolnym
podnoszeniem się poziomów mórz. Czyli nie będzie nic katastroficznego?
D: Nie, absolutnie nie będzie nic tak drastycznego, ani tak negatywnego. Musimy spokojnie
kroczyć do przodu. Jednak, w pewnym momencie cała ziemia, wraz z wymiarami ukrytymi,
się zjednoczy... ale będzie to na zasadzie Prawa Jedności, opisanego w materiałach Ra, a nie
zgodnie ze scenariuszem Nowego Porządku Świata.
K: Ale chciałeś przekazać mi dzisiaj coś naprawdę ważnego.
D: Moim podstawowym przesłaniem jest aby naprawdę nie panikować. W przyszłym roku
dużo ludzi będzie musiało wykonać dogłębną „analizę dusz” [ang. soul-searching, czyli
szczegółowe badanie i analiza czyichś motywów, przekonań, intencji]. Tak, zacznie się to w
przyszłym roku.
K: Jakich ludzi będzie to dotyczyć?
D: Niezależne, alternatywne media, itd. – ponieważ oficjalne media stopniowo stracą
kontrolę, ludzie będą musieli szukać odpowiedzi i będą musieli zwrócić się w kierunku
mediów alternatywnych, bo rządy ani przywódcy religijni nie będą w stanie stłamsić ich chęci
do poszukiwania prawdy.
[...]
K: A jeśli chodzi o gospodarkę USA, czy słyszałeś coś konkretnego? Bo wiemy, że oni ją
stopniowo niszczą.
D: Oni nie chcą totalnej paniki. Ta strona negatywna nie chce sytuacji takiej jaka miała
miejsce pod koniec lat 20-tych i na początku 30-tych, gdy trochę błędnie to wszystko
skalkulowali.
K: A więc nie chcą krachu?
D: Oni chcą kontrolowanego krachu, ale nie chcą aby jednocześnie zagrożona została
struktura ich systemu. W latach 20-tych i 30-tych było dużo zamieszek na ulicach USA, które
nigdy nie wydostały się do oficjalnych mediów. Jak zaglądniesz do Internetu to znajdziesz
tam informacje o naprawdę wielkich zamieszkach – oni nie chcą takiej sytuacji.
K: Dużą wagę przypisuje się obozom koncentracyjnym FEMA i tego typu rzeczom, a więc
realizują jakieś plany. Czy sądzisz, że one po prostu nie będą użyte?
D: Tak, nie sądzę, aby były użyte.
K: Z powodu?
D: Z powodu różnych układów w armii amerykańskiej – myślę, że w końcu zainterweniują
hakerzy [white hats – białe kapelusze].
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K: Gdy mówisz „w końcu”, masz na myśli rok, dwa lata?
D: Może być nawet 4 lata, ale myślę, że w końcu zainterweniują.
K: W scenariuszu, który opisujesz, czy jest coś oczywistego, co miałoby związek z kontaktem
pomiędzy ziemią równoległą a tą ziemią?
D: Istnieją 4 równoległe linie czasowe. Jest ta nasza. Jest scenariusz, w którym Niemcy
wygrali II Wojnę Światową. Trzecia jest taka, że ludzkość jest trochę bardziej
tradycjonalistyczna – nadal mają zamki, sterowce do przemieszczania się z miejsca na
miejsce. Nasz scenariusz jest trochę bardziej pozytywny. I jest jeszcze jeden, w którym
wszystko jest jeszcze bardziej wymieszane. Może widziałaś w piramidach obrazki z
dziwacznymi zwierzętami o śmiesznych kształtach... to jest stąd, że egipscy kapłani zaglądali
do tamtego wymiaru. Teraz łatwiej jest nam przenieść się do opcji 2, w której Niemcy wygrali
wojnę, niż dla tych z opcji 2 przenieść się do naszego wymiaru.
K: Ale to już się wydarzyło w Operacji Paperclip [Project Paperclip - to kryptonim operacji
przeprowadzonej przez amerykańskie służby specjalne mającej na celu przerzucenie do USA
czołowych niemieckich naukowców].
D: Tak, to z powodów karmicznych.
K: Powiedziałeś, że twój kontakt jest częścią tego scenariusza – częścią programu
długowieczności, ale ma również coś wspólnego z równoległą linią czasową.
D: Tak, ale ulepszenie naszej planety będzie również powiązane z bardziej pozytywną
sytuacją mającą też wpływ na inne równoległe linie czasowe.
[...]
D: Mass-media w końcu przerzucą swoją uwagę z Bliskiego Wschodu.
K: Na Stany Zjednoczone z powodu upadku ich gospodarki?
D: Nie upadku, reformy. To jest coś pozytywnego, to jest proces.
K: Czy Obama odejdzie ze swojego stanowiska?
D: 3 lub 4 lata temu elementy negatywnej strony próbowały go usunąć, ale w to im jakoś nie
wyszło.
K: A więc myślisz, że pozostanie?
D: Nie jestem tego pewien. Ale widzę ludzi w końcu przemieszczających różne ośrodki
wpływu w rządzie.
K: A może zamach stanu?
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D: Nie – raczej proces pasywnego przemieszczenia. Podam ci moją wersję rzeczywistej
historii XX wieku – będzie to naprawdę kontrowersyjne. I późnego XIX wieku. Cały wysiłek XX
wieku skupiony był na: 1. stworzeniu monopolu paliwowo-bankowego i 2. utrzymaniu
anarchistów z dala od władzy. Jedynym rzeczywistym zagrożeniem byli anarchiści. Komuniści
zawsze byli pod jakąś formą kontroli. Gdyby komuniści nie byli finansowani w 1917 roku,
władzę przejęliby anarchiści. Jeśli przeanalizujesz co się działo podczas wojny domowej w
Hiszpanii, to zobaczysz, że cała propaganda BBC była skierowana przeciwko anarchistom.
Ponieważ komuniści zostali stworzeni przez Rockerfellera i zawsze służyli tandemowi
Rockerfeller/Rotschild, nic się nie zmieniło. W XIX wieku Rosja była największym
producentem ropy naftowej, a Rockerfellerowie nie chcieli aby dominacja Rosji przybierała
na sile, oni chcieli ustanowić monopol dla siebie, dlatego sfinansowali Trockiego aby
zorganizował rewolucję.
K: Ale to się zawaliło.
D: Tak, ale Rosja już nie jest pod kontrolą Iluminatów. Pomimo, że niekiedy robią naprawdę
okropne rzeczy, takie jak to co zrobili kilka lat temu w Polsce.
K: Ale tu fundamentem jest to, że Rosja cały czas utrzymuje pewien poziom kontroli w
Polsce.
D: Ponieważ populacja Polski jest trochę zbyt duża, aby łatwo można nią było zarządzać i
Polacy mają zbyt duże poczucie niezależności. Jest to pewnego rodzaju anomalia
psychologiczna – to jest 40 milionów ludzi, a Rosjanie i Iluminaci zawsze bali się polskiego
nacjonalizmu. Polacy są również raczej Euro sceptyczni.
K: Znasz przepowiednie Billy’ego Meiers’a?
D: Nie, nie znam, ale słyszałem o nim.
K: Jedna z przepowiedni mówi, że Rosja najedzie na Europę.
D: Tak, jej wpływy wzrosną. Dominacja półkuli zachodniej wkrótce zacznie się zmniejszać, a
wpływy wschodniej półkuli zaczną wzrastać. Rosja niedługo będzie znacznie bogatsza. Ale
postrzegam Putina jako pewnego rodzaju kopię Romanowa. W głębi serca jest on
nacjonalistą.
K: Ale on wydaje się grać jakąś grę. Rozumiesz tę grę, którą gra ze Snowdenem?
D: Tak. Rosjanie próbują użyć Snowdena aby przechwycić serca i umysły Zachodu. Wiesz co
się dzieje z gazetą Russia Today. Russia Today jest wykorzystywana do wzrostu wpływu Rosji
na Zachodzie i wychodzi im to rewelacyjnie. Oni pozwalają wszystkim amerykańskim
dysydentom wypowiadać się w swoich mediach.
Z drugiej strony, mogę podać ci przykład atlanto-lemuriańskiej interwencji w Rosji. Załóżmy,
że Atlanci i Lemurianie zauważyli, że przyrost naturalny w Rosji mocno spadł, wtedy
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postaraliby się poczynić jakiś ruch ustawodawczy wspierający rosyjskie kobiety, aby naprawić
tę sytuację.
K: Dlaczego mieliby to robić? Dlaczego mieliby wspierać przyrost ludności?
D: Aby utrzymać równowagę. Aby utrzymać równowagę wewnętrzną.
K: Pomiędzy mocarstwami na ziemi?
D: Niezupełnie. Pomiędzy młodymi i starymi w Rosji, w odniesieniu do demografii
wewnętrznej. Teraz wyjaśnię ci co dzieje się przed jakimikolwiek większymi wyborami w
każdym kraju. Atlanci, Lemurianie i Reptilianie mają problem ze zrozumieniem jak działają
nasze społeczeństwa. To jest tak jakby ludzcy antropolodzy próbowali rozpracować
wewnętrzną politykę stada małp, które obserwują.
Dlatego używają pośredników aby mieć pojęcie jakiej interwencji należy dokonać i jakie
decyzje należy podjąć. Jak to się dzieje? Ta niewielka liczba pośredników zostaje
uprowadzona za ich zgodą. Dusze pośredników z różnych stronnictw razem zbierają się na
spotkaniu przedwyborczym i decydują co powinno być zrobione, a co nie powinno.
K: A więc mają spotkanie na płaszczyźnie astralnej?
D: Tak, na płaszczyźnie astralnej. To się dzieje na przykład podczas wyborów europejskich.
Ale nie tylko, na przykład ważne decyzje muszą zostać podjęte w związku z północną Afryką.
Na takim spotkaniu będą również ludzie z Włoch, bo oni też mają w to pewnego rodzaju
wgląd, poza samymi pośrednikami z północnej Afryki.
K: Uczestniczyłeś w takich spotkaniach?
D: Tak, uczestniczyłem. Ale jest to tak zaaranżowane, że można sobie przypomnieć zaledwie
niewielkie fragmenty tego co się tam działo, gdy człowiek się obudzi.
K: A kto prowadzi te spotkania – ludzie na szczycie?
D: Zawsze są tam reprezentacji Atlantów, Lemurian i Reptilian. OK, weźmy hipotetyczną
sytuację. Załóżmy, że aby ustabilizować Tunezję, została podjęta decyzja aby wcielić więcej
ludzi do wojska, dając w ten sposób pracę młodym ludziom.
K: A jeśli chodzi o uczestnictwo w tych spotkaniach, jeśli rozumiesz kto dokonuje tych
interwencji...
D: Nie tego nie wiesz. Oni są zamaskowani. Może być tak, że ty sama uczestniczysz w takim
spotkaniu i nie masz pojęcia co się dzieje.
K: Nie jestem tego pewna. OK. Ale chodzi mi o to, że z perspektywy tego co zrozumiałeś, co
widziałeś, interesuje mnie ta grupa przywódcza – ta mieszanka istot pozytywnych i
negatywnych, która uczestniczy w tych spotkaniach.
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D: Mówimy tu o różnych poziomach. Pośrednikom ze zmieszanym DNA, czyli tym, którzy
mają DNA ludzkie i DNA którejś z pozaświatowych cywilizacji pozwala się uczestniczyć w
pewnych spotkaniach...
K: Ale ponownie – gdybym cię poprosiła o opisanie tej grupy?
D: Nie potrafię. Ale wiedziałabyś, gdybyś się pojawiła na takim spotkaniu. Wieczorem
kładziesz się spać, zasypiasz, mija 8 godzin i po obudzeniu czujesz się trochę zmęczona,
jakbyś była gdzieś czymś zajęta...
K: Gdy mówisz, że oni są zamaskowani, czy masz na myśli dosłownie, czy w jakiś mglisty
sposób?
D: Są za zasłoną. Nie jesteś w stanie zobaczyć co się dzieje.
K: A ci pośrednicy. Rozpoznałbyś ich na poziomie ludzkim?
D: Nie. Ale jasnowidz rozpoznałby.
K: Na przykład Saint Germain, czy on byłby w tej grupie pośredników?
D: Możliwe.
K: Crowley?
D: Tak.
K: Czy zgadzasz się z Erinem Rotschildem, że Crowley nadal żyje?
D: Znasz odpowiedź.
K: OK
D: Ale nie myśl, że to jest coś negatywnego. On nadal jest trochę szalony w zabawny sposób.
On wygląda jakby był trochę chciwy w kwestii pieniędzy, po to aby to wszystko oddać,
niekiedy na cele charytatywne, on nadal jest szamanem.
K: Ale jeśli chodzi o różne układy związane z pośrednikami, albo ktoś z nich jest podróżnikiem
w czasie...
D: Niektórzy z nich nawet zmieniają strony. Zdarzają się pośrednicy, którzy przechodzą z
jednej strony na drugą. Niektórzy wydają się też być dosyć znudzeni. Gdy zaczniesz żyć
bardzo długo, to zaczynasz stawać się osobą bardzo ekscentryczną i zaczynasz robić różne
wariactwa, jak przeskakiwanie w różne wymiary, tak dla zabawy, czy coś w tym stylu.
Koniec części 2
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K: Nie wydaje się aby Nowy Porządek Świata osiągał obecnie znaczący postęp na naszej
planecie. I wydają się próbować, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, ustanowić państwo policyjne.
Może to być tylko zwykła manifestacja siły.
D: Dokładnie tak.
K: Ale również w USA bardzo szybko zmniejsza się zakres wolności osobistej.
D: Tak, ale zmiany idą w kierunku pozytywnym, to są tylko ich ostatnie tchnienia.
K: Oni nadal starają się obalić anarchistów. Mówimy o bezpośrednich atakach na media
alternatywne. Znasz Michaela Hanstingsa – dziennikarza, który w czerwcu został
zamordowany w bardzo wyrafinowany sposób?
D: Możesz oczekiwać, że tego typu rzeczy będą się wydarzać.
K: Ale zważywszy na to co robimy w tej chwili. Mamy takie rzeczy jak drony, mamy
przepowiednie o inwazji jakiejś rasy robotów... one mogą już być w naszym obszarze.
D: Tak, ale to się nie dzieje.
K: Dam ci przykład. Olimpiada w Londynie. Myślę, że byli już przygotowani na rozpoczęcie
fałszywej inwazji obcych.
D: Myślę, że nawet próbowali uruchomić coś już podczas ceremonii otwarcia, ale ktoś kazał
im zaniechać, bo ich wizualizacja nie była zbyt wyraźnie widoczna.
K: Czy było to widoczne podczas ceremonii otwarcia?
D: Tak. Prawdopodobnie znalazłabyś to na YouTube.
N: Mam wysokiej jakości nagranie tego czegoś.
D: Oni już mieli zacząć i nagle zrezygnowali w ostatniej chwili.
K: Słyszałam, że ktoś widział UFO podczas tej ceremonii.
D: To było właśnie to – prawdopodobnie chcieli dalej pociągnąć swój plan, ale nie mogli.
K: Ciekawa jestem twojego poglądu na temat Annunakich. Czy czujesz, że udzielono ci
informacji, czy raczej zatajono jakieś informacje przed tobą na ten temat?
D: Dużo się o nich mówi, ale w rzeczywistości bardzo niewielu już ich pozostało.
K: Czy słyszałeś o ośrodku kontroli i dowodzenia na Fobosie? [jeden z księżyców Marsa]
D: Tak.
K: A czy znane ci jest to co ujawnił Clarke McClelland? Czy możesz coś o tym powiedzieć?
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D: Tak. Annunaki mieszkają pod ziemią, są zazwyczaj tylko częściowo ubrani albo nadzy w
dolnej części ciała. Przez większość czasu po prostu zajmują się sobą i swoimi potrzebami.
K: Czy coś wiesz o nadzorcy słonecznym? [solar warden]
D: Tak.
K: Możesz coś o tym powiedzieć?
D: Już wcześniej wszystko o tym powiedziałem. Oni, czyli elita wie, że cały scenariusz ulega
zmianie. To dlatego kręcone są takie filmy jak Igrzyska śmierci [Hunger Games] i Elizjum
[Elysium]. Oni próbują przedstawić przyszłą sytuację, w której następuje rozdział w
społeczeństwie ludzkim.
K: Równowaga na naszej planecie ulega zmianie. Czy masz odczucie, że częstotliwość
wzrasta? Więc rzeczy takie jak Fukushima i...
D: Mogę wskazać inne sprawy. Nad Brukselą pojawiają się obfite chemtrails, zwłaszcza w dni,
gdy podejmowane są ważne decyzje, aby różni przedstawiciele państw unijnych tymczasowo
stracili swoją wyższą łączność duchową, gdy podejmowane są decyzje. Dam ci przykład.
Pracuję w małym biurze rządowym. 20 lat temu pracownicy nie dyskutowali na te tematy
między sobą. Ale media alternatywne wywierają wpływ. One przecierają szlaki. Młodsi
pracownicy otwarcie o tym dyskutują, jakieś 10-15% z nich i stopniowo zaczynają wywierać
wpływ na tych starszych. A więc ta wiedza się przedziera.
K: Moja teoria jest taka, że to zatruwanie ziemi jest ciągłym procesem, ale to nie odniesie
sukcesu, a przynajmniej część społeczeństwa przemieści się do 4-tego wymiaru i wyjdziemy
z...
D: Spójrz, dlaczego jest tyle plotek o pomyśle redukcji światowej populacji? Obecnie każdy z
nas indywidualnie posiada chociażby niewielkie zdolności parapsychiczne. Teraz gdy jest nas
już 7 miliardów, stanowi to już ogromne wyzwanie dla kontrolujących, ponieważ
świadomość stworzy swoją własną rzeczywistość, tak? To dlatego chcą zredukować część
populacji. O to właśnie chodzi. Gdy wzrasta świadomość, tworzy się samoistne pozytywne
sprzężenie zwrotne. Dam ci przykład tego co wydarzyło się w Irlandii. W późnych latach 60tych w Irlandii zaczął podnosić się poziom świadomości i protestanci zaczęli współpracować z
katolikami ponad podziałami religijnymi.
W związku z tym Iluminaci sfabrykowali incydent taki jak Krwawa Niedziela [30.01.1972.],
pomiędzy różnymi społecznościami aby zaognić sytuację – aby wywołać konfrontację.
Musimy być świadomi tego typu gier. Niektórzy mogą bezpośrednio wskazać osoby, które
zainicjowały tego typu incydenty.
K: Czy nastąpi jakaś konfrontacja?
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D: Będą różne konfrontacje, ale przeczucie mówi mi, że pojawią się jakieś jasne wskazówki, że
świadomość wzrasta. Przykładem może być, że we wrześniu 2013 parlament UK odmówił
zaakceptowania działań militarnych na wielką skalę w Syrii.
O: Chciałbym o coś zapytać. Wspomniałeś przedtem, że była interwencja w Rosji aby zwiększyć liczbę
ludzi, a teraz mówisz o redukcji. Możesz to szerzej wyjaśnić?
D: Pozytywna strona chce równowagi populacji. Planeta jest w stanie udźwignąć nawet 20 do 40
miliardów ludzi, nie ma z tym problemu. To, czego nie udźwigniemy, to pasożyty żerujące na nas,
zabierające zasoby na tajne programy kosmiczne o celach, które przynoszą korzyści tylko wąskiej
grupie ludzi. Tego nie możemy zaakceptować.
O: Gdy mówisz o tych stronnictwach, tych które chcą zwiększyć ilość ludzi i tych, którzy chcą redukcji
części populacji, czy możesz to powiązać jakoś z tymi grupami?
D: Atlanci i Lemurianie uznają zdrową równowagę populacji, oni nie mają nic przeciwko, natomiast
Reptilianie chcą przygnieść populację w dół.
O: ...a Iluminaci z kim są?
D: Z Reptilianami.
[...]
K: Powinniśmy publikować zarówno stronę ciemną, jak i jasną, aby ludzie rozumieli obie. Większość
ludzi ma w sobie obie, niektórzy więcej niż inni, czego doskonałym przykładem jest Leo Zagami
[zobacz wywiady z nim na YouTube]. On jest znacznie bardziej po tej ciemnej stronie, ale w ten
sposób bardziej zrozumiesz działanie ciemnej strony, gdy go posłuchasz, więc cel jest słuszny, daje to
dużo nauki dla nas. Nie byłoby nic dobrego, gdybyśmy nie pokazywali ludzi z ciemnej strony.
D: Ale niektóre te nagrania byłyby doskonałymi narzędziami edukacyjnymi. Na przykład, gdybyś dała
je studentom psychologii i poprosiła o określenie kto mówi prawdę, a kto kłamie na podstawie
analizy języka ciała.
K: ...i nie tylko to. W moim odczuciu, zbyt dużo uwagi przywiązuje się do języka ciała. Ważne jest to
co się czuje i co rezonuje, bo język ciała można sfałszować.
D: Można, jednak tylko do pewnego stopnia. Jedną z rzeczy, których nauczają kogoś, kto ma zostać
agentem, jest trening utrzymywania kontaktu wzrokowego. Normalnie gdy ktoś kłamie, ma naturalną
tendencję do utrzymywania kontaktu wzrokowego, ponieważ naturalnym jest odwracanie wzroku
gdy się kłamie. Ale tak naprawdę, nie da się utrzymać tego kontaktu dłużej niż przez pół godziny.
K: Dobrze, to była tylko moja opinia. A w kontekście całościowego obrazu sytuacji, dokąd zmierza
Watykan? Słyszałeś o wydanym ostatnio dekrecie Franciszka, że każdy może być sądzony zgodnie w
Prawem Rzymskim. Czy rozumiesz jak to odczytać między wierszami?
D: Watykan traci kontrolę. Kto założył Watykan?
K: OK, Rzymianie, ale w pewnym sensie USA i Brytyjczycy są teraz „nowymi Rzymianami”. A co ze
zmianami na ziemi, wulkanami, trzęsieniami ziemi, tsunami, nawet tymi wywoływanymi sztucznie.
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D: Moje wrażenie jest takie, że to co się dzieje nie jest aż tak tragiczne, jak oni próbują nam to
przedstawiać.
K: A co ze sztucznymi kataklizmami? Czy coś o tym wiesz?
D: Wiem, że mamy się zbytnio tym nie martwić. One rzeczywiście są, ale nie przejmujmy się tym za
bardzo. Myślę, że punktem kulminacyjnym w tej dekadzie były trzęsienia ziemi w Japonii i na Haiti.
K: Dlaczego oni pozwalają aby Japonia się zatopiła? Jaka jest tego motywacja?
D: Musimy się trochę cofnąć w czasie. Sądzę, że oni nie spodziewali się, że Japonia połknie tak dużą
porcję gospodarki USA w latach 80-tych. Było więc trzęsienie ziemi w Kobe [17.01.1995.] wywołane
przez Iluminatów, aby Japończycy poddali swoje interesy bankowe, w przeciwnym razie zawaliłyby
się inne elementy planu Iluminatów.
K: No tak, ale to grożenie Japonii jakoś się nie kończy, a poza tym nadal pozostaje kwestia zatopienia
tej wyspy. Możliwe, że nie przetrwa ona kolejnych 10 lat.
D: Jest to jakiś problem, ale nie sądzę, że jest on tak wielki, jak starają się go przedstawić. Druga
sprawa jest taka, że Japonia jest importerem ropy naftowej, a w pewnym momencie Japończycy
zaczęli się szykować do masowej produkcji generatorów wolnej energii i myślę, że to naprawdę ich
rozwścieczyło. Może być tak, że część Japonii zostanie dotknięta zmianami na ziemi, lecz może być
też tak, że będą chcieli ukazać Japonię jako zły wybór dla biznesu, kraj bez gwarancji bezpieczeństwa.
K: Słyszałam również, że Fukushima została zorkiestrowana przez Syjonistów, aby zaognić wojnę o
uran.
D: Myślę, że Fukushimę zaplanowano już bardzo dawno temu.
K: Może tu być też kwestia tego, że Lemurianie są skoligaceni z Chińczykami, a istnieje przecież
wielowiekowa antypatia pomiędzy Japonią i Chinami.
D: Nie. Istnieje antypatia przeciwko rządowi japońskiemu, przeciwko części rządu, ponieważ jest pod
kontrolą Iluminatów. Ale nie przeciwko Japończykom. Istnieje antypatia przeciwko Syjonistycznemu
rządowi Izraela, ale nie przeciwko Izraelczykom. Jednak, pomimo długiej historii waśni pomiędzy
Chinami i Japonią, widzę jak ci dwoje łączą swe siły w przyszłości. A patrząc z boku, możemy
zaobserwować programowanie tych przepowiedni w ostatnim filmie Skyfall z Jamesem Bondem. W
tym filmie UK wydaje się staczać w dół, podczas, gdy Chiny wydają się wzrastać w siłę. Szkocja wydaje
się być zamarznięta, być może jako efekt opadnięcia Prądu Zatokowego [Gulf Stream – Golfsztrom].
W tym samym czasie mamy wielkookiego prosiaka reprezentującego złą stronę Atlantów, dostojnie
pokazywanego przez cały film. Wskazuje to na intencję złej mniejszości Atlantów, by spróbować
kiedyś powrócić [przypis: zauważ, że świnia jest symbolem ugrupowania negatywnych Atlantów.
Świnia jest produktem atlantydzkich eksperymentów genetycznych na dzikach, poprzez
wprowadzenie do nich ludzkiego DNA].
K: Dobrze, ale w kontekście tego zatopienia Japonii, ciekawa jestem postawy kontrolerów
lemuriańskich. Ponieważ, skoro oni też to orkiestrują, to też mają na to jakiś wpływ.
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D: Japończycy i Chińczycy są częściowo pochodzenia lemuriańskiego, nie ma nikogo, kto by nie był.
Oni nie zniszczą swoich.
K: No tak, teoretycznie nie, ale widzimy zatruwanie tego kontynentu, przynajmniej tak się mówi. A
wcześniej zgodziłeś się, że Japonia zanurzy się pod wodę.
D: Nie, nie. Będzie zagrożona. Ja rozumiem to w ten sposób, że będzie częściowo zagrożona, ale nie
będzie to nic gwałtownego.
K: A więc sądzisz, że będzie istnieć jeszcze, powiedzmy... kolejne 20 lat?
D: Powoli będą maleć jej rozmiary. Ale to nie znaczy, że ludzie nie będą mogli się przemieścić. Ludzie
cały czas przenoszą się z miejsca na miejsce.
[...]
K: Wielu opuszcza planetę, wiesz coś o tym?
D: Możliwe.
K: Odpowiadasz w ten sposób na moje pytanie dlatego, że tylko tyle wolno ci powiedzieć, czy dlatego,
że tylko tyle wiesz?
D: Nie, staram się... Dam ci wskazówkę. Jest taka książka H. G. Wellsa – Wehikuł czasu. Wells
wcześniej miał kontakt, który ukazał mu koncepcję podróży w czasie. Słyszałaś o tym?
K: Tak, rozumiem.
D: On zobaczył jak ludzkość dzieli się na dwie części. To właśnie się dzieje. Jedna część pod ziemią, a
druga na powierzchni.
K: To są Nordycy i Szaraki.
D: Niektórzy spośród elity skłaniają się ku temu, by zamieszkać pod ziemią.
K: Ale jest również część ludzi, którzy wyjeżdżają z planety.
D: Tak, ale oni cały czas o wszystkim wiedzieli. Więc celowo powołali do życia System Rezerwy
Federalnej USA, odeszli od standardu złota. Czytałaś „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”? O czym to było?
O drodze wybrukowanej złotą kostką. Iluminaci wydali tę książkę, bo krytykowali amerykańskiego
prezydenta tamtego okresu [rok 1900 – prezydent William McKinley, zamordowany rok później],
insynuując, że uzależniał on wzrost gospodarczy od drogi wybrukowanej żółtą kostką, a złota kostka
jest właśnie złotem. Krytykowali go za próbę utrzymania standardu złota. Było to zanim
zmanipulowali utworzenie Rezerwy Federalnej, by porzucić standard złota.
K: A więc odeszli od standardu złota na rzecz pieniądza fiducjarnego? [łac. fides – wiara]
D: Tak, aby pompować obszary światowej gospodarki poprzez tworzenie sztucznego bogactwa i
wypompować to bogactwo, by stworzyć równoległe cywilizacje, przewidując, że gdy wzrośnie ludzka
świadomość, będą mieli dokąd uciekać.
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K: A więc wiesz o grupach opuszczających planetę i uciekających elitach, czy tak to rozumiesz?
D: Tak.
O: A wiesz dokąd?
D: Mówi się o Ameryce Łacińskiej.
K: Oczywiście, ale wydaje się ciekawe, że Ameryka Łacińska jest mocno okupowana przez Nazistów
Aldebarańskich i Reptilian. Jest to bardzo ciekawa kombinacja. Ponieważ Lemurianie... bez względu
na to czy pozwalają aby tak się działo, czy nie, jest dużo uprowadzeń, hybryd, program obcych w
tamtym rejonie.
D: Warto też zauważyć, że Ameryka Łacińska wymyka się spod kontroli USA. Tam również wzrasta
świadomość.
K: Niemniej jednak, Lemuria wywiera silny pozytywny wpływ.
D: Tak. Ja łączę pośredników lemuriańskich z wyniesieniem korzystnej technologii medycznej na
powierzchnię.
K: Ale faktem pozostaje, że Naziści zinfiltrowali tamtą przestrzeń. A więc jest jakaś wojna pomiędzy
Lemurianami a Nazistami, czy oni pracują wspólnie?
D: Nie sądzę, aby stosunki między nimi były dobre. Wiele wojen nie jest prowadzonych bezpośrednio
– walczą poprzez pośredników [proxy].
[...]
D: Jest pewien problem w naszej kulturze, który polega na tym, że boimy się śmierci. W
rzeczywistości jest to tylko zmiana częstotliwości wibracji. Myślę, że ten problem jest wtedy gdy
umieramy, bo wtedy nasze dusze przechwytywane są przez elektroniczną maszynę dusz [electronic
soul machine], odsyłani jesteśmy z powrotem i całkowicie wymazywana jest nasza pamięć. Myślę, że
Księżyc byłby ciekawy do przestudiowania. Na Księżycu jest urządzenie do przechwytywania dusz i
ciągle programowani jesteśmy przez media w filmach takich jak „Duch” Spielberga i „Uwierz w
ducha” z Patrickiem Swayze, by iść w stronę światła – to światło tak naprawdę jest częścią maszyny
przechwytującej dusze, która odsyła nas z powrotem do kolejnego wcielenia. Film „Księżyc” Duncana
Jonesa z 2009 roku pokazuje tę grę bardzo przejrzyście. Może najlepszym wyjściem dla ludzkości, by
przełamać ten proces, byłoby odrzucenie tych oczywistych holograficznych projekcji Chrystusa,
Mahometa i innych postaci religijnych, które zwykle spotykamy, gdy jesteśmy w fazie przejścia, np.
doświadczając bardo.
K: Na bardziej ezoterycznym poziomie poprzez biel – jeśli chcesz wymazać swój umysł, trzeba
wszystko wybielić.
D: Ale wtedy dajemy zgodę – zgadzamy się powrócić.
K: Jednak to już się zmienia – częściowo dzięki częstotliwości, a częściowo ponieważ wracamy nie
zapominając. Wielu ludzi nie zapomniało. Ja mam tą pamięć – wielu ludzi jest w stanie przebić się
przez zasłonę jeszcze głębiej.
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D: Jest zainstalowany system kontroli pomiędzy Saturnem a Księżycem. Saturn kontroluje naszą linię
czasową – ale stopniowo będzie bombardowany przez dużą ilość meteorytów – ten system kontroli
zostanie mocno zniszczony. Może nie straci całej swej mocy, ale część z niej straci.
K: Słyszałeś coś o badaniach Normana Bergmana i statkach rozmieszczonych w pierścieniach saturna,
które ponoć lecą już w naszym kierunku?
D: Słyszałem o jego pracy. Nie wiem dużo na ten temat, ale wiem, że system kontroli z Saturna
dostanie porządne cięgi. To bardzo dobrze.
[...]
K: Co masz na myśli, gdy mówisz o kontroli z Saturna?
D: Saturn jest Chronosem. Saturn jest po to, aby kontrolować naszą częstotliwość. Jego wpływ jest
przede wszystkim negatywny.
K: Na przykład dotyczy naszego postrzegania czasu.
O: Kto to kontroluje?
D: Powiedziałbym, że jakieś grupy reptiliańskie. Ich celem, jak sądzę, jest wampiryzacja tego całego
systemu na poziomie międzywymiarowym. Wyobraź sobie, że chcecie stać się bogiem – jak byście to
zrobili? Próbowalibyście przechwycić inne istoty i żywić się nimi. Aby to zrobić, staralibyście się
ściągnąć wszystkich na tą samą częstotliwość zanim zaczniecie na nich żerować. W końcu zużylibyście
całą energię, którą zgromadziliście w tym procesie. Więc potem szukalibyście nowych ofiar, na
których moglibyście żerować. To może wyjaśniać to zachodnie zapatrzenie na czas, jak ustanowienie
uniwersalnego czasu Greenwich. To zafiksowanie na ideę czasu nie istnieje w innych kulturach.
O: A więc masz nadzieję, że właśnie to się wydarzy?
D: Tak, być może nie zniewolą nas tym razem. Może tym razem będziemy w stanie wyślizgnąć się z
ich sieci.
O: Słuchałem informacji z konferencji w USA, jak naukowcy z NASA wyjaśniali coś bardzo podobnego
do tego co ty teraz mówisz. Mówili o jakichś planetach w naszym układzie słonecznym, które są poza
heliosferą i jaki to ma wpływ na nas. A ty mówisz, że niektóre planety wyjdą poza ten stożek, który ja
nazywam heliosferą, a więc jest to w zasadzie to samo co oni mówili. Nie będą miały ochrony, ty
mówisz to samo, niektóre planety wyjdą poza tą strefę ochronną.
D: One zostaną odepchnięte i ulegną zniszczeniu przez napływającą materię, która jest poza tym
stożkiem.
K: Mówią, że Księżyca kiedyś tu nie było.
D: Wiem, że jest on pół-sztuczny i że jest częścią systemu kontrolnego związanego z Saturnem. W
środku jest pusty, potencjalnie mógłby się unosić na wodzie.
K: Chciałbyś dodać coś jeszcze?
D: Może kiedyś indziej. Na dalsze przyjemności nadejdzie jeszcze czas.
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