UNENÄGUDE MANIPULATSIOONID
See artikkel käivitab kõikide mõttekontrolli all olevate hüpiknukkude hääleka
vastukaja. Reptikate järjepidevast manipuleerimisest inimeste seksuaalsusega tuleb
aina enam rääkida.
Nii, nagu David Icke’gi, on mindki tülgastuseni kutsutud hirmuvalitsuse reaalsuse
paljastamise tõttu rassistiks ja propagandistiks.
Vägistav reptika poolt allutatud inimene, keda ma siin artiklis mainin (mitte nimepidi), on külastanud minu sõpra hiljuti unenägudes ja on ähvardanud teda ägeda
kättemaksuga. Mul on erinevatesse kohtadesse peidetud helisalvestised, mis sisaldavad ühe naisröövitu küsitlemist, kellele see reptika poolt allutatud inimene on teinud
seksiettepaneku ja kes on teda unenägude reaalsuses ka piinanud. Nendel audiokassettidel mainib see naissoost röövitu seda inimest NIMEPIDI ja samuti mainib ka
tema käsilase nime, kes oli tal korduvalt külas käinud tema kodus Lõuna-Californias
ja üritas teda värvata videolindile filmitavatele sadomasohhismi seanssidele. Kui
minu naissoost röövitud sõpradest ükskõik keda vägistatakse selle reptika poolt allutatud inimese poolt veel, siis riskib ta sellega, et ma avaldan selle audiolindi audiofailina internetis.
Märkus tõlkijalt: Reptika poolt allutatud inimesel on reptikas paralleelruumis
kinnitunud selle inimese külge tavaliselt kas selja alaosa kaudu, elab ohvri kehas (kui
reptikas on väiksem kui inimene) või ümbritseb ohvrit (kui reptikas on suurem kui
inimene). Kuna reptikad toituvad inimese hingeenergiast, siis on nad parasiidid,
kellel on vaja kinnituda kellegi külge. Ohvri keha nimetatakse sel juhul peremeeskehaks, kus ohver on võõrustaja ehk amme (toitja) rollis – nii nagu uss, kes elab
inimese sees ja toitub temast. Reptika ja võõrustaja koosolemist nimetame järgnevas
tekstis reptikas-inimeseks.
Aitäh,
James Bartley
Kuidas võib keegi kahelda reptikate manipuleerimise olemasolus peale seda, kui
hiljuti paljastati üle terve maailma massiline pedofiilia (seksuaalvahekord lastega)
religioonides, valitsustes, kohtutes ja muudel kõrgetel kohtadel ja esitleti Arizone
Wilderi videotunnistus, kus reptikad kasutasid inim-peremeeskeha või muid
vahendeid, et alistada ja ahistada lapsi, naisi ja mehi?
Montauki ohvreid kontrolliti samuti läbi unenägude ja kogu projekt baseerus
astraalvälja ja orgone energia kontrollimisel, mis omakorda baseerus Wilhelm
Reich’i uurimustööl. Samas õnnestus Alestair Crowley’l see ilma elektroonikat
kasutamata. Kogu peremeeskeha stsenaarium on aluseks sellele, mida religioonid
kutsuvad ”deemonist vaevatuks”. Kas deemonid ongi need reptikad?
www.davidicke.com
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See uurimus puudutab reptikate manipulatsiooni inimese unenägudega. Manipulatsiooni eesmärgiks on edendada (sisse harjutada) röövitul teatud käitumisi. See
teema käsitleb seksuaalsust, agressiivsust ja füüsilisi, emotsionaalseid ning psühholoogilisi stresse. Antud uurimus peaks olema aegade jooksul avaldatud kõige täpsem
informatsioon reptikate tegevusmeetoditest.
Märkus tõlkijalt: Unenäod on astraalrännud, kus inimene külastab oma teisi
reaalsusi, kus ta elab samaaegselt. Unenägude mõte on selles, et inimene saaks
vahetada kogemusi endaga oma teistest samaaegsetest paralleeleludest ja nende
koondkogemuste põhjal valida edasised tegevused järgnevaks ärkveloleku perioodiks
nii selles kui ka teistes reaalsustes.
Unenägude (astraaltasandi) manipulatsioon on väga laiaulatuslik käitumise
kujundamise meetod, mida enamus röövituid kogeb varem või hiljem. Kahjuks ei ole
enamus röövituid teadlikud faktist, et reptikad praktiseerivad järjepidevalt teatud
gruppide röövitute peal käitumise kujundamise tehnikaid. Kõige häirivam on see, et
seda sooritatakse laste peal. Selles uurimustöös sisalduv informatsioon käivitab
kahtlemata vaidlustormi. Ma ei lase sel ennast kõigutada.
Minu kirjutised on mõeldud lugemiseks ennekõike röövitutele, kellel on kõrge
arusaamisvõime. Äramanipuleeritud (ajupestud, allutatud) inimnupukesed võivad
minna ja võnkuda kuskil kõrgemal sagedusel – see uurimustöö pole mõeldud nende
jaoks. Ajupestud röövitute reptikas-inimestest lähedased ei laseks neil seda iial lugeda
ja isegi kui nende poolt seda lubataks, siis interneti grupimoderaatorid ja röövitute
toetusgrupi reptikas-inimestest nõustajad ei laseks neil seda ikkagi lugeda. Niipalju
siis vabast tahtest ja vabast valikust.
Draco-reptikate sülemteadvus lihtsalt ei luba nende kontrolli all olevatel röövitutel
taolist informatsiooni lugeda. Sellest on kahju, sest paljud, kel on reptikate DNA, on
praegusel ajal läbimas muutusi. Nende reptikas-inimestest tuttavad ja lähedased on
alati kuskil läheduses, kindlustamaks, et reptikate hübriidid areneksid nii nagu
reptikad tahavad. Isegi kui reptikast hübriidbeebi lapsendatakse ja kasvatatakse üles
armastavate inimvanemate poolt, siis selle lapse reptikas-inimestest lähedased
annavad varem või hiljem oma kohalolust märku ja üritavad seda last talumatult
nilbeks ”inimeseks” muuta.
Üks peamisi käitumise kujundamise ja kinnistamise meetodeid on unenägude
manipulatsioon. Draco-reptikate sülemteadvus püüdleb vahendeid valimata selles
suunas, et hoida oma hübriide enda kontrolli all.
Kindral Markus Wolfi, endise Ida-Saksa välisluure direktori tsitaat: ”Süsteem, mis
ei luba teisitimõtlemist, eitab infot, mis süsteemi raamidesse ei sobi.”
Samahästi võiks kirjeldada Draco-reptikate kontrolli inimeste üle ja antud juhul
reptikate hübriide. Irooniline on see, et paljud nendest hübriididest tähelapsed (hybrid
"starseeds") uhkustavad alati sellega, kui erilised ja vaimselt arenenud nad on – ise
aru saamata, et neil ei olnud valikut. Nende tohutu põlgus ja ülbus paljastab selle, kes
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nad tegelikult on – rääkimata nende perverssetest tegevustest, mida nad oma eraelus
praktiseerivad.
Siiski, osad on survele vastu pidanud. Mõned mu lähedased kolleegid on reptikate
hübriidid, kes ei lasknud ennast seestpoolt rikkuda. See näitab, et ainuke asi mis loeb,
on HINGE kvaliteet, mitte geneetika.
Kirjeldan teile, kuidas reptikad ja nende võõrustajad/peremeeskehad (inimesed,
kelle sees/küljes reptikad on) suudavad sisse tungida unenäoreaalsusesse ja inimesi
seksuaalselt kuritarvitada. Kahtlemata tuleb ette neid, kes ütlevad, et see ei ole võimalik. On üks kindel reptikas-inimene, kes on öelnud, et minu ideed sellest on tulnud
filmist ”Dreamscape – unenäoreaalsus/unenäomaalim”, kus mängib Dennis Quaid.
See eitaja on üks kõige hullemaid kurjategijaid, kes üldse olemas on. Teda on tuvastanud rohkem kui üks naine – et tal on võime projekteerida ennast astraalselt naiste
unenäoreaalsusesse kas siis selleks, et neid vägistada või selleks, et külvata nende
unne hirmu ja segadust. Ma tean ühte teist naist, kes on näinud teda hetkeks kuju
muutmas (Shapeshift - kujumuutja).
Temasuguseid kutsun ma räpasteks reptikalurjusteks. Ta on teinud naissoost röövitutele ettepanekuid ja üritanud neid julgustada osa võtma videolindile võetavatest
sadomasohhistlikest seanssidest, millest võtsid osa tema ise ja üks teine meessoost
isik. Ja siiski, kui sa loed tema kirjutisi, siis kumab sealt välja artikuleeritud mõistlik
indiviid ja pole jälgegi vägistavast räpasest reptikalurjusest, kes ta tegelikult on.
See ”uurija” on öelnud minu isiklikule sõbrale, keda ta üritas värvata liiderlikesse
tegevustesse, et osavõtt sadomasohhistlikest seanssidest mõlemast soost mitmete partneritega arendab osavõtjatel psüühilist sidet reptikatega.
Ta ütles, et reptikad hakkavad osavõtjale ilmuma tihedamini, kui nad võtavad osa
nendest sadomasohhistlikest grupiseksi tegevustest. Kui mu sõber keeldus osa võtmast, siis külastas see ”uurija” teda samal ööl oma astraalvormis ja istus voodiservale
ja naeratas samal ajal kui suur reptikas minu sõpra jõhkralt vägistas ja alandas. Minu
sõbral on väga väljaarenenud paravõimed, mis ongi põhjuseks, miks ta on reptikate ja
inimsõjaväe huvisubjektiks. See räpane reptikalurjus on kasutanud internetis mitmeid
”väljamõeldud identiteete” selleks, et maha teha või tähtsusetuks muuta neid kirjutisi,
mis on liiga täpsed kirjeldamaks reptikate tõelist loomust.
Ta mängib vaheldumisi inimvabaduse eest võitleja rolli, kes on vastamisi reptikatega ja teisest küljest mängib kedagi, kes ärritub, kui keegi mainib ”negatiivseid
reptikaid” ja ilmub internetti kui mitmepealine madu mitmete väljamõeldud e-maili
nimede all. Samuti saadab ta linke esoteerika või üleloomulike teemade kohta selleks,
et algatada vestlust või, nagu tavaliselt, kanda hoolt selle eest, et ta saaks antud teemasid ise kommenteerida.
Ta luurab ringi mitmetes internetigruppides, mis on pühendunud UFO teemadele,
et kindlustada, et reptikate teemal mingisugust tähenduslikku arutelu ei arendataks ja
kui vaja, siis tekitab ta reptikatele omast erilist laadi tormi ja kaose selleks, et peatada
need, kes kirjutavad reptikatest. Tema eriala on naiste piinamine erinevates UFO
foorumites, samal ajal ennast erinevate interneti varjunimede taha peites. Kui galantne
indiviid! Sellise reptikalurjuse näol on meil väike eelvaatus/aimdus – milline saab
tulevikus olema tsensuur ja meedia kontroll. Ei lubata lahkarvamusi – vastasel juhul
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ähvardatakse sind laimuga, verbaalse solvanguga ja füüsilise ning seksuaalse karistamisega – maskeerides kõike ”valgustamise ja vaimse arengu” motoga.
Ta süüdistab isegi oma internetis olevaid vaenlasi, et neil on reptika või Draco
DNA – kui nad mainivad, et neil on võime näha olendeid, kes varjutavad vallatuid
inimolendeid. Ta on reptikate kaose, ebakõla ja seksuaalse hälve tõeline kehastus ja
siiski on ta reptikate valdkonnas ennast tõestanud kui ekspert. Ta on salateaduse
praktiseerija koos oma mõnede reptikatest lurjuste kaas”teadlastega”, kes samuti
näitavad ennast kui UFO eksperte.
Pea seda meeles, kallis lugeja – kui UFO ”eksperdid” hakkavad ründama minu
kirjutisi teemal inimeste unenägude manipuleerimisest reptikate ja nende tulnukate
laevade poolt. Kui mina või mu kolleegid peavad taluma veel mingit jama selle
”uurija” poolt, siis avalikustan ma tema nime internetis ja paljastan huvitavaid detaile
tema eraelu kohta.
Võimet pahatahtlikel eesmärkidel ennast astraalselt teiste unenäkku projekteerida
– seda on praktiseerinud silmamoondajad, asjatundjad ja võlurid sajandeid. Selles ei
ole midagi uut. On huvitav märkida, et need, kes võtavad väga tõsiselt India meditsiiniinimeste või ida müstikute unenäovisioone, on need, kes on väga kriitilised minu
väite suhtes, et reptikad on võimelised inimese unenägudega manipuleerima. Nad
nõustuvad sellega, et inimestel võivad olla prohvetlikud/etteennustavad nägemused,
kuid ükskõik, mis on unenägudes negatiivse maiguga, on lihtsalt minu väärastunud
kujutlusvõime vili.
Kui te seda materjali loete, kutsun teid iseenda suhtes ausad olema ja küsige
endalt, kas võib nii olla, et teiega on seda juhtunud. Võibolla olete te lükanud kõrvale
mälestused, mida kohe kirjeldama hakkan – need võisid olla kui ”pahad unenäod” või
”kummalised erootilised unenäod” – kuid kinnitan teile, et see ei ole nii. Unenägudereaalsuse manipulatsioonid on mõeldud teatud käitumiste ja kalduvuste edendamiseks
sihikule võetud inimröövitutel – kuni need käitumised juurduvad tema loomusesse.
Kui seda ei takistata, siis võib see protsess viia inimkeha ülevõtmisele reptika poolt.
Pea meeles: Mõtted viivad sõnadeni, sõnad viivad tegudeni, teod viivad iseloomu
kujunemiseni ja iseloom viib SAATUSENI.
REPTIKATEL ON TAKTIKALINE ÜLEOLEK
Reptikatel on unenäoreaalsuses taktikaline üleolek selle fakti põhjal, et enamus
inimesi on unistajad ja reptikad tunnevad ennast unenäoreaalsuses samahästi kui
kodus. Peale selle, et nad on parapsüühilised olendid ja ületamatult lummavad, suudavad reptikad vormida ja mõjutada unenäoreaalsuse kogemust nii, et see sobiks nende
ebaausate ja räpaste/alatute eesmärkidega. Peale selle suudavad reptikad vähendada
selgust ja teadlikkust, mis inimestel võib isiklikus unenäoreaalsuses olla. Reptikad on
teadlikud, kuidas inimmõistus intiimelus töötab ja eriti sellest, kuidas luua teatud
kujundeid või kuidas luua unenäomeeleolu.
Oma psüühilise kolmanda silma nägemisega teevad nad enne röövimist või
unenäoreaalsusega manipuleerimist sinu mälupangas kiire ”kogemuste skaneerimise”.
Tegutsedes selle röövimiseelse luureinformatsiooni põhjal, võib reptikas röövitule
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ennast näidata kui keegi, kellesse röövitu koolis armunud oli. Ja samal ajal krutivad
reptikad tema libiido (sugutung, iha) kunstlikult üles.
Nad on võimelised manipuleerima mitte ainult inimese erogeenseid piirkondi vaid
nad on ka meistrid manipuleerimaks inimese endokriinsüsteemiga (hormoone tootvate
näärmete süsteem). Pea meeles: Ajulainete funktsiooni reguleerivad ja kontrollivad
teatud hormoonid ja alkaloidid, mis vabastatakse ajju ja teistesse kehaosadesse teatud
näärmete poolt.
Inimjulgeoleku teenistused (Human Security Services) kasutavad juba helilaineid,
stimuleerimaks konkreetseid ajulaine mustreid, mis vallandavad hormoonide ja alkaloidide vabastamise konkreetsete näärmete poolt. Pole midagi lihtsamat. Inimeste
paravõimeid on võimalik suurendada lihtsalt, manipuleerides nende ajulainete ja
endokriinsüsteemiga. Ja kõik need New Age’i hüpiknukud arvavad, et neil on arenenud psüühilised võimed oma kontaktide pärast heade tulnukatega. Nagu Barbie
Bartholic välja toob, et REPTIKAD teavad meist kõike.
Nad suudavad esile manada usutava simulatsiooni (reaalse olukorra jäljendamine,
mängimine) sinu lapsepõlvest pärit kodust selleks, et luua teatud toon, meeleolu või
tuttav tunne. Näiteks võib seal sinu unenäoreaalsuse lapsepõlvekodus olla kaks või
rohkem ”lisainimest”. Need ”inimesed” on tegelikult reptikad, kes ennast inimesteks
maskeerivad. (Nad tahavad inimeste moodi välja näha). Nad kasutavad sulle tuttavaid
inimesi sinu unenäoreaalsuses, et sulle turvalisuse tunnet luues sinu tähelepanu/valvsust uinutada. Pilte sõpradest ja sugulastest võidakse projekteerida sinu unenäoreaalsusesse samamoodi nagu elektroonilised vastumeetmed teatud lennukitel, kus ollakse
võimeline projekteerima olematuid vaenlase lennukeid vaenlase radariekraanidele
selleks, et neid segadusse ajada või tähelepanu kõrvale juhtida sellelt, mis tegelikult
toimub. On olemas teatud märgid, mida unenäoreaalsuses tuleks tähele panna.
Vahel on võimalik aru saada, et ”inimesed” on tegelikult reptikad, sest seal võib
neid olla kaks, kes on umbes sama suured ja kes kannavad samasuguseid või sarnaseid riideid ”juhiga”, kes võib olla natuke pikem ja näib alati seisvat sinu kõrval või
sinu ees.
Tihti kasutavad nad klassikalist ”ülekuulamise” tehnikat, kus nad istuvad otse
teisel pool lauda röövitu vastas ja esitavad talle küsimusi röövitute uskumuste kohta ja
teevad reptikate tõekspidamistega valgustumise propagandat läbi füüsilise ja vaimse
alandamise. Nad võivad näidata ennast inimestena, sõjaväepersonalina, varjates
ennast rüüs või näidates ennast täielikult reptikatena. Madalamal hierarhiaredelil
olevad reptikad seisavad istuva reptika taga.
Mind ja mu lähedast sõpra, kes elab kõrbes, kuulas üle kolm reptikat, kes näitasid
end kui kõrgel auastmel olevat isikkoosseisu inimsõjaväest. ”Ohvitserid” istusid
üksteise kõrval kõrgel poodiumil/laval. Neist ühele poole jäi föderaali lipp kollase
mereadmiraliteedi põimikuga ja teisel pool neid oli mingisugune teine lipp. Nad
karjusid meie peale telepaatiliselt ja suunasid enamuse oma vihast minu suunas.
Mäletan, et pöördusin ühel hetkel oma sõbra poole ja ütlesin talle mõttes: ”Jäta see
meelde. See on reaalne, see ei ole unenägu.” Hiljem võrdlesime oma märkmeid
telefoni teel. Toetudes sarnastele seletustele, mida olen teistelt röövitutelt kuulnud ja
mida ise mäletan sellest konkreetsest kogemusest, siis jätsid olendid mulje, et nad
istuvad kõrge poodiumi taga selleks, et varjata nende tohutut pikkust, mis neid alati
reedab.
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Tavaliselt töötlevad juhid röövitut psüühilise monoloogiga, samal ajal kui teised
aegajalt röhitsevad ja urisevad, tavaliselt tugeva grimassi või kortsus kulmuga. Neil
on väga raske varjata nende ülimat põlgust inimeste vastu.
Me peame õppima ära tundma, millal on unenägu meie enda oma ja millal on see
lavastatud. Reptikad püüavad meid uputada erinevatesse draamadesse või rollidesse,
mis on mõeldud tajuja tähelepanu eemalhoidmiseks ja samal ajal sisestada kujundeid
ja sümboleid, mis on mõeldud teatud käitumiste ja uskumuste soodustamiseks, millest
detailsemalt räägin hiljem.
Reptikatega on seotud ka ”räpasuse faktor”, kuigi sa ei pruugi neid unenäoreaalsuses näha. Atmosfäär näib olevat küllastunud nende jälgi energiaga. Väljaheited võivad
olla üle põranda laiali puistatud. Vannitoa ja riietusruumi stseenid on tüüpiliselt räpased. Unenäomaailmas võib näha ringi sibamas suuri prussakaid ja teisi putukaid,
samas ka suuri rotte. Need on ainult mõned asjad, mida kirjeldatakse ikka ja jälle
unenäomaailmas, mis loovad jälgi pahatahtlikkuse atmosfääri iga kord, kui reptikad
üritavad manipuleerida inimeste tajude ja emotsioonidega. Sellised kahjurid nagu
tohutud prussakad ja närilised sümboliseerivad reptikate roiskunud olemust, kanalisatsiooni saasta, mis nad on. Tõepoolest, nad kasutavad tahtlikult sellist tüüpi illusioone
just sellepärast, et see kutsub korralikul inimesel esile loomuliku vastikuse ja hirmu.
See on vihje.
Unenäoreaalsuses kannatab inimteadvus ”tunnetusliku üleküllastumise” all – nagu
sõjaväe hävituslennuki piloodid sellele viitavad. Tunnetuslik üleküllastumine toimub
siis, kui suure kiirusega reaktiivlennuki piloot peab mingil hetkel jälgima liiga palju
visuaalseid mõjutajaid ning sellisel viisil ei ole ta võimeline paari kriitilise sekundi
jooksul oma kihutavat reaktiivlennukit kontrollima.
Ühel hetkel võib olla liiga palju füüsilisi detaile, mida piloot tajub läbi oma lennukikabiini ja tablool olevate näidikute. Mäed, pilved, virvendavad veekogud, teised
lennukid, reaktiivlennuki heitgaasid, linnuparv – need kõik või mõned nendest võivad
kaasa aidata inimpiloodi nägemismeelte üleujutamisele. Kui sellele lisada veel võimsa
lennukiga lendamise stress realistlikus õhuvõitluse manööverdamise treeningul või
päris õhuvõitluses, siis on vigaderuum tõepoolest väga väike. Paljud piloodid lõpetavad õhukokkupõrgetes tunnetusliku üleküllastumise kogemise tagajärjel, mida kogeti
vaid paar sekundit, surmaga.
(Ameerika avalikkus on erinevatel põhjustel üldiselt ignorantne sagedalt toimuvate õhukokkupõrgete suhtes, mille all sõjavägi kannatab. Osa sõjaväelennukitest
peaks juba kümmekond aastat kasutusest kõrvaldatud olema.)
Lugeja peab meeles pidama teadlikult teadvusel olemise säilitamise tähtsust meie
unenäoelu ajal. Me veedame oma elust magades lausa kolmandiku.
Ükski vastikust äratav reptikas või mõistusekontrollija ei laseks käest sellist
võimalust ilma selleta, et ta vähemalt prooviks manipuleerida magava inimese, keda
reptikad ja mõistusekontrollijad kontrollida tahavad, mõistuse, keha ja hingega. Iga
röövitu, osad rohkem kui teised, on reptikatele teatud määral kasulik.
Nagu professionaalsed sportlased, kes harrastavad suure kiirusega spordialasid
nagu mäesuusatamine või võidusõiduautoga sõitmine, PEAME OLEMA VÕIMELISED AEGLUSTAMA ”AEGA” OMA SILMADEGA st REGULEERIMA SILMA-
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DEGA VASTUVÕETAVA INFO SISSEVOOLU JA KESKENDAMA OMA
SÜGAVUSTAJU UNENÄOMAAILMA PIIRIDESSE.
Oleme kuulnud, kuidas suurepärased sportlased kirjeldavad tunnet, kuidas kõik
asjad ja kõik inimesed nende ümber on samal ajal, kui nad sooritavad akrobaatilise
vägitüki jalgpallimängul või mõnel muul spordivõistlusel, nagu aeg-luubis. Nad
kirjeldavad oma võimet sõeluda täpselt välja kõrvalisi või ebavajalikke visuaalseid
stiimuleid ja KESKENDADA OMA TAHE JA TEADLIKKUS HETKEÜLESANDELE.
Sõjaväe hävituslennukitel on ekraan, mis on paksult täis erinevaid arvutigraafikaid, mis jooksevad samaaegselt infoga nende juhtpaneelil. Nad suudavad
alateadlikult ära blokeerida kõik ekraanil oleva hetkel mittevajaliku info ja keskendada oma TAHE ja oma teadlikkus infole, mida neil vaja on ja ”kurikaelale”, keda
nad taga ajavad.
Pea seda kõike meeles, sest reptikad ja nende alamad/teenrid on meistrid illusioonide loomises, enda maskeerimises ja inimolendite teadvuse suunamises
unenäoreaalsusesse või sellest välja. Unenäoreaalsuses saavad reptikad suurendada
röövitu ärevustaset või edendada vaimset loidust sama lihtsalt nagu nad keeraksid
raadionuppu.
REPTIKATE ILLUSIOONID UNENÄOMAAILMAS
Reptikad kasutavad füüsiliste röövimiste ajal ja unenäoreaalsuses väga sageli
illusioone ja maskeeringuid. Nad maskeerivad ennast tihti vanadeks poiss-sõpradeks,
kuulsateks filminäitlejateks, muusikaliartistideks jne just nimelt sellel eesmärgil, et
vägistada inimnaisi. Et tuua näide, kui kergelt kasutavad reptikad illusioone, vaadelgem üht nende lemmikmanipulatsiooni skeemi lähemalt.
Reptikad viivad tihti inimnaised kohta, kus on basseinid sooja veega ja mis näivad
olevat kümblusbasseinid või mullivannid. Inimnaisi vägistatakse tihti nendes basseinide/mullivannide keskkondades. Naisröövitute poolt on kirjeldatud kunstlikult loodud
ranna tegevuspaika.
Naistel on kriitilise mõtlemise osakond välja lülitatud. Neile ei tule pähe seada
küsimuse alla, kui suur on võimalus või tõenäosus, et neil on seksuaalvahekord kuulsa
laulja või näitlejaga. See on lihtsalt operatsiooniline illusioon, mida reptikas hetkel
kasutab. Kui naine ei ärka üles just vaginaalse või anaalse valuga, eritistega, verejooksuga või kuseteede infektsiooniga, võib naine mälestuse sellest kõrvale lükata kui
kummalise erootilise unenäo. Isegi siis ei pruugi nad sümptomeid seostada kummalise
unenäoga, kui naine seda und üldse mäletab.
Jällegi võime me laenata termini sõjaväe hävituslennuki pilootidelt. Ülalolevas
näites on röövitu erinevate ja mitmesuguste pettuste ja manipulatsioonimeetodite tõttu
kaotanud unenäoreaalsuses ”teadlikkuse olukorrast” ja on langenud reptikate saagiks.
Lugejal tuleb mõista, et unenäoreaalsuses on olemas füüsilisus/füüsiline mõõde.
Reptikas võib võrgutada naist või sodomeerida meest läbi voodilinade, voodikatete ja
ööriiete. Siis, kui neil vaja on, tihendavad nad ainult neid osi oma anatoomiast. Nad
võivad olla nähtamatud nähtavas spektris ja siiski jõuga vägistada või sodomeerida,
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mis on inimese jaoks vägagi reaalne füüsiline traumaatiline sündmus. Naine võib
näha ainult illusiooni kuulsast meelelahutajast või muusikaartistist. On olnud arvukalt
juhtumeid, kus vägistavad reptikad on maskeerinud ennast Bruce Springsteen’iks,
Sting’iks ansambel Police’st, Tom Cruise’ks ja Tommy Lee Jones’iks. Tõsiseltvõetavate naisvaatlejate poolt on teatatud isegi Michael Jacksonist! Samas võivad osad
naised näha võika reptika näo lähivaadet ja nad ei ole võimelised liikuma või häältki
tegema.
Ja kõik see võib aset leida samal ajal kui Tarzan on sügavas unes või muud moodi
liikumatuks tehtud ja on täiesti võimetu aitama oma teist poolt, keda kuritarvitatakse
seksuaalselt lausa tema kõrval voodis. Kui teda on korralikult programmeeritud, siis
ei ole temast mingit abi ega tuge oma naisele ja kui reptikad seda tahavad, võib ta
tõepoolest olla üpriski sõimav. Teisisõnu pole Tarzanist mingit tolku/kasu. Emotsionaalselt kättesaamatu ja isegi ärritunud, kui nende ”õudusunenägude” ja ”kogemuste”
teemasid puudutatakse, muutub Tarzan probleemi osaks selle asemel, et olla osa
lahendusest.
UNENÄOREAALSUSEGA MANIPULEERIMISE ERINEVAD EESMÄRGID
Reptikate üks kõige levinumaid ja perverssemaid unenäoreaalsusega manipuleerimise vorme on hirmu tekitamine. See on irooniline, kui arvesse võtta, kui tihti üritab
sülemteadvus inimesi sundida ”nende hirmudest üle saama”.
Eelpoolmainitud räpane reptikalurjus kulutab kogu oma internetis veedetud aja
selleks, et tähtsalt üritada oma publikut uskuma panna, et inimesed on lihtsalt ”arenenud reptiilid” ja viitab ”iidse reptikate arhitektuuri” ja ”mütoloogiliste ajaloode”
rikkusele kui oma tõenditele, et reptikad on vaimselt arenenud olendid, kes on
suuresti vastutavad inimese tsiviliseerimise eest, hoolimata sellest faktist, et reptikad
püüdlevad kõigest väest, et oma eksistentsi saladuses hoida. See fakt tuleb jätta UFO
uurijate kogukonnale, kes ei suuda märgata seda ilmselget vasturääkivust/vastuolu.
See räpane reptikalurjus elab topeltelu. Ühest küljest on ta artikuleeritud peen
”uurija” ja teisest küljest elab ta deemonlikku vaimset elu, mis on täidetud okultistlike
rituaalidega, sadomasohhismiga, astraaltasandil naiste vägistamisega ja HIRMU ja
RÄPASUSE loomisega unenäomaailmas.
Ta mediteerib naise, keda ta vägistada tahab või mehe, keda ta sodomeerida tahab,
fotoga või vaimse pildiga. Ta on okultismi praktiseerija ja sooritab paljusid selliseid
rituaale Pagana püha ajal. Arvan, et niinimetatud UFO uurimise kogukonnast pole
isegi kahte protsenti uurijad, kes teaksid, et reptika peremeeskeha selliseid asju teha
suudab.
Räpane reptikalurjus projekteerib ennast astraalselt siis inimnaise unenäoreaalsusesse ja jätkab oma kurjuses alatute tegude ja perverssuste toimepanemist. Räpane
reptikalurjus, kellest ma kirjutanud olen, on salaja uhke oma võime üle osaleda sellist
tüüpi saatanlikes tegevustes. Tihti teeb ta oma unenäoreaalsuse vägistamisi paaris
oma päriselu ”alter egoga”, veel ühe räpase reptikalurjusega, kes muidu peab ennast
”UFO EKSPERDIKS” ja kes eelistab ennast nimetada ”MAASISESEKS UURIJAKS”. Viimane on rohkem kohane, sest see indiviid on veel üks reptikas-inimene,
kes praktiseerib samuti musta maagiat. Just sellist tüüpi indiviid, keda sa ootad, et ta
tuleks välja Maa kõhust, et vägistada inimnaisi.
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Sellest vaatenurgast, mida mina nimetan ”psüühiliseks turvalisuseks”, on ohtlik ja
hoolimatu saata fotosid posti või interneti teel inimestele, kes võivad olla reptikasinimesed. Reptikas-inimene võib leida jääkenergia allkirja/märgi fotol ja sellest
tulenevalt arendada psüühilist sidet inimesega fotol. Okultistlikes ringkondades
tuntakse seda kui ”ühendust objektiga”.
Kui röövitu on e-maili või telefoni kaudu ühenduses reptikas-inimesega, on tal
lihtsam siseneda röövitu unenäoreaalsusesse ja sooritada kõikvõimalikke alatuid ja
perversseid tegusid.
Üks kord tõmmati mind energiast tühjaks peale seda, kui kuulasin 10minutilist
sõnumit oma telefoniautomaadil, mille oli jätnud vihane ja pettunud naissoost
reptikas-inimene, kelle ma aastaid tagasi identifitseerinud olin. Mingil põhjusel
muudan ma reptikas-inimesed väga ärritatuks. Telefon ja internet pole mitte midagi
muud kui elektromagnetilised kanalid ja reptikad, kui nad üritavad manipuleerida ja
inimesi kontrollida, kasutavad seda täielikult ära. Tavaline kaval võte on lasta
manipuleeritud röövitul helistada mitu korda päevas tõsistele vaimsetele sõdalasröövitutele, et raisata nende aega ja et nad energiast tühjaks tõmmata.
Astraalseks on füüsiline seks. Kuigi see võib kõlada paradoksina, ei ole see seda,
kui sa saad aru, kuidas sagedused ja resonantsid töötavad. Paljud naised ärkavad
hommikul üles peale seda, kui neid on reptikas vägistanud ja nad tunnevad valu tupes
ja vahel ka pärakus. Kogu see tülgastav kogemus võib naisröövitule tunduda hoolimata füüsilisest ebamugavusest kui lihtsalt ebatavaline erootiline ”unenägu”. Kui see
ei ole mõttekontroll, siis ma ei tea, mis see on.
See räpane reptikalurjus lubab endale astraaltasandi vägistamisi. Olgu nii. Ühel
päeval saan selle reptika pealuu endale. Olenevalt naistest, kes sellega seotud on –
sellist sorti soovimatud öised vägistamised võivad tekitada palju hirmu ja ärevust ja
võivad tõsiselt segada normaalseid magamismustreid. Teised naised arendavad välja
efektiivsed vastumeetmed ja on teada, et nad kasutavad isegi teatud meetodeid kätte
maksmaks nendele reptikas-inimestele.
Hirmu suurendatakse läbi näiliselt lõputute mõttemängude, mida tehakse selleks,
et ajada segadusse või hirmutada naisröövitut, kes neid astraalvägistamisi kogeb.
Reptikas võib luua unenäoreaalsuse, kus ta hiilib taustal ringi ja jälgib samal ajal, kui
inimene läbib ühe manipulatsioonidraama teise järel. Neile meeldib eemal seista ja
naerda endi keskel psühhodraamade üle, mida nad lasevad röövitul läbi teha. Reptikad toituvad meie hirmust ja ärevusest sõna otseses mõttes, mis on nende jaoks piisav
põhjus, et luua sellist tüüpi unenäoreaalsuste stsenaariume.
Seksuaalne lõdvameelsus on röövitutesse samuti programmeeritud, kaasaarvatud
puberteedieelikutesse. Reptikad on võimelised üles kruttima inimeste seksuaalset
mehhanismi väikese või olematu pingutusega. Seksuaalse erutuse mehhanism aktiveeritakse inimeses samal ajal kui inimene leiab ennast ”erootilises” unenäos.
Läbi telepaatiliste sugestioonide ja tajude manipuleerimise juhitakse röövitu stsenaariumisse, kus neid julgustatakse, samal ajal kui nad on väga erutunud seisundis,
tegelema seksuaaltegevusega. Seksuaalsesse tegevusse, kuhu röövitut juhitakse –
sinna võivad olla kaasatud reptikad, hallid, tulnuka-inimhübriidid ja osadel juhtudel
teised röövitud. Sellist tüüpi stsenaariumeil on arvukalt variatsioone.

9

Sellised erootilised unenäoreaalsuse manipulatsioonid võivad toimuda mitu ööd
järjest. Need võivad toimuda vahelduvalt pikema perioodi jooksul, mis kestab nädalaid, kuid ja aastaid.
Röövitule lisatakse sellist sorti erootilistele unenägudele, mille järgi ta tegutseb,
ka erootilisi vaimseid pilte isegi ärkveloleku ajal. Kasutatakse telepaatilisi sisestusi, et
julgustada röövitut osalema seksuaalvahekorras. See konkreetne töötlemise vorm
töötab eriti efektiivselt naiste peal.
Inimnaine, keda on töödeldud sellisel viisil, võib muutuda pikemaks ajaks seksuaalselt väga lõdvameelseks. Pole vaja öeldagi, et see loob olukorra, kus naist juhitakse
mitmetesse enesehävituslikesse negatiivsetesse suhetesse, mis on täis draamat ja
konflikti. Reptikad ei toitu mitte ainult ärevusest ja stressist, mis on esile kutsutud
naises, vaid nad toituvad ka seksuaalenergiast, mida genereeritakse naise mitmete
seksuaalkogemuste ajal erinevate partneritega.
Ma tean juhtumeid, kus noortele puberteedieelikutele tüdrukutele on tehtud sellist
sorti unenäoreaalsuse manipulatsiooni. Igal ööl on neil ”unenäod”, mis sisaldavad
seksuaaltegevust kuni selleni, et nad on seksimõtetest terve päev täielikult haaratud.
Nad võivad hakata masturbeerima sellises ulatuses, et nende vanemad märkavad seda
muutust nende käitumises. Nad võivad isegi küsida oma vanematelt seksuaalsusesse
puutuvaid küsimusi.
On olnud juhtumeid, kus noored tüdrukud, kellele tehakse sellist tüüpi manipulatsiooni, peidavad ennast oma vanemate voodi alla, lootes, et vanemad alustavad
seksuaaltegevust. Noor tüdruk võib muutuda ekshibitsionistiks/liputajaks, käies oma
sugulaste ees majas paljalt ringi.
Me räägime siin põhjusest ja tagajärjest. Kuna reptikatel on võime stimuleerida
erogeenseid tsoone isegi puberteedieelsetel tüdrukutel ja pommitada meelt erootiliste
piltidega, siis noor tüdruk meie näites on võimetu midagi tegema peale selle, et välja
elada kõik tunded ja sisestatud sugestioonid, mida annab talle ta reptikast kantseldaja/treener. Sellises olukorras, mida ma just kirjeldasin, on emal kohustus olla juhendaja ja toetaja lapsele, kes elab läbi taolisi õelaid reptikate manipulatsioone.
VÄGIVALD, MIDA UNENÄOMAAILMAS SOODUSTATAKSE
Vägivaldset ja sotsiopaatilist käitumist soodustatakse samamoodi läbi unenäomaailma manipulatsiooni. Unenäomaailmas võidakse lastele, teismelistele ja täiskasvanutele näidata pilte verest ja tardunud verest ja neid võidakse isegi sundida osalema
vägivaldses stsenaariumis, kus röövitut sunnitakse kas vaatama või osa võtma kohutavatest vägivallategudest.
Reptikad võivad võtta lapsevanemate kuju samal ajal kui nad kuritarvitavad last
füüsiliselt ja seksuaalset. Reptikad maksavad tavaliselt kätte röövitute, kes neile
aktiivselt vastu hakkavad, lastele. Hiljem arutlen ma üksikasjalikumalt, kuidas on
võimalik seksuaalsust manipuleerida sellisel määral, et teatud inimestel võib muutuda
seksuaalne orientatsioon.
Mis puutub vägivalda kui sisseharjutatud reageeringut, tean ma isiklikult meest,
keda sunniti unenäomaailmas ikka ja jälle tapma oma naist ja lapsi. Tapmised toimusid alati verisel ja õelal kujul. Tema ärkveloleku tunnid ei toonud talle kergendust,
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kuna ”hääled ta peas” julgustasid teda täide viima ”fantaasiaid”, mis tal olid olnud ja
mõrvama kogu oma pere. Ta ütles mulle, et ta mõistab, kuidas on võimalik kedagi
tapma panna peale seda, kui teda on mingi aja jooksul taoliselt töödeldud.
Vägivaldseid kalduvusi meestel võidakse edendada sellist tüüpi manipulatsiooniga. Eriti kasulik on see reptikatele siis, kui mees on naisröövitu, keda tahetakse
hoida füüsilise ja seksuaalse alandatuse olukorras, partner. Reptikad kasutavad
Tarzanit kui nende volitatud dresseerijat. Tihti, kui Tarzan ise on reptikate poolt
allutatud või kui teda pommitatakse hälbeliste erootiliste vaimsete piltidega – siis
hakkavad tal ilmnema hälbelised sadomasohhistlikud seksuaalsoovid ja pealesunnitud
fantaasiate elluviimine oma õnnetu tüdruksõbra või naise peal. Reptikate mõju
inimolenditele väljendub vulgaarsusena, seksuaalne perverssusena ja vajadusena teisi
kontrollida.
Meesröövitutel võidakse soodustada ka vägivaldseid kalduvusi, mida nad kogevad
kui ”Tulnukate armuhammustust” (”Alien Love Bite”). Tulnukate selliste manipulatsioonitüüpide kohta on teinud süvauuringuid Barbara Bartholic ja Eve Lorgen.
Armuhammustuse (Love Bite) manipulatsiooni hilisemates staadiumites võib
meesröövitu naise peale, kelle suhtes on tal kinnisidee tekkinud, raevu minna. Tulnukad saadavad meesröövitule pilte tema partneri seksuaalvahekorrast teise mehega.
Meesröövitu peas mängiks nagu videolint, mille eesmärk on teda raevust hulluks
ajada.
Röövituid võidakse unenäomaailmas sundida sööma toorest liha, veriseid ”pannkooke” või isegi inimese kehaosi nagu näiteks kätt. On teada, et nad kannatavad
äärmusliku iivelduse all, mis kestab nädalaid või kuid peale seda, kui neid on allutatud sellist tüüpi manipulatsioonile. Ma ei saa jätta piisavalt rõhutamata, kui tähtis on
unenäomaailmas mitte midagi süüa ega juua.
RÖÖVITUTE SEKSUAALNE TÖÖTLEMINE
Selle uurimustöö viimane osa tegeleb reptikate inimeste unenägude manipulatsiooni kõige vastuolulisema aspektiga. See on teatud protsendi inimeste töötlemine,
et nad võtaksid omaks nii homoseksuaalsuse kui ka sadomasohhismi ja sellega seotud
käitumised kui alternatiivse elustiili. Röövitutesse on võimalik läbi unenäoreaalsuse
manipulatsiooni isegi pedofiilsust programmeerida.
Järgnev on avalikustamine ja ma soovitan, et lugeja loeks seda osa kaks korda nii,
et ei oleks mingisuguseid arusaamatusi.
MA EI ÜTLE, ET KÕIKI HOMOSEKSUAALE, BISEKSUAALE, SADOMASOHHISTE VÕI AHELDAJAID/SIDUJAID JA DISTSIPLIINI AUSTAJAID
TÖÖDELDI. MA LIHTSALT ÜTLEN, ET REPTIKAD ALLUTAVAD TEATUD
PROTSENTI INIMESI UNENÄOMAAILMA MANIPULATSIOONI KAUDU
TEATUD SEKSUAALMANIPULATSIOONIGA, MILLE TAGAJÄRJEKS ON
OHVRITEL KALDUVUS NEID ALTERNATIIVSEID ELUSTIILE OMAKS
VÕTTA. SAMAMOODI ON VÕIMALIK TEATUD RÖÖVITUID MANIPULEERIDA NII, ET NEIL ARENEKS VÄLJA KALDUVUS PEDOFIILSUSE SUUNAS.
LOOMULIKULT EI OLE NEED TAKTIKAD EFEKTIIVSED KÕIKIDE RÖÖVITUTE SUHTES.
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Nüüd kirjeldan, kuidas seda tehakse. Varem mainisin, kuidas reptikad on võimelised inimestel ”üles kruttima” seksuaalse erutuse mehhanismi. See on väga olulise
tähtsusega punkt, mida tuleb mõista. Teine punkt on fakt, et reptikad ja nende tulnukatest teenrid suudavad kindlustada, et röövitu jääks vallaliseks ja oleks pikemate
ajaperioodide jooksul tsölibaadis (seksuaalelust loobumine). On teada, et reptikad
muudavad naisröövitute haistmismeelt sellises ulatuses, et neile tekitab kohest vastikust inimmehe feromoonide lõhn ja nad reageerivad meeste lähenemisele negatiivselt.
Samal viisil võib meesröövitu, kelle endokriinsüsteemi on muudetud, eritada feromoone, mis sõna otseses mõttes tekitavad naistele vastikust. See ei ole oletus ega
spekulatsioon. Seega on meil meesröövitud, kelle libiidot (sugutungi) võidakse
manipuleerida reptikate tahtega ja siiski võidakse neid nende endi teadmata sundida
pikemaperioodilisse tsölibaati. See loob aluse unenäoreaalsuse manipulatsioonideks,
mis võivad viia selle isiku teadliku või mitteteadliku alternatiivse elustiili omaksvõtmisele.
Meesröövitu leiab ennast unenäoreaalsuse keskkonnas, mis on täis laetud seksuaalset energiat. Ta ise erutub samal ajal kui reptikad manipuleerivad tema libiidoga.
Meesröövitu leiab ennast magamistoa tegevuspaigas. Tihti on voodi suur ja ümmargune. Seal võib lamada üks või kaks ilusat naist.
Kui ta naistele läheneb, võtavad nad voodil sisse vägagi võrgutavad poosid ja
asendid. Mees leiab ennast olevat väga erutunud. Ta võib hakata kuulma telepaatilisi
sisestusi, mis julgustavad teda ühe naisega vahekorda astuma.
Ta võtab ennast sellisesse positsiooni, et naisesse siseneda. TÄPSELT SAMAL
HETKEL, KUI TA NAISESSE SISENEB, TUNNEB TA INTENSIIVSET VALU
OMA PÄRAKUS SAMAL AJAL KUI REPTIKAS TEDA PILASTAB. Selle valu
peale, mida ta tunneb, ärkab meesröövitu tihti üles. Ta tunneb magamistoas vastikut/
jubedat/kipitavat/pakitsevat energiat ja tunneb seda energiat läbinisti oma kehas nagu
see oleks üritanud läbistada tema olemust, kuid nüüd väljub see kehast. Vastik
pakitsev energia näib hõljuvat otse tema kohal, kuid aeglaselt hakkab see hajuma ja
kaob lõpuks ära.
Ta võib meenutada äsjajuhtunut ja mõtiskleda selle üle. Tema valu ja ebamugavustunne on piisavalt reaalne, kuid ta ei pruugi oma ebamugavust, mis tal just oli,
ebatavalise erootilise ”unenäoga” seostada. Varsti pärast seda on meesröövitul veel
üks unenägu. Seekord võib ta ringi kõndida suures vähese mööbliga majas, kus on
mitmeid tubasid. Ta võib ekselda elutuppa ja näha väga kütkestavat aluspesus naist,
kes istub tugitoolis. Seal majas võib olla ka teisi inimesi ringi liikumas. Mees hakkab
tundma seksuaalset erutust ja napilt rõivastatud naine kutsub teda käeviipega osalema
seksuaalvahekorras, kuid kuna majas liigub ringi ka teisi, siis on mees tõrges
vahekorda astuma.
Lõpuks allub ta seksika naise palvetele ja hakkab teda suudlema ja hellitama.
Naine võtab sisse seksuaalselt provokatiivse poosi põrandal või tugitoolis. Mees võtab
sellise asendi, et hakata ”naisega” seksima (nagu me hiljem näeme, tihti need naised
ei ole tegelikult üldse naised) ja jällegi täpselt sel hetkel, mil ta siseneb tuppe, tunneb
ta intensiivset valu oma pärakus – samal ajal kui temasse siseneb reptikas. Tihti on
pilastav reptikas nende tegevuste ajal nähtamatu.
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Jällegi ärkab meesröövitu koheselt. Jällegi on tuba ja tema keha küllastunud/läbi
imbunud sellest jubedast/vastikust energiast, millest tema enda poorid näivad olevat
läbi imbunud. Seekord on ta mures, sest see on juba teine kord, mil see temaga juhtunud on. Ta teab, et midagi on toimumas, kuid ei suuda välja mõelda, mis see täpselt
on. Ta on mures, kuid samas hakkab ta ärkveloleku tundide ajal kogema teatud
tundeid ja emotsioone.
Ta võib hakata mõtisklema, mis tunne oleks osaleda homoseksuaalses (seks samasoolistega) tegevuses, kuid pühib kiiresti selle mõtte oma peast. Tal võivad esineda
”juhuslikud” mõtted valu olemusest ja kuidas võiks seda muundada mõnuks, kui
selleks arendataks välja meetod või tutvustataks talle seda meetodit, mis looks ühenduse valu ja mõnu vahel. Loomulikult ei ole need TEMA ideed. Tema reptikasinimestest tuttavad pakuvad talle seda välja telepaatiliselt. Samaaegselt võib ta olla
”äratatud” teatud liiki kirjandusele või filmidele, mis tema jaoks toetavad või näiliselt
seadustavad sellist laadi eluviisi.
Varsti leiab meesröövitu ennast järgmises ”unenäos”. Jällegi leiab ta ennast
erootilises unenäomaailmas, kus on üks või rohkem valmisolevat partnerit. Naised
võtavad jällegi sisse teatud positsioonid, et hõlbustada seksuaalvahekorda. Eelnevate
kogemuste tõttu unenäomaailmas, mida ta suudab nüüd mäletada, seostab röövitu
nüüdseks kas teadlikult või alateadlikult heteroseksuaalset (vastassooga) vahekorda
VALUGA – selle tõttu, mida reptikad talle minevikus unenäos iga kord teinud on, kui
ta püüdis astuda heteroseksuaalsesse vahekorda. Ta võib tõrkuda seksuaalvahekorras
osalemast hirmu pärast võimalike tagajärgede ees ja sellest tulenevast valust, mida
heteroseksuaalne vahekord tekitab. See on väga oluline punkt, mida tuleb kõige selle
juures mõista: meesröövitu, keda manipuleeritakse VALUGA, seob heteroseksuaalse
vahekorra mõiste valuga.
Nüüd on meesröövitu tõrges astuma heteroseksuaalsesse vahekorda. Kuid siiski
on ta veel ikka väga erutatud seisundis. Naised on seal ja telepaatiliselt julgustatakse
teda nendega seksima. Seega jõuab meesröövitu kompromissile. Selle asemel, et
naistega suguühtesse astuda, otsustab ta siseneda nende avaustesse oma näppudega.
Seega siseneb ta ühe naise tuppe oma sõrmedega ja jällegi tunneb ta samaaegset
valu oma pärakus. Ta tõmbab kiiresti oma sõrmed välja ja taipab, et olend, kes tungib
temasse selja tagant, on samaaegselt välja võtnud oma liikme tema pärakust. Varsti
taipab ta, et ta suudab reguleerida sissetungimise sagedust ja sügavust tema enda pärakusse kõigest oma sõrmede sisestamisega naise tuppe. Tema tegevus naisega näib
olevat sünkroonis (kooskõlas) pärakusse sisenemisega, mida ta kogeb. Samal ajal
saab ta telepaatilisi sisendusi, mis julgustavad teda sellega edasi tegelema. ”Jätka
sellega, sa ju tead, et sa väga tahad seda teha” või ”see on kõigest unenägu, jätka aga,
sinuga ei juhtu mitte midagi” või ”see ei ole nii valus, jätka sellega, see muutub
mõnusamaks.”
Ta võib veidi aega sellisel viisil jätkata, kuid siis ta lõpetab – kas vastikusest või
sellepärast, et ta on jõudnud teatud valuläveni.
Järgmine kord, kui ta leiab ennast unenäomaailmas, võib ta ennast jälle naistega
leida, kuid tegevuse ajal muudavad kas üks või kõik ”kujumuutvad” naised ennast
hermafrodiittüüpi olenditeks (olendid, kellel on nii mees kui naissuguelundid).
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See ”kujumuutmine” toimub siis, kui ta on äärmiselt erutunud seisundis. See
metamorfoos ehk muundumine võib toimuda samal ajal kui ta sisestab oma sõrmed
”naise” tuppe või pärakusse. Vahel võib meesröövitu sellest järsust teisenemisest
hetkeks jahmunud olla, kuid töötlemise tõttu nii unenäomaailmas kui ka telepaatiliste
sisestuste kaudu ja erootiliste homoseksuaalsete piltide tõttu oma mõtetes tavalisel
ärkveloleku ajal võib ta otsustada, et jätkab seksuaalses tegevuses osalemist. Tema
reptikas-inimestest tuttavad jätkavad jätkuvalt tema julgustamist, et ta jätkaks selle
tegevusega ja isegi julgustavad teda seda proovima, kas seda või mingit muud seksuaalset tegevust hermafrodiidiga.
Varsti, kas see on siis selles samas unenäoreaalsuse kogemuses või järgmises,
võivad hermafrodiidid täielikult meesteks muutuda. Samuti võib reptikas, kes
meesröövitut pilastab, materialiseerida end nägemisspektrisse, kuid mehena, mitte
reptikana. See tuleb hiljem, kui nad nii otsustavad.
Kõik see on toimunud nädalate, kuude ja aastate kestel. Nüüdseks on mees kaotanud igasuguse huvi heteroseksuaalse vahekorra vastu. Kui reptikad kavatsevad muuta
selle indiviidi sadomasohhismi/sidumise/orjuse ja distsipliini praktiseerijaks, siis
hakkavad nad sellist tüüpi tegevusi rõhutama unenäomaailmas ja edastavad vaimseid
pilte, mida ta võtab vastu ärkveloleku tundide ajal. Meesröövitut võidakse pilastada
üpris vägivaldselt või ta võib pealt näha teiste meesröövitute vägivaldset pilastamist.
Reptikaid on osades nendes unenäoreaalsuse stsenaariumites kirjeldatud kandmas
täispikitud nahkjakke.
Lugejal tuleb mõista, et reptikad, hoolimata kogu propagandast, mille on omaks
võtnud nende sülemteadvuse hüpiknukud, on väga täbaras olukorras madalamate
tšakrate (inimkeha energiakeskused) olemasolu tõttu. Need on olendid, kes on võimaluse korral vägagi ajendatud inimesi seksuaalselt kontrollima ja manipuleerima nende
eksistentsi iga aspektiga. Inimolendite unenäoreaalsuse manipulatsioon on kõigest üks
aspekt nende metoodikast.
Me ei ole isegi arutanud, et kuidas on reptikad seotud metamfetamiini (crystal
methedrine) ja pulbrilises olekus amfetamiinidega (”crank”). Metamfetamiinil ja
pulbrilistel amfetamiinidel on reptikatega sümpaatiline resonants. Oled sa kunagi
mõelnud, miks paljud narkarid ja amfetamiinihullud hakkavad tegelema kehavigastuste ja seksuaalvägivallaga? See on sellepärast, et taoliste amfetamiinide pikaajaline kasutamine viib selleni, et kasutaja muutub reptika poolt allutatuks. Seega saab
reptikas kasutada tema keha. Sellist inimkeha, millesse on sisenenud võõrteadvus,
nimetatakse peremeeskehaks, võõrustajaks.
See olend kasutab peremeeskeha sõidukina, et põhjustada ühiskonnas igat sorti
kehavigastusi, seksuaalvägivalda ja hälvet. Tõepoolest, metamfetamiin ja pulbrilised
amfetamiinid on KIIRE TEE, ET INIMKEHA SAAKS REPTIKA OLEMUSE
JAOKS PEREMEESKEHAKS. Unusta ära okultsed rituaalid ja grupimeditatsioonid,
mida viiakse läbi energiapööriste piirkondades. See on parim (või kõige hullem)
moodus reptika võõrustajaks saada. Olen rääkinud vaimse tervise professionaaliga,
kes ütles mulle, et paljud inimesed riigi haiglas, kus ta töötas, olid amfetamiinihullud,
kes saladuskatte all rääkisid ”vaimudest”, kes käskisid neil nende kuritegusid
sooritada. Paljud inimesed, kes kasutavad pulbrilisi amfetamiine, on tunnistanud, et
aja jooksul muutusid nende seksuaalsoovid aina rohkem hälbelisemaks. Nad hakkasid
külastama internetis lapspornograafia kodulehti või hakkasid vaimselt ette kujutama
naisi seksuaalaktis sadomasohhistliku/sidumise/orjuse distsipliini stiilis. Allpool arut14

len detailsemalt, kuidas osasid röövituid on võimalik reptikate poolt pedofiilideks
muuta, kuid see on hea võimalus arutleda, kuidas reptikad ja nende tulnukatest teenrid
hoiavad inimesi sõltuvuses ainete kuritarvitamise teatud vormidest.
NARKOOTIKUMID UNENÄOREAALSUSES
Oma eelmistes kirjutistes mainisin reptikate poolt ainete kuritarvitamise edendamisest röövitute seas. Nõiakunst ükskõik missuguse muu nimega on ikkagi nõiakunst.
Täpsemas mõistes viitab nõiakunst looduslike või kunstlike ainete kasutamisele
inimeste poolt selleks, et saavutada teatud teadlikkuse tase kui vahend algatamaks ja
hoidmaks kontakti mitte-inimintelligentsustega. Nüüd toon ma välja, kuidas unenäoreaalsuse manipulatsiooni saab kasutada ja seda ka kasutatakse – selleks, et hoida
mõlemast soost röövituid erinevate narkootikumide sõltuvuses. See ei piirdu ainult
alkoholi, metamfetamiini, pulbrilise amfetamiini, kokaiini ja marihuaanaga.
Kui röövitu on loobunud mingiks ajaks alkoholist, siis võivad tal olla unenäod,
kus ta võtab kärakat. Ta ei joo ainult õlut vaid kaanib viskit otse pudelist. Unenäoreaalsuse keskkond võib olla simuleeritud, et see näeks välja nagu lemmikpubi või
ajaveetmiskoht. Selle unenäoreaalsuse kogemuse ajal võib röövitu juua inimestega,
kes näivad olevat tema vanad joomissõbrad, keda ta ei ole aastaid näinud. Hommikul
võib ta ärgata pohmelli või kohutava peavaluga.
Marihuaana kasutamise rituaalset aspekti kasutatakse reptikate poolt unenäomaailmas täiega. Näiteks leiab röövitu ennast unenäos, kus ta on tagasi ”peomajas”,
kus ta vanasti teismelisena aega veetis. Jällegi, reptikad on skaneerinud tema mälestused ja teavad täpselt, kuidas luua sellest peomajast arukas täpne koopia (simulatsioon). Kõik, kaasaarvatud Led Zeppelini postritest seintel, on simuleeritud.
Röövitu peosõbrad, nii nagu nad nägid välja aastaid tagasi, on kohal. Siin tuleb
mängu kanepi kasutamise rituaalne aspekt. Röövitu leiab oma taskust kotikese
kanepit. Ta tõmbab selle välja ja alustab seemnete ja varte eemaldamise rituaali või
olenevalt unenäoreaalsuse kanepi kvaliteedist, tõmbab välja väikesed käärid ja hakkab
pungasid katki lõikama. Kanepisigareti rullimise või piibu täitmise rituaali iga nüanss
on peensusteni uuesti etendatud. Lõpuks koguneb grupp ringi ja alustab kanepi suitsetamise ja ringisaatmise rituaali. Nende kogemuste kestvus on sama nagu need oleksid
läbi viidud päriselus, kus iga suitsetaja ootab oma korda.
Kui röövitu ärkab kohe peale seda (seda tehakse tavaliselt hilistel hommikutundidel nii, et mälu on veel värske), võib ta isegi paar minutit tunda, et ta oleks
kanepist nagu pilves. Põhjus, miks ta ennast pilves tunneb, kuigi ajutiselt, on selles, et
reptikad suudavad manipuleerida ajukeemiat selliselt, et stimuleerida tunnet, nagu sa
oleksid suvalise narkootikumi, mille nad valivad, mõju all. Nad võivad magavale
röövitule narkootikumi isegi süstida või seda mõnel muul moel tutvustada.
Barbaral Bartholicul on tegelikult juhtumeid, kus röövitu ärkas üles pulbriga oma
nina all või nad mäletasid Halle, kes süstisid neid ja ütlesid neile, et neile süstitakse
pulbrilist amfetamiini (crank).
Sellel ja paljudel teistel põhjustel on metamfetamiin ja pulbriline amfetamiin
narkootikumid, millest on kõige raskem loobuda. Kui isik tarbib amfetamiini, siis
resoneerib ta teistsugusel sagedusel kui muidu. Liigne närviline pöörane energia
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immitseb pulbrilise amfetamiini kasutajast välja, mis omastatakse ahnelt suvalise ja
kõikide reptikate poolt, kes on olemas kas seespool või väljaspool nähtavat spektrit.
Amfetamiin muudab inimesed paranoiliseks ja lihtsamini manipuleeritavaks. Osadel
pulbrilise amfetamiini kasutajatel hakkavad arenema hälbelised seksuaalmõtted ja
soovid ja nad võivad hakata nende järgi käituma. Osadel juhtudel on pulbrilise
amfetamiini kasutajad leidnud, et peaaegu võimatu on end eemal hoida lapsporno
kodulehtedest internetis.
Pulbrise amfetamiini tarbijaid manipuleeritakse nii, et nad muutuksid vägivaldseteks ja ettearvamatuteks, luues nii teiste perekonnaliikmete jaoks suure draama ja
pingelise keskkonna. Pulbrise amfetamiini kasutajate, kes on muutunud reptikasinimesteks, naised või tüdruksõbrad on kirjeldanud, kuidas nad järsku taipavad, et
inimene, kellega nad koos elavad, ”ei ole sama mees kellega ma abiellusin.” Naine
märkab, et tema narkotsi tarbival poiss-sõbral või abikaasal on välja arenenud äärmiselt hälbelised seksuaalsoovid, mida ta tahab oma partneri peal proovida. ”Ta pole
sama mees kellega ma abiellusin.” Selles pole kahtlustki.
Kui amfetamiini kasutaja otsustab selle kasutamise lõpetada, siis aktiveerub
unenäoreaalsuse manipulatsioon, mis on spetsiaalselt tehtud selle jaoks, et hoida teda
pulbrilist amfetamiini või metamfetamiini edasi tarvitamas. Ei ole mingit vajadust
selle täpsustamiseks, piisab sellest, kui öelda, et nad kindlustavad, et unenäoreaalsuses on kasutaja alati olukorras, kus narkootikumi kasutab nii tema kui teised
või narkootikum on tal alati olemas. Kas ta istub siis unenäoreaalsuses autoparklas,
teatris, pargis, klassiruumis – endine kasutaja leiab alati, et tema omandis on tema
eelistatud narkootikum. Üsna varsti hakkab endine narkomaan ”pärismaailmas” jälle
narkootikumi kasutama ja kogu armetu tsükkel hakkab uuesti pihta.
PEDOFIILSUS (SEKS LASTEGA) UNENÄOREAALSUSES
Pedofiilsust edendatakse suuresti samal viisil nagu eelnevalt mainitud. Mees võib
leida ennast erootilises unenäoreaalsuse stsenaariumis naisega. Ta hakkab paitama ja
hellitama naist. Ta on tugevasti erutunud seisundis. Naine, kellega ta on, nuputab,
kuidas meest selja peale lamama panna ja istub talle peale samal ajal kui mees väga
erutunud seisundis on. Siiski, samal ajal kui naine talle peale istub ja mees tungib ta
tuppe, muutub naine nooreks lapseks. Vahel muutub naine mehe enda tütreks.
Teistel kordadel võib mees suudelda ja hellitada naist ja siis muutub naine
nooreks teismeliseks poisiks. Mees jahmub sellest järsust sündmuste muutusest ja
tõmbub tagasi. Samal ajal julgustab hääl tema peas selle noore poisi hellitamist
jätkama. Hääl räägib talle selliseid asju nagu: ”Jätka aga. See on kõigest unenägu.
Jätka aga, keegi ei saa sellest teada.” Mehe erogeenseid tsoone stimuleeritakse
reptikate poolt kogu selle aja selleks, et hoida teda selles väga erutunud seisundis.
Naisröövitu puhul võib olla erootiline unenägu, kus ta on oma ”ideaalse mehega”
või kellegagi, kellesse ta päriselus armunud on. Üks asi viib teiseni ja hetk enne seda,
kui ta hakkab unistuste mehele suuseksi tegema, muutub mees nooreks poisiks või
mõnedel juhtudel tema enda pojaks.
Sellist tüüpi unenäoreaalsuse manipulatsioonidel on mitmeid variatsioone. Piisab,
kui öelda, et see kõik on selleks, et julgustada seda indiviidi hakata enesele lubama
pedofiilsust.
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KÕRGENENUD TEADLIKKUS ENNETAB MANIPULEERIMIST
Leidsin selle paeluva ülevaate klassikalisest raamatust ”The Art of War”
(”Sõjakunst”), mille autor on Sun Tzu, mis on tõlgendatud ja tõlgitud kindral Samuel
B. Griffithi poolt, USA mereväest erruläinu.
”Kogu sõjapidamine baseerub pettusel. Oskuslik kindral peab olema meister
matkimise ja varjamise, meelitamise kunstis; samal ajal, luues kujundeid vaenlase
segadusseajamiseks ja eksiteele viimiseks, varjab ta oma tõelist positsioonitust ja
põhilist eesmärki. Kui ta võimeline on, siis ta teeskleb võimetust; kui ta on lähedal,
siis loob ta mulje, et ta on kaugel; kui ta on kaugel, siis loob ta mulje, et ta on lähedal.
Liikudes haaramatult nagu kummitus tähevalguses, on ta silmapaistmatu, hääletu.
Tema põhiline sihtmärk on vastaskomandöri meel; võidukas olukord on tema loova
kujutlusvõime toode. Sun Tzu mõistis, et võitluses oli esmaseks hädavajalikuks sammuks vaenlase meele ründamine.”
Kindral Griffith oleks samas nagu kirjeldanud reptikate unenäoreaalsuse manipulatsiooni. Kõik meetodid, mida ma ülevalpool mainisin – neid on kasutatud ikka ja
jälle reptikate ja nende tulnukatest teenrite (vasallide) poolt. Need röövitud, kellel ei
ole välja arenenud iiveldus või kes ei ole kannatanud migreeni all ja on lõpetanud
selle uurimustöö – neil on nüüd info, et neil ei ole vaja kaitsta ennast sellist sorti
manipulatsiooni ja käitumise töötlemise eest.
Luure, eriti operatiivluure, on väärtusetu kui see ei jõua inimesteni, kes seda kõige
rohkem vajavad. Ajalugu on seda ikka ja jälle tõestanud. Reptikad tulevad välja öösel,
et meid rünnata ja et meiega unenäoreaalsuses manipuleerida.
Parafraseerides Mao’d: ”Kui inimesed magavad, siis reptikad ründavad. Kui meie
oleme ärkvel, siis reptikad taganevad.”
Aeg on pöördunud. Aina rohkem ärkab vaimseid võitlejaid reptikate võimu reaalsusele. Meie võime võidelda unenäoreaalsuses reptikatega võrdväärsetel tingimustel
muutub igal ööl aina rohkem reaalsemaks. Mina ja meeskond, millesse ma kuulun,
jätkame operatiivinfo jagamist kõrgenenud teadvuse tajuga röövitutele. Võin lugejale
kinnitada, et nad ei leia sellist tüüpi informatsiooni UFO konverentsilt, kui just minu
kolleege või mind seal ei ole. UFO-de uurimise kogukond on reptikate tugipunkt, mis
on saastatud sülemteadvuse nukkudega, kes paiskavad igava regulaarsusega välja
sülem-klišeesid.
Meie meeskond on otsustanud mööda minna peavoolu UFO kogukonnast ja viia
see informatsioon otse inimesteni. Seega, vaadake ette kõik teie räpased reptikatest
lurjused UFO uurimise kogukonnas ja unenäoreaalsuses. Me paljastame teid sellistena
nagu te tegelikult olete. TÕDE reptika sülemteavuse nukkudele on nagu päikesevalgus vampiirile või krüptoniit Supermanile. Tõde on reptikate jaoks needus. Pane
tähele, kuidas sülemteadvus võttis üle David Icke teadetetahvli, kuni see muutus
propagandaorganiks reptika sülemteadvse jaoks. Asi muutus nii hulluks, et Icke pidi
kirjutama kurva kirja, tuues välja, et ta paljastab ainult ”pahade reptikate” reeglistikku.
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Mina ei ole aga piiratud vajadusega olla poliitiliselt korrektne. Kui kindral Philip
H. Sheriden oleks veel täna elus, siis teaksin ma täpselt, mida ta selle kõige kohta
öelnud oleks: ”AINUKE HEA REPTIKAS ON SURNUD REPTIKAS.”
James Bartley
Eestikeelne tõlge: Aigar Säde
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