
 

 



	   2	  

Keha ülevõtjad 
 
 
 Toimetaja märkus. On raporteeritud, et selle raamatu autor uppus Nassau saare 
ranna lähedal, Bahamas 2009. aasta oktoobris. Tema tegelik nimi oli Jeannie Gospell.	  
Tõenäoliselt ta mõrvati. Peale selle raamatu lugemist mõistad sa, miks. 
 
 
 

Eessõna 
 

 See saab olema mu ainuke raamat niikaua kui mind rahule jäetakse. Siin on neli 
aastat minu kogemusi. Ma pean need paberile kirjutama või muidu mind peatades nad 
peatavad selle. Üks reptikas on juba teinud katseid; sellepärast ma peangi need kirja 
panema. 
 
 Põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin, oli see, et ma tahtsin lahti saada reptika-
olevusest, keda ma kutsun Ettissh’iks. Ettissh saadeti algselt minu juurde mehe poolt, 
keda ma kutsun Brianiks. Brianit on kujutatud raamatu esikaanel ja ta oli reptika 
jaoks peremeeskeha (võõrustaja). Ettissh läks Brianiga tülli ja hakkas töötama üksi. 
Mul oli reptikate kohta isiklikku informatsiooni, mida mul ei olnud kavas kellelegi 
rääkida aga side Ettisshiga ja tema püüded mulle liiga teha, mis kestsid kolm ja pool 
aastat, tähendas seda, et mul ei olnud muud valikut kui avaldada info, et teda peatada. 
Ta ei järginud reptikate seadust nii, nagu seda oli ette nähtud järgima: „Me peatame 
inimesed enne kui nad paljastavad meid”. Ma ei kavatsenud neid paljastada, seega oli 
see üpriski naeruväärne, et ta selle teema üles võttis. Selle osaline põhjustaja oli teda 
iseloomustav hoiak „ma pean võitma, ükskõik mis ka ei juhtuks”.  
 
 Teine põhjus, miks see raamat kirjutati ja avaldati on see, et Ettissh meelitas John 
of God’i psüühilise kirurgi, kes Brasiilias asub, järelvaataja olendit enda heaks 
töötama. Ta meelitas teda sellega, et avaldades talle reptikate saladusi karma kohta ja 
tulnukate kokkuleppe kohta. Vastutasuks liitis ta temaga jõud minu vastu.	  
 Kuid samal ajal tahtis ta aidata töötada reptikate vastu ja aitas selle raamatu 
valmimisele kaasa. 
 
 Reptikas Ettissh ei hooli reptikate organisatsioonist, ta hoolib ainult endast. 
 
 
 

Sissejuhatus 
 

 Siin on kirjas mu isiklikud kogemused mehega, kes on tegelikult reptikas. 
”Brian” on üks paljudest reptikatest, kes omavad erakordseid telepaatilisi ja vaimseid 
võimeid. Ma olen näinud teda reptikaks muutumas, kuid tol hetkel ei teadnud ma, et 
ta ongi reptikas. Ma olen täielikult veendunud ja mul on palju tõendeid. 
 
 Olid veel ka kaks reptika olendit – tema juhendajad, kes olid ennast minu külge 
kinnitanud kolmeks aastaks alates sellest ajast kui ma hakkasin Brianiga suhtlema. 
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Nüüd on nad läinud. Neid on näinud ja tuvastanud 20 vaimude väljaajajat. Paljudel 
juhtudel tead sa nende nimesid ja võibolla isegi tunned mõnda isiklikult.  
 
 Nad on poliitikud ja isegi südametemurdjad-näitlejad, kellesse paljud armuvad; 
need on inimesed, kes on reptika jaoks peremeeskehad (võõrustajad). Jah, reptikad on 
siin Maa peal olemas ja kahjuks pean kurvastusega tõdema, et neil läheb päris hästi – 
kuid see võib muutuda. Ma ei räägi siin nende füüsilisest vormist: 2,4 m pikkusest 
rohelisest reptiilist, kollaste silmade ja ebameeldiva lõhnaga, kuigi ka selliseid on siin 
(ja niimoodi näitavad nad ennast ka mujal), vaid ma räägin nende invasioonist, mille 
jaoks on nad võtnud teise vormi. Nad on võtnud üle inimolendid ja kui inimeste kehad 
on juba üle võetud, siis selle inimese jaoks ei ole enam tagasiteed. Ära muretse, see ei 
juhtu sinuga. On olemas spetsiaalsed ettevalmistused, mida nad peavad tegema juba 
enne sinu sündi. Inimese keha ülevõtmine on ainus viis, kuidas nad seda teha saavad 
(ja me ei tohi teada nende olemasolust).	  
 
 Nende võim peitub salatsemises. Nad on pärit meist erinevast dimensioonist, 
viiendast. Kui oled selle läbi lugenud, siis leiad, et nende olemasolu muutub silm-
nähtavaks. Nimelt hakkad sa neid ära tundma. Sellepärast ongi valitsus selline nagu 
see on. See koosneb inimestest, kes on reptikate jaoks peremeeskehad (võõrustajad) ja 
reptikas on see, kes keha kontrollib, mitte inimene. Sa ei saa seda kunagi teada 
enne kui sa seda loed. Võrdle minu kirjeldust kellegagi, keda sa telekas näed. On nad 
tõesti need, kes näivad olevat või on nad nagu mina kirjeldan neid, reptikad? Nad on 
keha ülevõtjad oma tegelikus olemuses ja sa oled võimeline neid ära tundma. Seda 
tehes ei saa nad enam saladuseloori taga tegutseda. 
 
 Mul on ainulaadne ülevaade, mille olen kokku kogunud kaheaastasest kogemusest 
reptika peremeeskehaga (võõrustajaga) ja uurisin täpselt välja kuidas reptikas eksis-
teerib inimesena ja seda informatsiooni ei ole võimalik kuskilt mujalt leida. Loodan, 
et selle raamatu avaldamisega tulevad esile teised, kes teavad sama mida minagi kuid 
pole seda mõistnud. Ma arvan, et olen eriline selles suhtes, et olen täielikult mõistma 
õppinud ühte teatud inimreptikat ja olen seda tehes käinud läbi raskema tee. Peaaegu 
kõik, mida on võimalik teada – seda ma tean. Arvan, et sa leiad selle raamatu olevat 
väga huvitava ja see paljastab kahjustamise relvi ja meetodeid, mida nad kasutavad 
ilma, et meie sellest teaksime. Ma pakun ainulaadset ülevaadet, kuidas nad takistavad 
meid meie teadlikkuse tõusul. See on nende varjatud plaan. Just sellel põhjusel olin 
ma sihtmärgiks valitud. Lisaks veel loomulikult see, kuidas nad kavatsevad planeeti 
üle võtta (vabandan klišee pärast, kuid see on tõsi). 
 
 Mind on reptikad hämmastanud ja seoses reptikatega olen olnud väga raskes 
olukorras. Nad on väga kõrgelt arenenud tulnukad ja olen kogenud nende võimeid ja 
tehnikat ja olen leidnud, et need on harukordsed. Siiski, nad on oma põhiolemuselt 
halvad. Nad on meele manipuleerimise meistrid ja kasutavad kõiki varjatud reegleid, 
mis meid mõjutavad, nagu näiteks Külluse Seadus. Kuigi üks-ühe vastu on nad meist 
võimsamad, siis tervikuna oleme arvuliselt nii ülekaalus, et meil on rohkem võimu ja 
kohe kindlasti on meil võime nad sellelt planeedilt eemaldada. Nende paljastamisest 
piisab. 
 
 Termin, mis mulle öeldi Drakoonilise (Draconian) organisatsiooni kohta, on 
mahasuruv jõud, mis on seda iseloomustav. Neid kutsutakse ka Illuminaatideks, 
ülemaailmseks eliidiks ja nemad ongi reptikad. Nad on salaorganisatsioon, mis võtab 
kontrolli planeedi üle enda kätte ilma, et meie sellest midagi teaksime. Nad asetavad 
ennast võimupositsioonidele ja neid leidub igal elualal ja on olemas põhijõud, kes 
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katavad geograafilisi piirkondi ja see oligi Briani roll. Tema piirkond oli vanasti 
Marbellas Hispaanias, mida ta kutsus oma murumättaks. Ta nimetas oma organi-
satsiooni Allutavaks jõuks (Suppressive Force), sest nad kasutavad tehnikaid, et 
meid kõiki maha suruda, et me ei saaks aru mis toimub ja et me oleksime oma 
probleemide alla nii mattunud, et me isegi ei huvitu sellest mis reaalselt toimub. 
Allutamine tähendab meie intellekti nõrgestamist nagu kirjeldan raamatu lõpus 
toitumise all, meie külluse vähendamist nagu kirjeldan võla all, meie tervise 
kahjustamist nagu kirjeldan viiruste ja toitumise all ja relvad, mida nad kasutavad, 
allutades meie teadvust nagu kirjeldan teadvuse allutamise programmis – kunst ja 
arhitektuur. 
 
 
 
1. (a): Kuidas see kõik alguse sai ja miks ma sellest kirjutan 

 
 Alustan natuke endast rääkimisega. Olen täppisteaduste bakalaureuse kraadiga 
tervishoiutöötaja. Olen haiglates töötanud 15 aastat. Enne 2002. aasta sündmusi ei 
huvitunud ma tulnukatest ega vandenõudest. 
 
 Elasin Marbellas Hispaanias, seadsin üles oma vabakutselise tööd doktori kliini-
kus ja käisin valitsuse juhitud Hispaania koolis. Siin kohtusin ma Brianiga, kellele ma 
meeldisin ja me olime sõbralikud üksteise vastu. Algul ta mind ei köitnud. Ta ei ole 
nii-väga kena välimusega. Siis järsku hakkas ta mulle väga meeldima; ma ei mõistnud 
seda. Hiljem sain ma teada, et see oli tänu tema võrgutamise tehnikatele, mida ta 
kasutas minu peal ja kõikide teiste naiste peal koolis. Tema võime naisi köita oli 
ebatavaline; siiski ta ainult teeskles, et ta normaalne on. Toimusid sündmused, mis 
olid väga ebatavalised; ma kirjeldan neid hiljem. See juhtus siis kui me kohtamas 
käisime. 
 
 Kui me kohtamas käisime, ütles Brian mulle, kes ta tegelikult on ja et ta töötab 
ülemaailmse vandenõu heaks. Ta ütles, et ta arvas, et ma teadsin juba seda – mul 
polnud sellest aimugi. Ta ütles mulle seda nii: „See juhtus kaks kuud peale seda kui 
me kohtamas käima hakkasime, ma ei olnud enam sinusse armunud ning armusin ühte 
teise naisesse ja ma tulistasin ühest oma relvast sinu suunas” (vaata relva nr 3). Seda 
tehti pika maa tagant. See viis selleni, et tema kate paljastati. Olen natuke selgelt-
nägija ja teadsin koheselt, et vastutav on tema. Rääkisin temaga sellest ja ta läks 
paanikasse ning kasutas minu peal relva nr 1. See relv võib olla surmav, kuigi Brian 
oli tol hetkel 32 km kaugusel! Lõpetasin haiglas ja peaaegu surin. Helistati Brianile ja 
ta ilmus haiglasse. Arvates, et ma suren, rääkis ta mulle kõik ära: et ta töötab Allutava 
Jõu heaks; et ta oli osa ülemaailmsest vandenõust; ja ta õigustas seda, öeldes, et 
kõrgemast perspektiivist vaadates on halb hea; ja kas ma tahaksin nendega liituda! 
 
 Ei, aitäh. Kolm naabrit viisid mu haiglasse ja ma ütlesin neile, et Brian on selle 
eest vastutav. Kui Brian sellest teada sai (ja kuni tänase päevani ei tea ma kuidas ta 
teada sai), eemaldas ta relva mõjud – see tõmmati mu kehast välja. Ma olen alati 
imetlenud teda minu päästmise pärast, kuigi tema motiiv oli ennast vangiminekust 
päästa. Tegelikult tean, et see oli üks tema juhendajatest, kes käskis tal relva mõjud 
eemaldada ja keda ma väga tänan. Me jätkasime üksteisega kohtumist (ma ei ole osav 
meeste valija). Ebameeldivus ja väärkohtlemine on minu jaoks norm, kuigi ta oli väga 
sarmikas ja tal oli mitmeid võrgutustehnikaid. 
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 Hiljem sain teada, et tõeline põhjus, miks Brian minuga kohtamas käis, oli selle-
pärast, et teada saada Luminescence’st, kõrgema teadvuse kursusest, kus ma käisin, 
mis oli suhteliselt uus ja tundmatu reptikate jaoks (vaata hiljem tulevat osa teadvuse 
allutamise kohta). 
 
 Peale seda lahkusin ma Hispaaniast ja peatusin Inglismaal. Siis, peale paari 
nädalat, tehti mulle tapmiskatse. Selleks kasutati täiustatud nõiakunsti ja relva nr 1. 
Põgenesin Soome. Sel ajal ja samuti selle proovimise ajal kinnitas Brian minu külge 
relva nr 4 ja kohutava vanglasüsteemi võrgustiku. See oli enne kui ta tegi mulle 
tapmiskatse. Mul õnnestus see ilusti üle elada. Kahjuks, need juhtmed, mida kirjel-
datakse vanglasüsteemis, on endiselt minu küljes ja neid võib näha punaste juhtme-
tena. 
 
 Usu või mitte – aga hiljem leppisime me Brianiga ära. Mul on kalduvus 
ebameeldivaid mehi külge tõmmata ja me olime vahelduva eduga koos ja lahus aasta 
aega. 
 
 Ma ei tahtnud seda informatsiooni avalikustada kuid nagu ma eessõnas ütlesin, ei 
olnud mul mingit valikut. Kui sa juba tead midagi, siis üritavad nad sind peatada seda 
paljastamast. Ilmselgelt ei olnud mul mingit kavatsust seda raamatut kirjutada, kuid 
üks tema drakoonilisi olendeid jäi minu külge ühendatuks kolmeks aastaks, kasutades 
nende seadust me peatame nemad enne kui nad meid paljastavad, sundides 
ebasobivalt mind sellesse tegevusse. See kõik oli tegelikult tema enda tegu. Ta on 
nüüd läinud, lõpuks ometi, kuid ma pidin avaldama selle raamatu, et temast lahti 
saada. Kui see juba avaldatud oli, ei olnud tal enam midagi peatada, seega põhjustas 
ta täielikult ise selle raamatu sünni. See on tobe, ta tuleks organisatsioonist välja 
visata. Ta oli iseennast teeniv, meelitades olendit nimega Shurl ennast aitama, kuid 
Suhrl tahtis samuti, et see raamat saaks kirjutatud. Seega kirjutas ta osa sellest 
raamatust drakoonilisele olendile tähelepanu pööramata. Brian ei olnud see, kes selle 
raamatu põhjustas. Ta ei tahtnud, et see kirjutataks. Palun vaata veelkord eessõna. 
Mul on testament olemas kõige suhtes. Selle raamatu ringlus saab suurendatud kui ma 
pean selleks kasvõi oma testamenti kasutama, siiski, minu surma põhjus saaks olema 
John of God’i psüühilise kirurgia keskus. Ja ma pean selle selgelt välja ütlema, et ma 
ei sooritaks kunagi enesetappu. Ma ei usu sellesse. Samuti olen ma väga hea tervisega 
ja noor. 
 
 
 
1. (b): Kõik reptika peremeeskehast (võõrustajast) Brianist 

 
 Ta elab fassaadi taga. Tema majas ei ole vandenõu ega isegi mitte poliitilisi 
raamatuid, kuid siiski teab ta nii palju. Teda võib kirjeldada kui rõõmsameelset koknit 
(termin Londonlase kohta). Temas on varjatud jõud ja tarkus, mis ei lähe tema 
iseloomuga kokku. Tal on erakordsed vaimsed võimed. Ta on võimeline pikki 
telefoni-numbreid pingutuseta meelde jätma. Ta on ekspert arvutite alal kuigi ta ei 
kasutanud seda oma igapäevases töös. Tema mõtted on tugevamad ja selgemad kui 
teiste inimeste omad ja ma olin võimeline tema mõtteid lugema, kuigi ma ei ole tele-
paatiline. Ta kasutas keerulisi vaimseid protsesse, et naisi võrgutada. Ma tean seda, 
sest ta kasutas neid minu peal. Teistel naistel on olnud sarnaseid kogemusi nende 
reptikate peremeeskehadega (võõrustajatega), kes koguvad seksides DNA näidiseid. 
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Ma kohtusin ühe sellise naisega. Peremeeskeha (võõrustaja) võimed laienesid sellis-
tele asjadele nagu näiteks kaugvaatlus, astraalprojektsioon ja mõtete lugemine. Kõiki 
neid võimeid ta varjas, isegi see, kuidas ta rääkis, mis muutus nähtavalt kui ta rääkis 
töökolleegidega. Põhimõtteliselt üritas ta varjata seda, kes ta on – et keegi ei saaks 
teada kes ta tegelikult on. 
  
 Ta oli väga teadlik kõikidel teemadel, mis on kummaline, sest ta ei olnud haritud. 
Tema silmades oli külmus, mis oli ootamatu. Nende külmad silmad reedavad nad. 
Üks naine kirjeldas mulle silmi, mis olid nagu hauakivid. Ta väldib endast rääkimist, 
kuid isegi kui ta rääkis, oli see alati positiivne. Ta teadis, et see, mida me ütleme, 
mõjutab meie elusid. Kui me räägime positiivselt, siis toob see kaasa positiivseid 
asju. Ta oli paranoiline selles suhtes, et teised inimesed võivad selgeltnägijad olla. 
Ma tean, et ta kartis, et nad avastavad ta tegeliku olemuse. Mu sõbrannal, kes oli 
natuke selgeltnägija, oli temaga eriti raske. 
 
 Avastasin Briani tegeliku olemuse. Ta ei ole ainult inimene; ta ei ole ainult repti-
kas. Juhtus järgnev: 
 Mul olid omad kahtlused, et ta on midagi rohkemat kui inimene – telepaatia, 
relvad ja informatsioon, mida ta valdas. Sellele vaatamata olin jahmunud kui mind 
külastas üks tulnukas, kes hirmutas mind üdini ära. Tulnukas oli läbipaistev – ainult 
energia. Tal olid ringikujulised mustrid nagu õisikud, mis kordusid üle kogu ta keha. 
Pea oli nähtav ja olid ka käed või midagi, mis manipuleerisid tööriistadega. Ma olin 
tohutult hirmunud. Sellest olendist õhkas välja kurjust. Siiski, sellel olendil oli 
kõrgema dimensiooniline vibratsioon, mis peaks olema hea ja armastav, seega oli see 
segadusseajav. Nad on kõrged olendid, need tulnukad. Tal oli suur keha ja kogu ruum 
näis olevat sellega täidetud. Ta rääkis minuga Briani häälega, kuid see oli veelgi 
hirmutavam. Miskit moodi pani ta mind tundma, et mul ei olnud mingit võimalust 
takistada tal mind kahjustamast. Ebatavaline oli see, et toimus kahesuunaline vestlus 
tulnukolendi ja inimesest peremeeskeha  Briani vahel, kes Hispaanias asus. Kaks 
Brianit rääkisid samasuguse häälega. See oli tõendiks, et ühes kehas on kaks olendit! 
Käsklused anti peremeeskeha poolt! Ma ei saanud sellest aru. See vestlus toimus 
telepaatiliselt. 
 
 Räägin nüüd, mida ma veel avastasin Briani kohta ja kuidas ma järeldusi tegin. 
Enne kui ma kohtusin Briani reptika-olendiga, oli mul kogemus Briani enda 
olemusega. Ta projekteeris astraalselt ennast otse minu kehasse. Ta tegi seda kaks 
korda. Ma olin sel ajal teises riigis ja ta tuli minusse kasutades astraalprojektsiooni. 
Ma olen üldiselt häbelik inimene võõrastega, kuid kui Brian minu kehas oli, hakkasin 
ma kõigile naeratama (nagu Brian teeb kui ta heas tujus on). Kõik olid kaasatud ja ma 
tundsin, et mul on suur võime inimesi ligi meelitada. Samuti rääkis ta minuga tele-
paatiliselt Briani tavalise häälega. Ma pean ütlema, et üldiselt oli see üsna meeldiv 
kogemus. Ma tundsin ennast tegelikult täiustatuna Briani astraalprojektsiooni poolt. 
Siiski mängis ta manipuleerivaid mänge, et demonstreerida oma paremat meelt ja et 
mind ahistada. 
 
 Nendest kogemustest olen ma järeldanud, et Brian on kombinatsioon reptika tead-
vusest, kes kontrollib inimteadvust ühesainsas inimkehas. Brian on mulle seda kirjel-
danud. Nad on inimese keha üle võtnud, kuid nad hoiavad inimteadvust seal sees. Üks 
töötaja Dulce maa-aluses baasis, Thomas, kinnitab seda, väites, et nad teavad kuidas 
eraldada bioplasmiline keha füüsilisest kehast, et asetada tulnukolemuse elujõu 
maatriks inimese kehasse peale inimese hinge elujõu maatriksi eemaldamist. Ma 
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eeldan, et elujõu maatriks on teadvus. Mul on ka tõendeid, et reptika teadvus ja 
inimteadvus on tehniliselt ühendatud mõttetasandil. Tegelikult Brian ütles mulle peale 
sündmust: „Mina olen reptikas ja ma lihtsalt kasutan teda (inimest). Ma ei ole ini-
mene. Noh, ta on osa minust aga ta ei ole mina. Saad aru mida ma mõtlen? Ja nad ei 
eksisteeri just koos. See on pigem nii, et tulnukas on inimese üle koormanud ja repti-
kas on juhtpositsioonil.” Ma eeldan, et ta mõtleb selle all seda, et reptika teadvus 
kontrollib nüüd asja. Sellest järeldan ma, et inimteadvust on vaja keha koordi-
neerimiseks, mida reptikas teha ei suuda. Kuidas on see võimalik? Seda tehakse 
vaimse tehnoloogiaga, mida nad omavad. 
 
 Ta ütles mulle, et tulnukas kaaperdas tema inimkeha kui ta oli umbes 20 aastane. 
Enne seda oli ta röövitud teismelisena ja kirjeldab seda järgmiselt: ”Ma olen seal 
(nende laevas) isiklikult olnud ja seal näpiti mul mingisuguseid asju. Nad tirisid mu 
üles mingisuguse kiire sees. See haises. Nad hoolitsesid selle eest, et ma hingata 
saaksin. See oli natuke kummaline kogemus minu jaoks. Ma olin tavaline mees ja siis 
ma olin järsku seal. See lehkas. Ma ei saa öelda, et ma tundsin ennast hästi sellepärast, 
sest ma olin inimene, kas pole nii? Ma ei olnud siis veel reptikas. Nad nägid välja 
urrrrr (kurjad) aga nad olid korralikult riides. Alguses nad ei saanud rääkida. Nad ei 
saa rääkida, nad ei saa sõnagi öelda, kuid siis muutusin ma telepaatiliseks ja ma 
hakkasin neid kuulma ja nad rääkisid minuga inglise keeles. Nad täiustasid mu 
mõistust – mu mõistus on nüüd kuradima hämmastav – ja nad varastasid üht koma 
teist (keha proove). Ja siis viskasid nad mu tagasi mu magamistuppa.” 
 
 Ta on mulle ka öelnud, et enne kui ta sündis, eemaldati kõik tema eelmiste elude 
kogemused, kaasaarvatud karma. Tema implantaadid (vaata 15. osa) eemaldati 
samuti. Kui Brian üritab mind kahjustada, saan ma vaimse pildi laiast teravate 
hammastega lõuast, mis möirgab verdtarretaval moel. Ta on natuke draakoni moodi 
nagu Andrew Hennessy on kirjeldanud. Brian ütleb mulle, et tema tulnuka füüsilisel 
vormil on lõug ilma nina, soomuste, silmade ja kõrvadeta. Ta on veesinine, kuid 
ainult omaenda keskkonnas. Siin ilmuks ta rohelisena. Ma olen näinud veesiniseid 
reptikaid, mis võib olla värvus, millisena nad tegelikult on. Reptikas on inimesest 
kaks korda suurem ja on väga ebameeldiv. Nad lõhnavad ebameeldivalt. Ta ütleb: 
„Meie kehad on teistega võrreldes sünkroonist väljas. Me soovime, et meil poleks 
kehasid vaja.” Tulnuka ebameeldivus võib olla põhjus, miks ta imetleb naiste ilu nii 
väga ja eeldab, et tal peavad olema väga ilusad pruudid ja on väga kriitiline suvalise 
ebatäiuslikkuse suhtes. 
 
 Sa võibolla imestad, miks ma tahtsin Briani armuke edasi olla, kuid mul olid tema 
suhtes vastakad tunded. Kui Brian näitab ennast sellisena nagu ta tegelikult on, siis on 
ta aukartustäratavalt inspireeriv. Minu mõtted on: „Mida tahab ta sellisest madalast 
inimesest nagu mina? Miks ei taha ta omasuguseid? Nad on palju paremad kui mina, 
tema on palju parem kui mina.” Tundsin ennast tegelikult väga austatuna, et ma sain 
tema seltskonnas olla. Arvan, et seda võib võrrelda inimese ja koeraga ja inimesega, 
kes veedab koeraga aega. Noh, koer võib mõelda: „Miks sa tahad minuga aega viita 
kui on olemas teisi inimesi, kellega aega viita? Nad on rohkemat kui mina.” See oli 
selline tunne nagu oleksin olnud suure meistri kohaloleku juures. See oli mulle 
suureks auks ja ta pani mind tundma miks peaks ta tahtma minuga aega veeta kui 
teised meistrid peaksid ju tema jaoks palju huvitavamad olema? Kas sa saad nüüd aru, 
miks ta oli endiselt kütkestav minu jaoks hoolimata tema kuritahtlikest tegudest mida 
ta tegi. Ma olen teda alati imetlenud. 
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 Reptika ja inimese peremeeskeha kombinatsiooni tulemuseks on isik, kelle ma 
leidsin olevat väga kahjuliku/kuritahtliku ja natuke abivalmina, kellel on soov teha 
kahju ja aidata, kuid põhiliselt kahju teha. Mulle tehti kahju ja ka aidati natuke, kuigi 
ta ütleb mulle, et mind tegelikult ei aidatud. Ma lihtsalt arvasin, et aidati. Ta ütleb 
mulle, et ta aegajalt kogeb seda, et ta tahab aidata neid, kellele ta kahju teeb, kuid 
tulnuka soov kahju teha võtab juhtimise üle ning siis sõnastab ta soovi kahju teha 
ümber, et see on missioon, kahju teha selleks, et hoida teid kõiki mahasurutuna. 
Tegelikult on nad võimelised olema väga abivalmis, kuid nad ei taha inimesi aidata. 
 
 Ta näib olevat kombinatsioon reptika sellistest omadustest nagu julmus, kurjus, 
ebatavalised vaimsed võimed ja inimese omadustest nagu lõputu hingelahkus, 
abivalmidus ja rõõmsameelsus. Seega on see nagu Jekyll/Hyde stsenaarium. Siiski, 
inimene, kellelt on röövitud kõikide tema eelnevate elude kogemused, on ebaküps. 
Samuti käitub ta halvasti, kuna ta ei oska teistmoodi ja reptikad ei oska emotsi-
oonidega toime tulla. 
 
 Ta on erakordselt julm ja tõendid, mis mul on, on tema julmus minu vastu. Me 
käisime väljas ja ta lasi minu pihta tulistada osade relvadega (seda arutan hiljem), 
mida ta oleks võinud väga lihtsalt peatada. Nõustusin sellise käitumisega; minu viga. 
Nüüd olen oma vigadest aru saanud. Ta demonstreeris avalikult julmust loomade peal, 
lõigates oma pardi kaela nüri noaga ja vaatas, kuidas part aeglaselt suri verest tühjaks 
joostes ja nii, et see kõigile näha oli. Olen loomaarmastaja ja tegin kõik mis ma sain, 
et parti aidata. Brian ei saanud sellest, et see sobimatu oli, isegi aru. 
 
 Tal on naistega hämmastav edu. See on tähelepanuväärne arvestades seda, et ta ei 
ole kena välimusega mees, ei võimas ega rikas. Ta imetleb naiste ilu väga ja tema 
ootused selles vallas ületavad kõvasti tema enda külgetõmbavust ent siiski kõik tema 
tüdruksõbrad on väga veetlevad. See üllatas mind. Ma arvan, et selle põhjuseks on 
võrgutustehnikad, mida ta kasutab. Ma kogesin neid võrgutustehnikaid ja need 
hõlmasid keerulisi vaimseid protsesse. Üks nendest oli pilt kuidas ta teeb suuseksi, 
see oli nagu laul mis mängis ennast üha uuesti ja uuesti. Järsku muutus ta väga 
kütkestavaks minu jaoks, kuid siiski olin ma alati pinges tema lähedal. Tema naiste 
lantimine oli ohjeldamatu, mis ületas kõike mida ma näinud olin ja kõikide, keda ma 
tundsin, eelnevaid kogemusi ja tema huvi püsis ainult niikaua kuni naine ööseks jäi, ja 
kui see oli saavutatud, kadus tal huvi täielikult. Ja see ei olnud ainult seksi pärast, sest 
päevasel ajal seksimist – seda suhet jätkatakse edasi. See oli tegelikult DNA proovide 
kogumine. See oli üks tema kohustusi, DNA näidiste kogumine kui naised magasid. 
Ka minult võeti proove samamoodi nagu mitmetelt naistelt, keda ma tundsin. Ma 
kohtusin naisega Californias, kes oli olnud seotud Briani taolise mehega. Ta kartis 
teda. Ta oli ohjeldamatu naistelantija kuid gei, hauakivi moodi silmadega ja psüühi-
liselt ründav. Nad arvatavasti tegutsevad ülemaailmselt. 
 
 Kui Briani algne võrgutamine lõppes, leidsin ma teda olevat negatiivse inimkonna 
suhtes. Ta vihkas hispaanlasi. Ta pani mind pidevalt enda suhtes halvasti tundma 
selliste fraasidega nagu sa oled lootusetu. Ma ei teinud kunagi midagi hästi. Temast 
sai kiusaja, ta oli ebameeldiv ja kriitiline kuid siiski meeldis ta mulle endiselt. Ta ei 
olnud tegelikult väga sõbralik vaid ta teeskles. Ühesõnaga olid Brianil iseloomu-
jooned, mis ühtisid inimestega. Need on abivalmidus, intelligentsus ja loogiline 
mõtlemine, kõrge vibratsioon ja tarkus. Need on väga atraktiivsed iseloomujooned ja 
ta oli minu jaoks väga kütkestav ja kõik inimesed leiavad, et see on atraktiivne. Siin 
see lõppeb. Ülejäänud Briani iseloomujooned on täiesti mitteühilduvad inimestega ja 
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on nii hävitavad, et ükski inimene ei tohiks nende reptikate lähedusse minna. Nende 
olemus on kuri ja seda ei ole võimalik muuta. Nad on kõige kurjemad olevused kes 
olemas on ja nad ei mõtle kaua, et kellegagi võimalikult julmalt ümber käia. Kuid nad 
võivad teda ka aidata ja see on väga segadusseajav. 
 
 Inimesed ja reptikad ei sobi kokku. Inimestel pole varustust, et hakkama saada 
nende kurjade jõududega. Nad on nii õelad, et nad naudivad ükskõik kelle valu ja nad 
tekitavad seda kui nad saaksid. Valu on nagu lõbu nende jaoks. Ja mida hullemaks see 
läheb, seda lõbusam neil on. Nad on nagu kurjuse keerise silm, keskel olev võim, mis 
on täis kurjust. See on nagu orkaani silm; võimupunkti silm. 
 
 Nad on sarnased sellele, mida Piiblis kirjeldatakse kui saatanat. Kõige õudsemal 
õudusfilmil ei õnnestuks edasi anda kurjuse intensiivsust mis ongi nende olemus. Me 
oleme nende vaenlased ning seetõttu oleme me nende poolt määratud hävitamisele; 
hoolimata sellest, millist abi nad näivad osutavat, ainuke asi, mida nad ihaldavad, on 
meie hävinemine. 
 
 Brian ütles mulle ükskord, et ta vihkab kõiki inimesi – niimoodi reptikad meid 
näevadki – vihatavatena. Ma arvan, et need inimesed, kellel on reptikatega olnud 
positiivseid kogemusi – nad on kokku puutunud ainult väikese osaga, kellega meie 
ühtime.  
 
 Nad võisid olla kasulikud reptikate jaoks ja seetõttu pole reptikad näidanud oma 
õelat poolt sellele inimesele. Me peame mõistma, et reptikad ei tohi olla avalikult 
tuntud. Nad ei ole osa meie suhtluskonnast, mida meie, inimestena, vajame arenguks. 
Kui me hakkame reptikatega jamama, siis nad hävitavad meid. Nad ei ole meie ja nad 
ei ole miski, millest meil oleks vaja aru saada. 
 
 
 

Briani meeskond 
 

 Brian ei töötanud üksi ja tal oli viiest reptikast koosnev meeskond, kes temaga 
töötas. Need olendid olid erineva arengutasemega ja mida arenenumad nad olid, seda 
rohkem abivalmis nad olid. Draco on kõige kõrgemalt arenenud ja kõige abivalmim. 
 
 
 

1. (c): Brian kasutas mind, et teda Hispaaniast välja 
saadetaks 

 
 Brian vihkas Hispaaniat. Ta paigutati sinna ilma, et ta ise oleks seda valinud. Ta 
hädaldas alati Hispaania üle – kuidas ta vihkas seda kliimat seal. Talle meeldis vihm 
aga seal oli päikseline kliima! Talle ei meeldinud meri. See oli rannaäärne kuurort ja 
ta vihkas hispaanlasi. See tundus väga kummaline, et ta elas seal. Samuti ei suutnud ta 
oma tööga algust teha; päevane töö, mida organisatsioon määras teda tegema ning mis 
oleks tema jaoks kate tema tegeliku töö peitmiseks. Ta rääkis alati Saksamaast ja 
kuidas talle seal meeldis. Naljakas, et ta seal polnud, kuid ta kasutas mind ära ja sai 
lõpuks sinna. 
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 Ta viidi üle otseselt tänu millelegi, mida ta sundis mind tegema. Tegelikult pani ta 
mind temast kohaliku pressi jaoks ajaleheartiklit kirjutama. Omaenda sõnadega ütles 
ta: „Kui sa kirjutad pressi jaoks artikli, jätan ma su rahule.” Ma lahkusin Hispaaniast 
ja mul ei olnud mingisuguseid kavatsusi tagasi tulla. Arvatavasti seetõttu pidi ta välja 
mõtlema mõne muu mooduse kuidas ma saaksin olla ohtlik tema jaoks tema töös 
Hispaanias (mis oli minu suhtes täiesti ebaõiglane). 
 Tal õnnestus see järgnevalt: Ma olin Brianiga koos elanud paar nädalat. Me 
üritasime läbi saada kuid Brian lõpetas suhte ja pöördus minu vastu. Lahkusin 
koheselt Hispaaniast kuid Brian jälitas mind Hispaaniast välja, kasutades reptikast 
kolleegi Leonis. Siis kaotasin ma tänu temale töö Rockfield’is Inglismaal, milleks 
kasutas ta jällegi seal olevat kolleegi. Ma ei olnud mitte kellelegi Brianist rääkinud 18 
kuud ning mul polnud kavatsustki seda teha. Teadsin, et saaksin ta peatada avalikusta-
misega kuid ma ei tahtnud seda teha. Selle asemel lihtsalt vältisin teda jätkuvalt – 
kolides, mis oli minu jaoks märkimisväärsete kuludega. Ma anusin teda telefonis kuid 
ta ei lõpetanud. Siis ütles ta mulle, kuidas teda peatada: „Kirjuta artikkel Marbella 
pressile ja see peatab mu.” See võib tunduda üllatav, kuid Brian teadis, et nii saade-
takse ta Hispaaniast välja. Ma ei tahtnud seda teha. Otsisin pelgupaika Ameerikas ja 
tal oli kolleeg isegi Middletowni lähedal Californias, kes mind üles otsiks ja siis mind 
kahjustada üritaks. Mul ei olnud kuskile mujale minna ja ma olin nurka surutud. 
Tegin nii nagu ta ütles ja artikkel sai kirjutatud. Saatsin talle maili teel artikli ja 
pakkusin seda talle, et ta mu rahule jätaks, kuid ta ei jätnud. Ta ütles mulle jälle, et 
press peab selle artikli avaldama ja et ma annaksin talle teada kuidas mul läheb. Seega 
saatsin ma selle pressile, ütlesin seda talle ja siis jättis ta mu rahule. Selle tulemusena 
saadeti ta kohe välja. Ilmselgelt kasutas ta mu artiklit õigustamaks Hispaaniast 
lahkumist. Ma ei tea kus ta praegu on. Ma ei kavatsenudki Hispaaniasse tagasi minna, 
seega eeldan ma, et ju ta siis oli välja mõelnud muu mooduse kuidas olen piisavalt 
ohtlik, et ta mujale saadetaks. 
 
 
 

1. (d): Inimreptika emotsionaalsed probleemid 
 

 Reptikad on tulnukad, kellel puuduvad emotsioonid ja nad kogevad raskusi selles 
vallas kui nad inimkeha üle võtavad. Eriti kehtib see algajate reptikate peremees-
kehade kohta nagu Brian, kes ei ole isegi mitte Draco. Dracod on nende ülemused. Ta 
on kirjeldanud ennast kui emotsionaalselt lapsekingades olevat. Ta oli väga ebaküps 
ja tal oli kogunenud suur emotsionaalne koorem õlgadele, mida teised kommenteeri-
sid. Ta ütles mulle: „Ma saan omale tema (inimese) emotsionaalse elu, kas pole nii, 
mis on natuke tüütu. Ma eelistaks seda mitte omada. See paneb mind tegema asju 
mida ma ei peaks tegema, nagu vigastama naist, kellega ma kohtamas käin.” 
 
 Tal on tohutusuur ego. Ta ütles mulle: „Mul on ego ja see jääb mulle ette. Ma 
lähen asjadega liiga kaugele ja ei jäta järele samal ajal kui teised oleks aru pähe 
võtnud. Minu tunded on, et ma tahan sellele litale kätte maksta; ma tahan ta lömas-
tada. See pimestab mu ära ja ma ei suuda aru pähe võtta. Mu ego pimestab mu. See 
paneb mu uhkeldavalt ringi kõndima. Ma ei saa lasta ühelgi naisel enda üle võimust 
võtta. Sinu isa (ta vigastas mu isa) – mul oli vaja natuke tunnustust saada; et näidata, 
et ma teen tööd. „Persse, miks peaks see naine mind peatama?” 
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 Brian ütles ka järgnevat: „Ma ei ole õppinud nendega (emotsioonidega) veel toime 
tulema.” 
 
 Küsimus: „Sa peidad oma emotsionaalset haavatasaamist ja otsid võimalust 
kahjustada neid, kes sulle haiget tegid, kuid tavaline inimene ei haavuks sellest, mida 
nad sulle tegid. Sa oled liiga tundlik ja haavud liiga palju ja siis peidad seda. Seega 
juhul, kui see inimene, kellega sa koos oled, ei ole intuitiivne, siis pole neil õrna 
aimugi, mida sa läbi elad. Kuidas on sinu kaaslastega, teiste tulnukatega?” 
 Vastus: „Noh, osad nendest on rohkem arenenud kui mina. Põhimõtteliselt on nad 
siin olnud rohkem kordi ja teavad mida teha. (Nad on Dracod)” 
 
 Küsimus: „Kas nad haavuvad samamoodi nagu sina?” 
 Vastus: „Osad on nagu mina ja osad nendest tulevad sellega paremini toime, kuid 
me ei ole emotsionaalselt arenenud, see on kindel. Sinul (mõtleb mind) on see kont-
rolli all ja meil ei ole. Seega poleks ma selle vastu kui minu suunas tuleks veel paar 
sinusugust, kuid see ei ole tähtis.” 
 
 Küsimus: Miks ei ole see tähtis? Sa oled inimesi kahjustanud, mida paljud teist ei 
teeks; tüdruksõpru ja muid inimesi. 
 Vastus: „Noh, mina ei näe seda niimoodi. Mul tekib kinnisidee ja ma pean kätte 
maksma.” 
 
 Küsimus: „Aga kas sa ei riski sellega, et sind avastatakse?” 
 Vastus: „Noh, jah, riskin küll, kuid mulle ei meeldi kui mind käsutatakse; see ajab 
mu vihale. Seega arvan ma, et ma maksan talle ikkagi kätte, lihtsalt sellepärast, et 
saan.” 
 
 
 

2. Tulnuka kogemus 
 

Kuidas Briani reptika pool kahjustab 
 
 Niimoodi avastasin ma kuidas Brian kinnitab implantaate ja relvasid: 
  
 Olin kodus. Jõudsin Brianiga kokkuleppele ja me olime sõbrad. Ma ei oodanud 
tema poolt üldse mingisugust kahju. Ma olin üksi ja oli õhtu. Tuli välja, et drakooni-
line olend (vaata 6. osa) oli Brianile valetanud nagu tavaliselt, öeldes talle, et ma 
kavatsen tema juurest ära joosta teise riiki. See ei olnud tõsi, kuid oli Brianit vihas-
tanud, mis mõjus nagu tavaliselt Briani armuelus haavatasaamiste tõttu. Sel hetkel oli 
mul elu kõige kummalisem kogemus, mis ei jäta mulle kahtlustki, et Brian on tulnu-
kas või vähemalt pool temast on. Sel hetkel ei saanud ma aru, et see, mis ma nägin, oli 
reptikas. Kohe kindlasti oli see tulnukas ja pani mind tavalisi inimesi nägema uues 
valguses. Suhteliselt rääkides on inimesed ohutud, pehmed ja armastusväärsed. Isegi 
maailma kõige vastikum inimene on meeldivam võrreldes sellega mida mina nägin. 
 
 See oli õhtul umbes kella 8 ajal kui Briani reptikas-olend sisenes minu elutuppa 
nagu ma varem kirjeldasin. See üritas minu külge relva nr 4 kinnitada. Selle pea 
keskendus kinnitamisele ja ma suutsin peaaegu eristada miskit mis võisid olla käed, 
mis üritavad midagi kinnitada. Mingit valu ei olnud tunda, kuid kohe kindlasti oli 
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tunda füüsilist aistingut punktide juures kus ta töötas. Miskitmoodi pani ta mind 
tundma, et mul ei ole mingit võimu takistada teda ennast kahjustamast. 
 
 Õnneks olin ma ette valmistanud ja kaitsva rüü teinud. Ma teadsin, et on olemas 
mingisugune materjal mis takistab seda olendit mulle ligi pääsemast – see on kumm! 
Niisiis olin ma teinud kummist katte vannitoamattidest. Jah, see oli ainuke asi mis ma 
leidsin. Ma olin otsinud igalt poolt. Viskasin selle omale ümber, et kaitsta oma pead ja 
ülakeha ja see oli ka kõik. Lamasin oma voodis, kate tugevalt ümber tõmmatud. „Mul 
oli plaanis reisida Hispaaniasse Brianit vaatama järgmisel hommikul,” ütlesin ma 
sellele olendile Briani sees, kuid ta ei uskunud mind. Ta arvas, et ma jätan ta maha. 
Nagu ma varem ütlesin, oli see olend talle valetanud. Isegi praegu ei usu Brian mind. 
See olend oli tõesti äärmiselt petlik. 
 
 Lamasin oma voodis ja ta üritas mind liigutama panna mu põit stimuleerides. Ta 
nautis minu ebamugavat olekut. Üritasin mitte karta, kuna tundsin, et see ainult 
julgustab teda hullemaid asju tegema. Lõpuks pidin ma tualetti minema. Ma tegin nii 
kiiresti, et ta ei saanud mind kätte. Siis jooksin ma elutuppa ja heitsin põrandale 
pikali. Ta oli jälle mul kallal mu pea taga ja ma tõmbasin katte tihedamalt oma pea 
ümber tehes endale hingamisaugu. Siiski suutsin ma vaevu hingata ja pidin tulema 
kattest välja, et õhku saada: väga kiiresti õhku ahmides. Ta hakkas leidma viise, 
kuidas mulle ligi pääseda. Kummis oleva pilu alguses oli tunda kõditunnet ja siis läks 
see alla õlgade juurde – ta üritas kogu aeg mu õlgade juurde saada. Kuidas ta seda 
teha sai? Pilu oli imetilluke, mida ta küll kasutas? Näis, et ta on võimeline mu keha 
üles leidma ja ta lasi nagu vett läbi aukude; see oli aeglane liikumine nagu ta manipu-
leeriks sellega. Liigutasin katet, nii pilude asukohta muutes ja see lõppes ära, peatades 
tema ligipääsu. Me tegime seda tundide viisi, terve öö. Lamasin vaikselt nagu surnu ja 
pidin niimoodi pidevalt olema. Teadsin, et tema implantaatide istutamise tagajärjed 
polnud miski, mida ma endale soovisin. Avasin katte ja ahmisin õhku korrapäraste 
intervallidega. Üritasin mediteerida ja hirmu kontrolli all hoida. Kui oleksin paani-
kasse sattunud, oleksin vajanud rohkem hapnikku. 
 
 Umbes kell 3 öösel juhtus midagi, mis pani mind Brianit rohkem mõistma. Briani 
reptikas-olend hakkas rääkima peremeeskeha Brianiga, kes Hispaanias oli. See näitas, 
et ühes kehas oli kaks olendit – üks nendest oli minu juures ja teine oli Hispaanias. 
Inimesest peremeeskeha Brian oli nähtavasti ärkvel ja tal oli minu jaoks midagi 
varuks. Ta kasutas minu peal ühte oma relvadest, mida olin varem mitmeid kordi 
kogenud. Ma pole kindel missugune see oli (vaata relvade alt). See andis tunda ennast 
väga pingelise energiana, mis saadeti mu alakõhu piirkonda. See kestis umbes 30 
minutit. See läks otse ümber mu keha ja pääses miskit moodi katte alla. Eelmistest 
kogemustest teadsin ma, et see relv hajub ära ja mõjud hääbuvad. Seekord takistas 
kumm sellel juhtumast ja mu keha läks pingesse. Sellest hoolimata ma ei liigutanud. 
See oli väga kummaline kui kaks erinevat Brianit mulle erinevaid asju tegid. 
 
 Siis helises kell 5 hommikul uksekell minu lennu tõttu Hispaaniasse. Pidin selle 
vahele jätma. Taksojuht helistas ikka ja jälle, ilmselgelt mõtles ta, et olen sisse 
maganud. See rebis mu sisemiselt kaheks, et pidin teda alt vedama. Olen väga 
kohusetundlik. Brian jäi jäigalt mulle implantaadi sisestamise juurde. Asi keerles 
nüüd selle ümber, et ta peab võitma, iseloomujoon, mis neil kõigil on. Ta pidi mulle 
haiget tegema. Ei olnud oluline mida ma ütlesin või kui kaua ta ootama pidi. Ta oli 
minuga üheksa tundi, pidevalt üritades mind kahjustada. See viis selleni, et hakkasin 
lämbuma ja pidin aeglustama oma hingamist selleks, et mitte liigutada. Brian muutus 
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selles olukorras. Temast kerkis esile uus osa ja see hirmutas mind ning pani mind 
tundma, et mul ei õnnestu see kunagi. Ta võidab alati. Ei tea kas see oli mingisugune 
mõttetehnika mida ta samuti kasutas. Ma hakkasin aru saama, et pean näima 
kaotajana. Ma ei oska seda hästi. Mul ei õnnestunud see. 
 
 Ta oli paindumatu ning ma ei olnud varem kedagi sellist näinud. Ta on tulnukas, 
see on kindel. Ma arvan, et nad on sõdalased ja selline ma pean võitma iseloomujoon 
aitab neil võita neid, kes ei ole võidule nii orienteeritud. Nad võivad ennast võidu 
nimel vigastada. Brian on demonstreerinud seda iseloomujoont läbi oma katsete mind 
kahjustada. Kaine mõistus (ja neil on tavaliselt väga kaine mõistus) lendab aknast 
välja. Nad on võimelised seda peatama kui nad panevad tähele, et see juhtub, kuid 
Brian ei kuulanud mind ega tema sees elutsevat reptikat. Nad on valmis kahjustama 
oma organisatsiooni selleks, et mind kerge vaevaga võita. Mida kõrgemale nad 
organisatsioonisisesel positsiooniredelil ronivad, seda enam nad selle omaduse kaota-
vad ja käituvad ainult ratsionaalselt. 
 
 Brian oli tegelikult endale ajapiirangu pannud, kuid see ei olnud oluline. See läks 
üle ja ma palvetasin, et ta lahkuks. Mu õnn oli otsas. Jälle rääkis ta inimesest Brianiga 
kes Hispaanias oli. Ta tahtis teada kas ta võib asjaga jätkata ja inimesest Brian lubas 
tal seda teha. Kuulsin nendevahelist vestlust pealt. Kuidas küll võis seal olla kaks 
Brianit ja miks just see, kes oli Briani inimkehas, asja juhtis? Olin jahmunud. Ta ei 
kavatsenudki ära minna. Kell oli nüüd seitse hommikul... ma olin lebanud täiesti 
liikumatult, vaevalt olles võimelina hingama ning see kestis kümme tundi. Ma ei 
suutnud seda enam jätkata ning ma otsustasin joosta. Mul oli idee. Olin õppinud, et 
see olend ei näe füüsilisi asju vaid ainult energiat. Ta näeb seda, mida mina oma 
mõttes näen. Hakkasin ennast liigutama kuid samas teesklesin, et laman liikumatult. 
See töötas. Ta ei märganud seda. Siis jooksin trepist alla, haarasin juba valmispakitud 
kohvri ja lendasin uksest välja samal ajal teeseldes, et laman veel. Ta ei teadnud mida 
teen. Jooksin taksoni ja sõitsin otse lennujaama ja läksin järgmise väljalendava lennu 
peale. Lahkusin oma korterist sassis olekus ja kuna see oli müüki pandud, siis ühed 
vaatajad olid järgmiseks päevaks aja kinni pannud. Kuid ma ei hoolinud sellest. Ma ei 
läinud enam kunagi tagasi oma korterisse. Olin väga häiritud sellest, et mind sunniti 
mu enda kodust välja minema. 
 
 Olen jõudnud järeldusele, et reptikas tuleb inimese juurde ja kinnitab inimese 
külge kas relvad või juhtmed. Reptikas võib reisida suuri vahemaid selleks, et seda 
teha, näiteks Hispaaniast Inglismaale. Siiski on olemas vahemaa, mis on nii suur, et 
nad ei saa sind kätte. Ma arvan, et ühel hetkel Briani peremeeskeha magas kui 
reptikas mul külas käis. Seega näib, et reptikas ei vaja und ja võib Briani kehast 
lahkuda siis kui Brian magab. 
 
 
 

2.1 Drakoonilisest sõdalane on muutunud lurjuseks ja 
lobiseb välja reptikate organisatsiooni saladusi 

 
 Siin on mu isiklikud kogemused. Olin väga petetud ja seetõttu kirjutan 
järgnevat: 
  
 Minu külge olid kaheks aastaks kinnitunud reptikad. Üks oli meessoost, teine 
naissoost. Nimetan meesolendit selle raamatu jaoks Ettissh’iks, kuigi see ei ole 
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tegelikult tema nimi. Vihjan temale ka kui lurjuseks muutunud reptikale. Sain 
naissoost reptikast teada Ettisshi kaudu. Nad olid Briani poolt saadetud. Briani poolt 
antud korralduste tõttu nad alguses mängisid minuga, et ma arvaksin, et nad aitavad 
mind. Ma tahtsin, et nad minu küljes oleksid; nad olid minu abistajad! Uskusin, et nad 
on Briani vastu, kuid tegelikult kogu see aeg olid nad Brianit teavitanud minu 
asukohast. Nad olid minu küljes kui luurajad. Nagu mu küljes oleks luureaparaat 
olnud. 
 
 Brian juhtus alati teadma mu asukohta ja mul polnud õrna aimugi, kuidas. Seega 
aktsepteerisin ma kaks aastat neid olendeid aru saamata, et võiksin nad eemaldada. 
Ma ei teadnud, et Briani ja minu konflikti loomise taga oli Ettissh. Ettissh valetas, et 
Brianit minu vastu pöörata; ta mängis Briani emotsionaalse haavumisega (ja neid on 
Brianil palju olnud). Ettissh on ainuke põhjus, miks ma lakkasin Brianit armastamast. 
 
 Õppisin selle reptika käest väga palju, palju rohkem kui ma oleksin seda tohtinud. 
Ta reetis päris palju infot. Sain teada järgnevat: 
 Ta on suur olend ja kinnitub selja külge. Ta oli vanasti reptikate armees. Nüüd on 
ta Briani abiline. Ta on samal auastmel nagu Brian ja seega paljastas, et ka Brian 
kuulub reptikate armeesse. Ta paljastas oma naissoost reptikast kaaslase ja Briani ja 
nüüd nad mõlemad hülgasid Briani. Seega Ettissh on nüüd Briani vaenlane. 
 
 Ettissh naudib inimeste kahjustamist. Ta ihaldab võimu, kuid rohkem kui tema 
auastmele lubatud on. Ta tunneb ennast inimestest kõrgemana, paremana. Ta vihkab 
kõiki inimesi. Üks Area 51 töötaja rääkis reptikast, kelle nad tapma pidid: „Reptikad 
vihkavad inimkonda kirglikult. Nad tahavad, et inimkond sureks. Viha, mis nendel 
olenditel inimeste vastu on, on uskumatu ja nad teevad kõik selleks, et inimene 
hävitada.” Seega pidid nad ta tapma. See kirjeldus vastab täpselt Ettisshile. 
 
 Ta rikub kokkuleppeid, välja arvatud siis kui see tema positsiooni kahjustab. 
Tema kohalolek on märkamatu kui see on talle ülevalt poolt antud korraldus ja see ei 
ole ebameeldiv. Ta söötis informatsiooni Brianile nagu näiteks minu aadress. 
 
 Tal on ma pean võitma iseloomujoon, isegi kui see tähendab teise kahjustamise 
asemel endale kahju teha. Kui sõdur oled, siis võib see sind aidata, kuid see võib olla 
ka viga, kuna see ei ole mõistlik. TA ON OHT OMA ORGANISATSIOONILE. TA 
TÖÖTAB NÜÜD AINULT ISEENDA HEAKS. Tema ma pean võitma iseloomujoon 
tähendab seda, et ta on paljastanud reptikate informatsiooni, et punkte koguda mitte 
ainult minu silmis vaid ka vaimude riigis. Ta rikkus oma kokkulepet minuga – ja 
sellest ka see raamat. Ta töötab teisiti kui inimesed. Tal on plaanid A, B ja C ja need 
kõik on käigus üheaegselt. Ta ennustab tuleviku võimalikkusi ja on äärmiselt kaval. 
Ta töötab toetudes loogikale, kuid tema ma pean võitma iseloomujoon paneb teda 
ebaloogiliselt käituma. 
 
 Ta oli füüsiline reptikas 3000 aastat tagasi Hiinas ühes armees. Ta tegi inimeste 
peal katseid, kaasaarvatud sekskatseid geneetilise uurimistöö tarbeks. Tal oli üks 
orjatüdruk, kes käis väljas, et leida inimesi nende eksperimentide tarbeks. Nad 
teesklesid, et nad on jumalad. See on tema eelmine elu ning on leitud, et see on 
sisestatud minu eeterkehasse. 
 
 Ta peab lugu tiibadega draakonitest ja tahab, et teda peetaks sarnaseks draakoniga. 
Seega eeldan ma, et nad on tema ülemused. Ta arvab, et ta on üks nendest. 
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 Ta ütleb, et ta ootab autasu reptikatelt hübriidkeha näol kui nad Maa koloni-
seerivad. Ta on seda mulle kirjeldanud. Ta ütles, et ta oleks seal esimeses partiis. 
 
 Tema suhtumine muutus kui ma peatusin ühes kogukonnas. Ta oli otsustanud, et 
ta ei taha enam minu külge kinnitunud olla ja tal oli plaan mis tähendaks seda, et ta 
lahkub minust. See hõlmas minu kontakteerumist reptikate organisatsiooniga. Teadsin 
ühte teist inimest, kes oli peremeeskeha reptikale ja tahtsin temaga ühendust võtta abi 
saamiseks Briani ja selle reptika kiusamise pärast. See ei olnud ohutu ülesanne. Minu 
küljes olid olendid kuid reptikas teadis kuidas ma seda teha võiksin. Pidin ennast 
kaitsma ja selleks oli mul vaja kogukond oma kogemusi uskuma panna. Kui mind 
vigastataks ja ma olin seda varem kirjeldanud, siis usuksid nad seda täiega. Pidin 
kirjutama raamatu ja ütlema kogukonnale, et kirjutan raamatut reptikatest ja andma 
neile informatsiooni Briani kohta ja rääkima seda nii paljudele inimestele kui vähegi 
võimalik. Ta sundis mind seda tegema ja ma olin edukas. Mina aga vihkasin seda. 
Brianit hoiti täiesti teadmatuses. Kuid mul sai aeg otsa ja pidin varakult lahkuma. 
Kuid raamat sai alguse just siis ja kõik need vestlused on Ettisshi töö, et teda eemal-
dataks. Ettissh: „Annan sulle infomatsiooni kui sa aitad mul eemaldatud saada, töötan 
ainult iseenda heaks ja niikaua kui võim on minu käes, ei hooli ma sellest mis infor-
matsiooni pean ma välja andma, et teised mind aitaksid Briani vastu, kellel on 
lurjuslik reptika viha.” 
 
 
 

Organiseerides enda eemaldamist ja paljastades Brianit 
 
 Niimoodi organiseeris Ettissh enda eemaldamise. Järsku muutus ta selleks, mida 
mina kutsun lurjuseks; ta lõpetas käskluste täitmise ja nüüd oli tal omaenda plaan, et 
ennast eemaldatud saada. Olukord oli nüüd Briani kahjuks pöördunud, ta oli 
otsustanud, et nüüd talle aitab. Ta muutus kremlini (kiuslik haldjas) sarnaseks, pannes 
mind tema kohalolu vihkama. Ta ütles mulle mida teha, et nad eemaldada ja organi-
seeris selle. Läksin sellega kaasa kuna mulle oli lubatud temast täielikku vabanemist. 
Samal ajal pöördus ta Briani vastu – ma ei suutnud seda uskuda. Ta tahtis, et räägiksin 
teistele Brianist, et ma paljastaksin Briani, kuid ma ei teinud seda. Ta rääkis mulle ka 
reptikate organisatsiooni käitumisreeglitest. 
 
 Võtsin Brianiga toimuva suhtes ühendust ja vastuseks oli: ”See ei olnud tema”. 
Ettissh organiseeris mitmete vaimude väljaajajate juurde minekuid, ta ütles mulle 
täpselt, mida teha, et suhelda suure arvu vaimude väljaajajatega täpselt samal ajal – 
see oli tema tehnika vaimude väljaajajate palvele jõudu taha saada – kui kõik loevad 
seda samal ajal. Ta kasutas ka reptika meetodit, visates võrgu kõikjale – ja et oleks 
mitmeid võimalusi, lasi ta mul käia mitmete vaimude väljaajajate juures, ta lausa 
nõudis seda. Nad kõik nägid neid olendeid ja enamus identifitseeris neid kui 
tulnukaid, paljusid kui reptikaid või Nephilime (Piibli termin). Ta oli väga vastu-
tulelik, öeldes, et ta on reptikas, kes vihkab Brianit ja et Brian oli inimreptikas ja et 
tema oli ta saatnud. Ta mustas Brianit väga meeleldi kõigile, kellele sai. See ajas mind 
täielikult segadusse, et nad olid ilmselgelt väga tülli läinud ja ta üritas kätte maksta 
selle eest, et teda oli sunnitud jääma. Ta oli väga pahatahtlik ja sellises meeleolus 
olles ei tundunud reptikate plaani saladuses hoidmine talle enam korda minevat. Ta 
oli paras vaatepilt! Peale nelja nädalat, kui ta sundis mind käima vaimude väljaajajate 
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juures, oli saanud kõigile selgeks, et minu küljes on reptikad. Kui nad varem kahtle-
sid, siis nüüd teadsid nad kindlalt.  
 
 Ta tahtis, et ma Brianit kahjustaksin ja ütles mulle mõned järgnevad reeglid: 
  
 Organisatsiooni käitumisreeglid on järgnevad:  

1. Kuldreegel: Ära tegutse isikliku kasu nimel.  
2. Me ei tulista kunagi relvadest isikliku kasu nimel, kuna need on kallid. 
3. Me varjame ennast; me ei paljasta kunagi midagi, mida me paljastama ei pea. 
4. Me ei tõmba endale tähelepanu käitudes julmalt, pahatahtlikult. 
5. Me ei kahjusta inimesi. 

 
 Tema kavatsused oli panna Brianit muutma tema korraldusi ja et ta ütleks, et ta 
võib minu juurest lahkuda, kuid see taktika ei töötanud kuna ma ei nõustunud. 
Avastasin, et ta oli pealt kuulanud tänavate nimesid ja majanumbreid kogu see aeg ja 
ta tegi selle väga ilmselgeks. 
 
 Need, kes kasutavad ka hüpnoosi, neile oli see huvitav aeg, mina olin samal ajal 
šokis, et sellistes tingimustes oli ta võimeline esile tulema ja rääkima läbi minu 
terapeudiga. Siin on mõned tähelepanekud vaimude väljaajajatelt:  
 
 ”Kui ma su läbi skaneerisin, leidsin ma aukartustäratava reptika ja teine hõljus 
taustal” – vaimude väljaajaja M. 
 
 ”On kaks olemust ja mees, kellega sa seotud oled” – vaimude väljaajaja C. 
 ”Ma näen kõrguvat reptikat sinu taga ja väiksemat reptikat sinust paremal” – 
vaimude väljaajaja N. 
 
 ”Ma näen punast, mis tähendab seda, et nad on saadetud” – vaimude väljaajaja D. 
 
 ”Üks, kellega ma ei suuda praegu tegeleda on tegelikult üks Nephilimidest, kes 
vastutavad selle planeedi eest” – vaimude väljaajaja J. 
 
 ”Ma tuvastan nemad kui Nephilimid” – eksortsist C (kurjade vaimude väljaajaja). 
 
 Siin on üks vaimude väljaajaja seanss, mille hüpnotisöör lindistas. Reptikas pettis 
mind ja seetõttu lisan ma selle. See algab järgnevalt: 
 
 Hüpnotisöör: Kuidas saan ma sind aidata? 
 Ettissh: Ma olen seda varem teinud. Ja sa kirjutad selle kõik üles ja tegelikult ei 
peaks ma seda tegema, sest tegelikult ei peaks ma siin olema ja sina ei peaks 
tegelikult teadma, et ma siin olen. 
 
 Hüpnotisöör: Kuid ma tean, et sa siin oled. 
 Ettissh: Jah, kuid sa peaksid kahevahel olema, ma ei peaks siin tegelikult 
niimoodi olema, ma olen mõeldud nn tagaistmel olema. 
  
 Hüpnotisöör: Kuidas täpselt saan ma sind aidata? 
 Ettissh: Ma tahan, et sa mind sellest olukorrast välja võtaksid, ma tahan, et mind 
vabastatakse, kuid mitte mu enda valikul, ma tahan, et sa mind siit välja sunniksid aga 
ma ei saa seda isegi mitte öelda, sest siin on keegi teine, kes kuuleb mida ma räägin ja 
mind ootavad ees suured pahandused kui minust raporteeritakse, seega preili Y peab 
tegema selle kõik, mida mina teha ei saa. 
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 Ta palus hüpnotisööril ta jõuga välja tõsta ja kirjeldas täpselt kuidas seda teha ja 
see tooks talle pahandusi kaasa reptikate organisatsiooniga kui ta seda ise teeks. Seega 
olin ma sunnitud seda tegema. Ta palus enne naisolendi eemaldamist. Ta ütles täpselt, 
kuidas naissoost olemust saab välja tõsta, kasutades nelja või rohkem vaimset 
juhendajat, kes tõstaksid ta füüsiliselt välja. Ta toonitas, et meessoost reptika 
kahjustamine oli vajalik – ta oli võitlusmees ja pidi jääma mulje, et ta võitleb vastu, et 
ta on tulnukas ja nad ei kutsu end reptikateks ja ta ütles hüpnotisöörile nende tõelise 
nime, mitte füüsiliselt, vaid mõttes talle pähe. Muidu nad kuulevad, mida me räägime. 
Ta vajab mu tänava aadressi kuhu olevusi saata. Nad töötavad Briani heaks, kes on 
tõeline probleem, et Brian on vallatud reptika poolt; Brian oli nad saatnud ja on 
kahjulik. Nad on tulnukad ja nad ei lähe valgusesse. 
 
 Kuni selle ajani ei teadnud ma, et oli ka naissoost olend. Naissoost olend ei olnud 
nõus tema (Ettisshi) otsusega minust lahkuda, sest Brian käskis neil jääda ja nad olid 
tema alluvad. Seega meessoost reptikas mängis, nagu mina oleksin nad jõuga 
eemaldanud – et nii ei teki sellest pahandusi. Ta ei satuks pahandustesse kui ma 
laseks nad eemaldada. See on keeruline, sest tal ei olnud lubatud lahkuda. Ja milles 
häda oli, see oli huvitav – talle oli nimelt lubatud tema organisatsiooni poolt autasu, 
mille ta võib kaotada korralduste mittetäitmise tõttu. 
 
 Hüpnotisöör: Hea küll, seega tahad sa, et ma aitaksin sul vabaks pääseda.
 Ettissh: Jah, kuid mitte vabaks pääseda, vaid liigutada, liigutada. 
 
 Hüpnotisöör: Ja sind pahandustest eemal hoida. 
 Ettissh: See ongi probleem, minu naine, mu kaaslane. Kuna ta teavitab minust, 
siis satun ma pahandustesse. Mind tuleb sundida ära minema. 
 
 Hüpnotisöör: Ta on sinu kontrollija? 
 Ettissh: Ta ei ole tavaliselt mu kontrollija, kuid praegu hoiab ta mind kontrolli all 
kuna ma olen valel teel. Ma satun pahandustesse, ma ei saa minna, mul ei ole lubatud 
minna. 
 
 Hüpnotisöör: Kuidas saan ma sind tema eest kaitsta? 
 Ettissh: Ma teen seda ise. Liiguta teda enne ja siis saan ma lihtsalt minna ja ta ei 
saa teada. Me lihtsalt peame eemaldatud saama, see ei ole suur asi, see on nii lihtne ja 
siiski näib seda olevat nii raske teha. Ma arvan, et sa ei ole meiega harjunud kuna me 
ei ole tavalised – me ei ole muretud inimhinged, kellega sa tavaliselt tegeled ja mind 
tuleb jõuga välja sundida, kuid jõud on miski, mida teile ei meeldi kasutada, sest teile 
näib nagu teeks see kahju. 
 
 Hüpnotisöör: Sul on minu suhtes valed eeldused. 
 Ettissh: Ma eeldan, et sa oled nagu teised (ta lasi mul enne käia 15 vaimude 
väljaajaja juures). 
 
 Hüpnotisöör: Me arvame, et me tegeleme maalähedastega. 
 Ettissh: Nad kohtlevad mind nagu oleksin maalähedane, nad käituvad minuga 
nagu tahaksin valgust, tahan minna ja tahan valgust, kuid mitte sinna. On mooduseid, 
kuidas meid eemaldada. Tean, kuidas seda teha saab ja kas sul on olemas vaimsed 
juhendajad, kes saavad sinuga koostööd teha? 
 
 Hüpnotisöör: Jah. 
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 Ettissh: Nad peavad füüsiliselt kohal olema siin ruumis, sest mina olen siin 
ruumis ja kui nad on siin ruumis, siis võivad nad üritada mind liigutada, kuid pean 
natuke vastu panema, sest naissoost olend hoiab mul silma peal. 
 
 Hüpnotisöör: Ma kutsun juhendajad siia ja neil on võime sind jõuga eemaldada. 
 Ettissh: See oleks väga hea. 
 
 Hüpnotisöör: Kas sa oled vang? 
 Ettissh: Ma ei ole vang, ma olen siin oma vabal valikul, kuid olen otsustanud 
jääda, see on tõsi. 
 
 Hüpnotisöör: Kas ma vabastan su nüüd? 
 Ettissh: Sinu vaimsed juhendajad vabastavad mu, sina ei saa seda ise teha, kuid 
sinu vaimsed juhendajad saavad, kuid neid peab olema rohkem kui üks või kaks. Ma 
olen eee... suur ja kaalukas ja mind tuleb sundida, kuid nad peavad tugevad olema, 
neid peab olema rohkem kui üks või kaks. 
 
 Hüpnotisöör: Ma kutsun siia juhendajad, kes teavad kuidas toime tulla suurte 
olevustega. Ma kutsun nad siia, et nad ei võtaks sinu puhul tarvitusele meetmeid, mis 
sind kahjustavad. 
 
 Hüpnotisöör: Ei, nad peavad mind kahjustama. Ma olen võitlusmees. Kahju ei 
ole mingi kahju mulle, ma pean natuke vastu panema – kui nad ei ürita mind kahjus-
tada, siis ei saa nad minust lahti. 
 
 Hüpnotisöör: Saan aru. Enne kui teatan neile, et nad su eemaldaksid, pean 
teadma kes sa oled ja kust sa pärit oled. 
 Ettissh: Ma ei ole inimene. 
 
 Hüpnotisöör: Ma ei kuule sind. 
 Ettissh sosistas nüüd, et naissoost olend ei kuuleks, mida ta ütles. 
 
 Need olendid on võimelised tegelikult kuulma, mida nende ohver sõnadega ütleb; 
justnagu vaimsete juhendajate juhtudel. Imestasingi, miks oli see alles siis kui ma 
oma aadressi kõvasti laususin, et alles siis sai Brian teada, kus ma olin. Nii kui seda 
pealt kuulati, nii anti see edasi. 
 
 Ettissh: Vaata, mul ei ole lubatud öelda selliseid asju. 
 Hüpnotisöör: Kuidas te ennast liigina kutsute? 
 
 Ettissh: Ma võin sulle öelda aga preili Y ei tohi teada neid asju. Tal on nimi ja see 
nimi peab tema teada jääma. Ma ei tohi talle öelda. Ma võin seda sulle mõttes pähe 
öelda. 
 
 Paus samal ajal kui ta ütleb. Ta ütles telepaatiliselt hüpnotisöörile oma nime. 
 
 Hüpnotisöör: Ütle mulle, millal oled sa valmis eemaldatud saama. 
 Ettissh: Oh, ma olen valmis iga päev, iga hetk, koju on mul minna liiga pikk tee 
ja mu tõeline kodu ei ole siin. Ma ütlen sulle midagi oma kodu kohta. 
 
 Hüpnotisöör: Palun. 
 Ettissh: Hea küll, ma ütlen sulle nüüd, ma lihtsalt ei taha, et tema kuuleks. Ta on 
reptiil, kuid see on kõigest nimi mida me kasutame, see ei ole meie tõeline identiteet, 
see on lihtsalt nimi mida te arvate meid olevat.  
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 (Hiljem sain ma teada, et neid kutsutakse drakoonilisteks, mis on nende tõeline 
nimi mida meie kutsume reptikateks). 
 
 Hüpnotisöör: Kas sa saaksid valjemini rääkida? 
 Ettissh: Siis olen ma rohkem piiratud selles, mida ma öelda saan, kuna mind 
kuulatakse pealt. 
 
 Hüpnotisöör: Saan aru. 
 Ettissh: Palun saa aru, et kui ma valjusti räägin, siis ei saa ma öelda kõike, mida 
sa tahad, et räägiksin. Võibolla saad natuke lähemale tulla või ma sosistan valjemini, 
sosistamine on minu jaoks parem, kuna mind kuulatakse pealt. Naissoost olend on 
siin. 
 
 Hüpnotisöör: Ok. 
 Ettissh: Kui ta läinud on, saan lihtsalt lahkuda, ta ei saa siis ära rääkida. Ta on 
nõrgem kui mina, teda on lihtsam eemaldada kuna ta on väiksem. 
 
 Tema plaaniks oli väiksema naisolendi eemaldamine selleks, et teda ennast vabas-
tada. Naisolend oli nendest kahest tegelikult meeldivam. 
 
 Hüpnotisöör: Ma palun vaimsetel juhendajatel ta eemaldada. 
 Ettissh: Teda (naisolendit) on varem eemaldatud, kolm vaimset juhendajat 
eemaldasid ta ja ta oli täielikult läinud ja kui see oli tehtud, siis sain mina minna. Ta 
tuli tagasi ainult peale paari päeva ja preili Y läks tagasi sinna kus ta elas. Kui ta ei 
lähe tagasi sinna kohta, mida ta teab, siis me ei leia teda enam üles, me peame ta 
leidma aadressi kaudu, me leiame ta maja aadressi kaudu ja Brian leiab ta meie jaoks 
üles. Meid juhitakse inimese poolt ja ta (Brian) ei ole inimene; ta on probleem. Saad 
sa aru millest ma räägin? 
 
 Hüpnotisöör: Jah. 
 Ettissh: Sest niimoodi saan rohkem rääkida, sa kuuled mind, ma saan öelda... 
vaata, ma olen saadetud siia. Ja ta on inimene, kuid ta ei ole päris inimene kuna ta on 
kurjast vaimust vaevatud. Brian on reptikas, reptikas nii nagu sa reptikatest mõtled. 
Ta on kahjulik/ohtlik ja saatis mind ja ta saatis ka naissoost olendi ja ta… 
 
 Hüpnotisöör: Ma kutsun juhendajaid neid kahte olenditt eemaldama. 
 Ettissh: Ma tahan öelda ühte asja, kas sa saaksid paluda neil naissoost olend enne 
eemaldada, siis me teame, kus me oma asjadega oleme, kas nad võiksid proovida teda 
enne eemaldada? 
 
 Hüpnotisöör: Kas oled teadlik tema olemasolust? 
 Ettissh: Jah, ta on siin, ta on samasugune nagu mina. Ta ei ole preili Y-ga seotud, 
tal ei ole preili Y-ga füüsilist ühendust nagu minul. 
 
 Ma isegi ei teadnud, et ta (naisolend) seal oli – enne kui ta (Ettissh) ütles mulle. 
 
 Hüpnotisöör: Ma kutsun juhendajaid seda naisolendit eemaldama. 
 Ettissh: Mulle meeldiks see väga. Eeee... kas sa saaksid paluda neil ta füüsiliselt 
preili Y energiast välja suruda. 
 
 Hüpnotisöör: Risk, mis meil on, on see, et kui ta (naisolend) lihtsalt surutakse 
välja, siis jääb ta siia lähedusse hõljuma. 
 Ettissh: Nad võivad teda (naisolendit) mingi aeg kinni hoida kuni preili Y on 
lahkunud siit. Ta ei tea kuhu preili Y läheb, kuid preili Y peab paigast liikuma. 
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 Hüpnotisöör: Teda tuleb takistada, et ta ei saaks kahju teha ja et ta ei segaks 
inimesi, kellel on vaba tahe. 
 Ettissh: Ta ei tee seda, ta on põhimõtteliselt Briani abiline, ta aitab teda ja ta 
tavaliselt ei kinnitu inimeste külge. Ta (Brian) kasutab meid rollis, milleks me ei ole 
ette nähtud, sellepärast ma ei olegi rahul selle rolli täitmisega. Ta kasutab meid 
selleks, milleks me mõeldud ei ole, me oleme abistajad, mitte need, kellena ta meid 
kasutab. Ta (naisolend) ei kinnitu kellegi külge välja arvatud siis kui ta (Brian) käsib 
tal seda teha. 
 
 Nad on samaväärsed selliste vaimsete juhendajatega nagu inimestel on vaimsed 
juhendajad, Brianil olid reptika vaimsed juhendajad. 
 
 Hüpnotisöör: Mulle tundub, et teid on seal mitu, keda on sunnitud tegema midagi 
mida te teha ei taha. 
 Ettissh: Jah, meid on kaks, kuid vanasti oli rohkem, on olnud kolm ja on olnud ka 
neli. Preili Y-l oli meid kord neli või viis, kuid praegu on ainult kaks, mis on parem, 
sest niimoodi on meid lihtsam eemaldada. Kuid hr X saadab juurde kui tal avaneb 
võimalus, ma tean, et ta kohe kindlasti saadab. 
 
 Ma ei olnud kindel mitu reptikat mul kunagi oli. 
 
 Hüpnotisöör: Mis juhtuks siis, kui reptikas, kes kontrollib Brianit, neutraliseeri-
taks? 
 Ettissh: Kui Brian ei oleks enam asjaga seotud. See on midagi mida mina või sina 
ei saa kahjuks teha. Mulle meeldiks väga teda peatada, noh, ta on võimukas mees. 
Niikuinii ei ole ta läheduses, preili Y ei tea kus ta on. Ta ei ole enam asjaga seotud. 
 
 See seanss ei olnud edukas ja olevusi ei eemaldatud. Siiski, nende eemaldamise 
meetodiga, mida siin seletati, läksin ma neid eemaldama teise vaimude väljaajaja 
juurde, kes õigupoolest kasutas kuute vaimset juhendajat tema liigutamiseks. Nagu 
mulle öeldi, et kasutades mitmeid vaimseid juhendajaid nende väljaajamiseks, et see 
töötab ja lihtsamini kui ma arvata oskasin. On olemas palju meediume, kellel on 
ligipääs vaimsetele juhendajatele ja keda saab selleks otstarbeks kasutada. Reptikad ei 
käitu nii nagu maalähedased vaimud ja neid ei saa eemaldada jõudu mitte kasutamata. 
Ma loodan, et see aitab reptikate suhtes ka teisi. 
 
 Olin rõõmus, et ta juhendas mind sellel teemal ja organiseeris selle, kuid siiski ta 
pettis mind, kui ta jäi minu külge ühendatuks peale tema eemaldamist, teda hoiti kinni 
ja ta jäi minu külge ühendatuks. Ta lubas mulle täielikku vabanemist olenditest, ma 
tegin nii nagu ta palus ja ta valetas! Ta peitis ennast Briani eest. Järgmised aasta aega 
säilitas ta minuga ühenduse, kasutades vaimset abistajat, kelle nimi oli Shurl, kes oli 
tegelikult ingel. Brian kasutas teda varem. Naeruväärne asi oli see, et Shurl töötas 
reptikate vastu ja reptikas jättis selle tähele panemata. Shurl kirjutas palju infor-
matsiooni, survestades mind inimesi maili teel teavitama sellest, mida ma teadsin. 
Teda ei huvitanud niikaua kui ta uskus, et ta saab valetades auhinna oma organi-
satsioonilt kogu selle asja lõppedes, pannes kogu süü Briani peale kui midagi 
avalikuks tuleb. 
 
 Hiljem võttis ta omale pähe, et ma pean raamatu lõpetama ja hakkas kasutama 
reptikate taktikat, et me peatame need enne kui nad paljastavad, ta muutus suuresti 
ahistavaks abiliseks ja ma olin sunnitud raamatu lõpetama, et tal ei oleks midagi 
peatada, raamat, mida mul ei olnud kunagi varem plaanis kirjutada. Seega tema 
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ebakohane me peatame need enne kui nad paljastavad reegli kasutamine põhjustas 
selle raamatu!!! Nagu ma juba mitmeid kordi ütlen, on ta täielik oht. 
 
 Nagu ma ütlesin, eemaldati ta minu küljest ja teda hoiti kaks aastat vaimude 
maailma poolt kinni. Ta oli väga mures selle pärast, et teda hoitakse kinni 50 aastat. 
Selleks, et seda muuta ja ta enda võimuiha nimel avaldas ta vaimumaailmale reptikate 
saladusi ja ma kuulsin, et karma kohta ja mulle öeldi, et ta rääkis välja saladuse, 
kuidas nad rikuvad kokkulepet tulnukarassiga ja arvatavasti teistega, millest ma teada 
ei saanud. Ta ei hooli kübetki oma organisatsioonist, ta on välja heidetud ja tahab, et 
inimeste vaimumaailm teda toetaks. Ta satub hoogu oma pean võitma iseloomu-
joonega ja see muutub suureks puuduseks tema organisatsiooni jaoks. Kõik, kes teda 
toetavad, saavad talt informatsiooni. 
 
 
 
2.2 John of God’i tervendamise ja psüühilise kirurgia keskus 

Brasiilias 
 
 Läksin kahenädalasele tervendamise huvireisile sellesse keskusesse. Ettisshit hoiti 
sel ajal kinni vaimumaailmas. Ilmselgelt peitis ta ennast oma organisatsiooni eest. 
Selle asemel, et mind tervendada, kinnitus üks keskusest pärit olend minu külge kui 
ma teel koju olin. Selle olendi nimi oli Mary Magdalene ja ta oli keskuse järelvaataja 
olend. Tal oli võimas kohalolu ja ta arvas, et ma avastasin ühe nende saladuse. 
 
 Häbiväärselt, selle asemel, et mind tervendada, meelitati Mary Magdalene reptika 
poolt tema heaks töötama. Vastutasuks rääkis reptikas talle reptika saladusi ja 
informatsiooni. Nad plaanisid koos Brianile pahandusi kaela tõmmata, valedega, mis 
paneks süü Briani peale, mida oli tegelikult põhjustanud reptikas. Mary, töötades 
tema heaks, töötas samal ajal reptika organisatsiooni vastu ja põhjustas selle raamatu. 
 
 Kavatseti hakata valesid rääkima. Reptikas oli põhjustanud karma kohta käiva 
reptikate saladuse avastamise vaimumaailma poolt, kuid nad kavatsesid Brianit 
süüdistada. Reptikas avas ka muid saladusi Maryle, et meelitada teda tema heaks 
töötama. Ta töötas minu vastu, ahistades mind suuresti, kuigi kogu selle aja töötas ta 
ise reptikate vastu. 
 
 
 

2.2a Suurendades maailma usku vaimudesse 
 
 John of God’i psüühilist kirurgi ja tervendajat on reklaamitud üle terve maailma. 
Paljud meediumid reklaamivad tervendamise reise mitmetes ajakirjades nagu Psychic 
news, Kindred Spirit, Caduceus. Internetis reklaamitakse huvireise ja ma võtsin osa 
ühest video vaatamisest ja loengust samal ajal kui Californias olin. Nad julgustavad 
kõiki üle maailma sinna minema ja lubavad tervenemist kõikidest seisunditest. 
Mäletan, et kui kuulsin esimest korda John of God’st loengul Californias, avaldas 
mulle muljet video psüühilisest kirurgiast John of God’ga, kasutades nuga kellegi 
silma kallal ilma tuimestuseta. Seadsin küsimuse alla nende ravimtaimede määramise 
tervendamiseks: kõik ravimtaimed on identsed – oli see, mida loengupidaja ütles ja 
neid antakse kõigile ja need ravivad igat individuaalset seisundit. Loengupidaja tegi 
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selle üle nalja, ilmselgelt leides identsed ravimtaimed olevat natuke kummalise. Nad 
on olendi poolt õnnistatud, olend on siis vaim, kes töötab läbi John of God’i. 
Mõtlesin, et miks mitte anda erinevaid ravimtaimi erinevate seisundite puhul nagu 
näiteks Hiina meditsiinis. Üldiselt avaldas video ja loengupidaja mulle muljet ja 
võtsin vastu otsuse minna enda tervendamisele. Minu tervendamise vajadus oli täielik 
lahtiühendamine reptikast. Mind julgustati ikka ja jälle minema, kuid selle majan-
duslik maksumus oli eemaletõukav. Reisid, mida nad soovitasid esimest korda 
tulijatele olid 1300 dollarit ja lisaks sellele oli veel lennukisõit, mis maksis 600 naela. 
Töötasin tervisehoiutöötajana haiglates, kus palgad ei ole kõrged. 
 
 Kui ma Californias käisin, pidid sealsed inimesed mingi aeg raha koguma, et 
minna – see oli kogukond, kus palgad olid madalad. Seega, kuna ma ei saanud seda 
endale lubada, siis ei läinud ma aasta aega. Kui mu finantsid paranesid, kontak-
teerusin ma Robert Pellegrinoga, kes reklaamib internetis ja oli kirjutanud raamatu 
Brasiilia imemees (”The Miracle man of Brazil”), mis räägib John of God’ist. Kuna ta 
oli kirjutanud raamatu, uskusin ma, et ta on parim inimene, kellega koos reisile 
minna. Rääkisin talle oma probleemist ja ta kinnitas mulle, et see ravitakse terveks ja 
julgustas mind minema. Seega panin ma raha kõrvale ja läksin tema kahenädalasele 
reisile suurte lootustega. Minu reisil oli umbes 20 inimest laias valikus erinevate 
haigustega või lihtsalt eluprobleemidega – nagu ma ütlesin, julgustatakse kõiki 
minema suvalise seisundiga. Osa minu grupist olid majanduslikes eluraskustes ja see 
häiris mind sügavalt kui kaugele nad pidid minema, et raha saada. Üks mees oli DJ ja 
ta pidi müüma reisile minekuks kogu oma muusikavarustuse. Üks teine mees oli töötu 
oma haiguse tõttu ja pidi raha laenama. Samuti soovitati mitmeid külastuskäike, mis 
maksid kuni tuhandeid naelu. 
 
 Järgmisel päeval viidi meid olendi juurde. Meid pandi väga pikka järjekorda 
seisma. Kui ma lähenesin John of God’ile, tundsin ennast närvitsemisest haigena; 
imestasin oma tunnete üle kuna ma eeldasin, et tunnen ennast hästi tervendaja näge-
misel. Miski selle olendi juures hirmutas mind. Mul oli olendi ees aega olla umbes 
viis sekundit, kes isegi ei vaadanud mulle otsa ja mul kästi istuda meditatsioonituppa. 
Istusin seal, oodates oma tervendamist kuid midagi ei juhtunud. Lahkusin casa’st 
(majast, nagu seda kutsutakse) väga pettunult. Ma ei olnud grupis ainuke, kes pettu-
nud oli; üks teine daam oli pisarates, tundes, et talle ei olnud üldse mitte mingisugust 
tervendamist tehtud. John of God on kõigest üks mees ja ta on ainuke tervendaja ja ta 
võtab vastu sadu patsiente päevas! Kaks kolmandikku patsientidest on kohalikud 
brasiillased, vaesed, kes käivad John of God’i juures samamoodi nagu meie käime 
arsti juures. Need on inimesed, kellele anti olendi ees rohkem aega, ta hoiab nende 
kätt ja räägib nendega. Selle peale kulutati paar minutit, samas kui välismaalased 
lennutati mööda paari sekundiga. Ma kogesin seda eelistatust kui üritasin minna John 
of God’i juurde ja ootasin väljaspool tema kontorit ning hoolimata sellest, et olin 
järjekorras esimene, eelistati kohalikke brasiillasi. Arvan, et see on arusaadav, et 
tervendamine oli vaeste brasiillase jaoks ja üks mees ei jõua kõiki tervendada. Kuid 
siis ei tuleks välismaalasi julgustada sinna minema. Miks siis neid julgustatakse 
massiliselt minema? Põhjuseks on John of God’i tervendamise salaplaan. Nende 
motiiv ei ole lihtsalt tervendamine – see on maailma usu suurendamine vaimudesse. 
Seega julgustatakse välismaalasi siia tulema eesmärgiga neid vaimudesse uskuma 
panna – välismaalaste tervendamine ei ole eesmärk, kuigi kahtlemata osasid 
tervendatakse... 
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 Ma jätkan. Olles olnud olendi ees üks kord ja tervendamata, läksin endast väga 
välja. Kogesin kontrollimatut nutmist meditatsioonitubades, olles väga pettunud. See 
oli ilmselgelt vastuvõetamatu, olin mõeldud tervendatud saama ja see oli kindlasti 
halb suhtekorraldus Casa (maja) poolt. Niisiis, kui ma läksin olendi ette teist korda, 
kästi mul istuda toas olendi kõrvale, kus toimus intensiivne tervendamine ja 
psüühiline kirurgia. Olin väga rahul, et saan vähemalt tervendamist. Kuid tegelikult ei 
tehtud mulle mingit tervendamist ja selle asemel teeseldi tervendamist lihtsalt selleks, 
et ma nutmise lõpetaksin. Peale seda seanssi, kui ma ikka ei olnud veel tervendatud, 
astusin silm silma vastu Casaga ja ütlesin, et nad teesklesid mu tervendamist. See oli 
nende jaoks suur šokk ja peaaegu koheselt rünnati mind psüühiliselt. „Meil on liiga 
kiire,” öeldi mulle seletuseks ja see näis olevat väga sarnane Riiklikule Tervishoiu 
haiglale, kus ma töötanud olin – liiga palju patsiente ja liiga vähe aega. Seejärel pandi 
mind tundma, et ma pole teretulnud. Mul oli veel nädal aega jäänud ja mul ei olnud 
muud valikut kui jääda. Casal olid ilmselgelt meetodid, millega eemale peletada 
soovimatuid inimesi, nt enesekaitse meetod, mis pani soovimatuid külalisi ennast 
väga ebamugavalt tundma. Mind hakkasid valvama olendid, kes nägid välja punased 
ja ebameeldivad. Ükskord jalutasin üksi ja olend ründas mu südame/kopsu piirkonda. 
John of God Casat rünnatakse palju advokaatide ja politsei poolt, kuid see on suutnud 
sellest hoolimata edasi tegutseda. See enesekaitse strateegia peab olema osa põhjusest 
ja ma seletan hiljem seda ulatust, milleni enesekaitse läheb ja see on šokeeriv. 
 
 Tähelepanek, mis ma tegin – mis oli minu arvates üpriski kummaline, oli haigete 
inimeste sugulaste ravimine. Osad väga haiged tulid koos sugulasega. Need sugulased 
ei olnud tegelikult haiged, kuid siiski määrati neile kõigile ravimtaimi. Miks neile 
ravimtaimi määrati? Neil ei olnud mingit haigust, mida ravida. Sellele ei antud mitte 
mingisugust seletust. Üks daam meie grupist, kes hoolitses oma halvatud poja eest, 
kohtus minuga olles pisarais peale olendi ees käimist, kes küsis temalt, kas ta 
ravimtaimi võtab. Talle tegelikult ei antud mingisuguseid ravimtaimi ja siis andis 
olend talle punastades koheselt ravimtaimed. Tema usk ravimtaimede tervendamise 
võimesse oli kildudeks löödud ja samuti ka usk tema poja tervendamisse. Mulle 
tundus, et tervetele sugulastele ei antud ravimtaimi tervendamise eesmärgil. Kas siis 
ravimtaimed tervendavad? Sel hetkel ei huvitanud see mind enam. 
 
 
 
2.2b John of God liidus reptikas Ettisshiga: Ettissh värbab 

abi ja raamat saab kirjutatud 
 

 Reisi lõppedes läksin koju väga pettunult. John of God oli tuvastanud pikamaa 
ühenduse reptikaga kuid ei eemaldanud seda. Kui ma Casast lahkusin, järgnes olend 
Casast mulle koju. Minu vaimne juhendaja oli asendanud olendiga, ta võeti minult 
Casas ja ma ei ole teda sellest ajast saati näinud! Nad ütlesid, et paranemine jätkub 
paar nädalat peale külastust ja ma olin lootusrikas, et äkki reptikas ühendatakse nüüd 
lahti. See ei olnud olendi kohalolu eesmärk. Hiljem sain ma teada peaingel Urielilt 
läbi tema kanali Jennifer Hoffmani, et olendi nimi oli Mary Magdalene ja et ta valvab 
John of God’i järele. Ta on suur ja võimas vaim ja tal olid sünged tagamõtted minu 
külge kinnitumiseks. Ta arvas, et olin avastanud Casa ühe saladustest, mis on, et 
ravimtaimed on lihtsalt platseebo – teiste sõnadega – neil ei ole mingisugust tervenda-
mise jõudu ja neid kasutatakse sellepärast, et inimesed ootavad ravimit. Ka Ettissh 
ähvardas reptikaid avalikustada ajalehtedes nende ravimtaimede teemal. Ta (Mary) 
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kartis väga ajaleheartikleid, uskudes, et see kahjustaks John of God’i. Ta (Mary) oli 
neurootiline ja tal olid nõrkused ja ma muutusin šokeeriva rünnaku ja ahistamise 
subjektiks, mis kestis aasta aega. Ta lõi kampa reptikaga, sooritades minu peal 
psüühilist kirurgiat, et asetada reptikas Ettissh minu aurasse ja kehasse. Olin läinud 
John of God’i juurde, kus mul oli pikamaa nõrk side Ettisshiga ja reisi tulemuseks oli, 
et nüüd oli minu külge kinnitatud palju hullem olend ja reptikas minu aurasse. 
 
 David Ashworth oma raamatus Dancing with the Devil (Tantsides kuradiga) 
(viide nr 10) ütleb, et kui sul kord on juba üks olend, siis on see pisiasi, millel võivad 
suured tagajärjed olla ja see tõmbab juurde teisi ja see on kohe kindlasti miski, mis 
juhtus minuga John of God’is ja ma arvan, et mu lugu tuleb rääkida. Mul on tõendeid 
tema kohalolust ja nagu ma ütlesin, identifitseeris peaingel Uriel ta – spiritualistlikul 
kirikul oli psüühiline kunstnik, kes ta joonistas. Juhtiva vaimu vabastamise organi-
satsiooni pea identifitseeris ta kui satanistliku ja pärit John of God’ist. 
 
 See, kuidas olend John of God’i tervendamisest minuga käitus, oli täiesti saatan-
lik. Läksin sinna tervendamiseks – ja reptikaga jõu ühendamine, et mind kahjustada, 
on häbiväärne. Olend sealt oli palju võimsam kui reptikas, seega John of God’i 
psüühilise kirurgia keskus rikkus mu elu aastaks. 
 
 Vastutasuks avas reptikas talle ka reptikate saladusi ja informatsiooni. Ta tahtis, et 
see raamat avaldataks ja nägi selleks palju vaeva, et see avaldataks. Ta toimetas selle 
ja viis selle lõpuni, isegi ise nende vastu kirjutades. See raamat lõpetati tema käte 
vahel. 
 
 Uhkeldades Mary ees ja olles kinni jäänud oma pean võitma reptika probleemi, ei 
hooli Ettissh kübetki reptika organisatsioonist ja on sellele täielik oht;  see, et ta on 
nende eest kolm aastat ennast peitnud, ütleb kõik... 
 
 Aasta pärast naasin ma John of God’i ja rääkisin silmast silma Robert Pelleg-
rinoga olendist, kes kinnitas ennast minu külge John of God’is. Ta tunnistas, et seda 
juhtub ja seda oli isegi temaga juhtunud kaheks nädalaks, kuid ta ei pakkunud sellele 
lahendust. 
 
 
 

3. Nende üldine plaan 
 

Nad tahavad seda planeeti endale 
 
 Siin alustan ma vestlust Ettisshiga, mis läbib kogu seda raamatut; vanasti imiteeris 
ta Briani häält.  
 
 Ettissh seletab siin, kuidas reptikate plaan on meile kõigile sisestada imepisike 
seade. Me nõustume selle implantaadiga, kuna seda omada näib olevat parem kui 
mitte omada. Selleks, et me sellega nõustuksime, asendavad nad sularaha kaardiga, 
seda kaarti hakatakse näitama kui mitteturvalist ja vargustatavat. Siis hakkame 
uskuma, et väike seade meie naha all on majanduslikult parem valik. Kogu inimkon-
nale sisestatakse implantaadid, seega pärismaalaste kultuurid, kes panka ei kasuta, on 
hävitamisel või hävitatakse tulevikus. Kõige tõenäolisem viis, kuidas reptikad 
arvavad, et nad siirdavad selle seadme, on läbi isikut tõendava dokumendi ja 
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seda hakatakse näitama siis kui ebamugavat, see hakkab ära kaduma ja seda asendada 
saab olema keeruline. Me nõustume isikut tõendava implantaadiga kui lahendusega 
kaduma läinud isikut tõendava dokumendi probleemile. See seade võimaldab 
reptikatel meid tappa ja nad plaanivad seda teha kui kõik sellel planeedil on 
implantaatidega varustatud. Ettissh ütleb, et meid kõiki tapetakse implantaadi kaudu 
elektrilöögiga. Ma usun, et see on võimalik, olles tunda saanud relvasid, mida ma 
kirjeldan. 
 
 Mina: „Miks sa siin oled?” 
 Ettissh: „Et planeeti üle võtta, tüdruk. Praegu on kontroll meie käes – teid kõiki 
tapetakse ühel päeval ja siis meie hübriidid võtavad üle ja see on siis meie planeet, 
mitte teie.” 
 
 M – Mida te tahate? 
 E – Me tahame teie planeeti, sellel ei ole kahte moodi mõistmist, see on kõik mis 
me tahame. 
 
 M – Miks te ei taha meiega koos eksisteerida? 
 E – Me ei saa teiega koos eksisteerida, sest te tapaksite meid ära. Ei, me peame 
teist lahti saama. Meid on nii palju, et meil on vaja hästi palju ja sellele veel lisaks. 
 
 M – Kuidas te meid tappa kavatsete? 
 E – Te kõik surete, kuid enne seda olete te kõik kontrolli all. 
 
 M – Kuidas? 
 E – Implantaadiga. 
 
 M – Kas see on mikrokiip? 
 E – Võibolla, võibolla mitte. 
 
 M – Kuidas on silmaläätse identifitseerimise asjaga? 
 E – Me tahame seda teha – et me saaksime teid kõiki tuvastada – ei mingeid 
võltspasse, siis teame, kes te olete. 
 
 M – Kuidas te meid tappa kavatsete? 
 E – Me sisestame teile kõigile implantaadid ja siis paneme me taimeri tiksuma ja 
te kõik lendate õhku – implantaat pühib teid kõiki minema. 
 
 M – Kas te kasutate seda implantaati juba? 
 E – Jah, osad inimesed on sellega juba märgistatud. 
 
 M – Kes? 
 E – Vangid. Jah, me oleme seda loomade peal proovinud... me seadistame selle 
nii, et see tapab teid – see annab teile elektrilöögi – me ei ole veel kindlad kuidas me 
seda teeme – ei, me ei saa kasutada viiruseid, see ei ole efektiivne – mingit moodi 
surmav elektrilöök. Praegu meil ei ole vastavat tehnoloogiat – me töötame selle kallal. 
 
 M – Kuidas inimesed nõustuvad selle implantaadiga? 
 E – Nad hakkavad seda tahtma, sest nad arvavad, et see on hea asi. 
 
 M – Miks? 
 E – Sest me korraldame seda juba praegu nii – raha tüdruk – see ei ole turvaline – 
vargus, pettus, rahapesu, rahakottide varastamine, krediitkaardi pettused, kadunud pin 
koodid. Mikrokiip näib olevat parem valikuvõimalus – te olete täiesti kaitstud, ei 
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mingisugust vargust – see on meie teine valikuvariant, kas pole nii? Meie valik 
number üks on isikut tõendav dokument (ID kaart), plaan A ja isikut tõendav 
dokument asendab kõik – teie passi, NHS (National Health Service – Riikliku 
Terviseteenistuse) numbri, juhiload ja see on veel üks moodus, kuidas implantaat 
sisestada, sotsiaalkindlustuse number, sest need kaovad ära ja see teeb asjad kohma-
kaks teie jaoks – ei mingisugust puhkust välismaal järgmisel aastal, sest tulevad 
hilinemised selle asendamisel – kui see on kadunud, siis on kõik kadunud, kas pole – 
nad ei saa mitte midagi teha enne kui see asendatud on ja me arvatavasti ütleme, et me 
vahetame selle imekiiresti välja, kuid siis asjad muutuvad ja seda ei asendata nii 
lihtsasti – väga mugav. Me võibolla proovime mõlemat ja vaatame milline töötab. 
 
 M – Mida te teete plaan B-ga? 
 E – Me seame praegu asju valmis. 
 
 M – Kuidas? 
 E – Raha ei saa üsna varsti enam raha olema – euro on osa sellest – palju lihtsam. 
 
 M – Mis juhtub euroga? 
 E – See kaotab oma vääruse, et teile kõigile see peale suruda – siis, kui kõigil on 
euro, siis ei saa enam mingit eurot olema – see kõik saab teie kaartidel olema – ei 
mingisugust raha üldse. 
 
 M – Mis juhtub euroga? 
 E – Ma ei ütle seda sulle – euro jätkab langemist kuni umbes 1 euro naela kohta – 
seega on euro tugev, et te seda tahaksite – saab olema stiimuleid (et raha ära kaoks) – 
võibolla me lihtsalt võtame raha käibelt ära – siis on see kõik kaartidel ja siis muutu-
vad kaardid kasutuks – need ei ole turvalised ja te hakkate tahtma midagi muud – sest 
teid hakatakse paljaks röövima – krediitkaardi pettused – seda kõike valmistatakse 
praegu ette. 
 
 M – Kuidas? 
 E – Ei, me ei vaja mingeid kuradima pin koode krediitkaartide jaoks – kui sa pead 
oma pin koodi sisestama, siis on see turvaline, kas pole – me siis peatame selle, et ei 
ole mingisugust pin koodi kasutamist ja me teeme teilt varastamise lihtsaks. Me ei saa 
eriti midagi teha deebetkaartidega (krediitkaart ja deebetkaart saavad koos olema) 
välja arvatud see, et teeme selle keeruliseks teie jaoks – see on juba juhtumas – need 
kaovad ära ja neid ei asendata nii kiiresti – need ei ole turvalised, kassa tšekid. 
Krediitkaardid on parimad teie jaoks, panevad teid kõiki võlgadesse – siis olete te 
kõik võlgades ja siis suurendame me panuseid, intressimäärasid – need kasvavad 
kiiresti ja siis mõtleme me teie jaoks välja parema tehingu ja te hakkate seda tahtma. 
Krediitkaarte on lihtne endale saada ja see oleme meie, meie olemegi krediitkaardid, 
meie teeme reeglid ja reeglid on suunatud nii, et sa kulutaksid rohkem kui sa teenid, te 
kõik olete võlgades. Meie kontrollime enamus krediitkaarte ja neid on väga lihtne 
saada. Me üritame pin koodid peatada ja kes meile vastu hakkab, saab sellest aru – me 
tapsime ühe mehe kuna ta ei toetanud meid – jah, ta oli parlamendis ja ta suri – 
südameinfarkt – meie olime selle taga, see oli sellel aastal (2003) – meie pöörlev asi 
(vaata relva nr 1) – ühe meie koosoleku ajal – aasta alguses – märtsis – me töötasime 
tema kallal juba varem – tema vere kallal, tehes ta rohkem vastuvõtlikumaks – see ei 
näinud välja loomulik, me riskisime. Meie põhjustatud südameinfarktid on natuke 
teistsugused – kuna inimesel ei teki trombi, ei ole isheemiat – me ei luba lahkamist. 
 
 M – Miks? 
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 E – Sest nad ei leiaks temal midagi viga olevat. See juhtub alati päeval samal ajal 
– kella kahe ja kolme vahel. (Kella neljaks tõusevad vähesed inimesed üles), tavaliselt 
kell 14.40 on täpne aeg ja me kõik töötame inimeste kallal koos. Kui teil oleksid pin 
koodid siis meie plaan ei töötaks ja me peaksime ümber mõtlema. Kõik, kellel on 
natukenegi aru peas, tahaksid pin koode oma pangas – ja mõned riigid kasutavad seda 
ja me kavatseme selle peatada. 
 Tony Blair tahab pin koode – kuradima sitapea. – Tony Blair ei jää kauaks kestma 
kui ta pin koode propageerib. 
 
 M – Krediitkaardi pettus – praegu saan ma kõik raha tagasi. 
 E – See muutub, me peatame kogu selle asja, siis kui teil ei ole enam mingit 
valikuvõimalust – kui ei ole enam mingit raha, muudame me reegleid, võibolla 
maksame me natuke tagasi, kuid mitte kogu summat. Uued reeglid on, et te ei saa 
oma raha tagasi kui see on varastatud – me lihtsalt ei saa seda endale lubada – me 
vähendame ajaperioodi – neli tundi sellest teatamiseks või võibolla me alandame 
kogust. 
 
 M – Kuidas on kaitsega? 
 E – Me üritame muuta kindlustuse raskesti kättesaadavaks, paljud asjad ei kuulu 
kindlustamisele ja muid taolisi asju. 
 
 
 

3. Mida saame selleks teha, et teid peatada? 
 

 Põhimõtteliselt peame me teadma, mis toimub – pea peitmine liiva alla on kõige 
hullem asi mida me teha võime, sest neil on rohkem kui pool oma plaanist täidetud ja 
nad ei anna alla väljaarvatud siis kui neid sunnitakse. 
 
 Ettissh: „Kui te kõik keeldute või paljud teist keelduvad osalemast meie 
kontrollmehhanismis, siis meie plaan ei tööta. Te võite kõik keelduda kasutamast 
krediitkaarte ja pangakaarte ja siis ei ole meil jalgu, millel seista.” 
 
 Mina: „Mis on kõige tähtsam asi mida igaüks saaks teha, et teid peatada ja 
planeeti endale hoida?” 
 E – Mässake nagu hullumeelsed ja sellest piisab (massirahutused). Keelduge 
kõikidest krediitkaartidest. Tehke pin koodide kampaaniaid kui te kasutate krediit-
kaarte. Keelduge oma lapsi kooli saatmast. Paljastage tähtsamad ninamehed. 
Keelduge hääletamast suvalise presidendi poolt kuna see tähendab alati seda, et meie 
kontrollime asju. Võtke kogu oma raha pangast välja ja pange see hoiulaekasse. 
Põhimõtteliselt lihtsalt paljastage meid ja me kaome siis ära. Kui te ei kasuta krediit-
kaarte, siis ei saa me raha ära võtta ja kui raha on veel olemas, ei saa me teid implan-
taatidega varustada ja ilma implantaatideta ei saa me teid hävitada. Praegu on veel 
raha olemas, kuid kui meil on vaja raha käibelt ära võtta, siis peate te takistama meil 
seda tegemast seda mitte tahtes ja seda saab teha krediitkaarte mitte kasutades. 
 
 M – Kuidas kavatsete te rahast lahti saada? 
 E – See tundub rohkem mõistlikum kui kõik on kaardi peal. 
 
 M – Miks? 
 E – Sest asjad liiguvad juba selles suunas. Kaarti on nii lihtne kasutada, miks 
jännata rahaga, tšekid jäävad endiselt, tšekid või kaart. Protestid/mässud peavad 
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toimuma kui me teeme ettepaneku rahast lahti saada, sest kui me oleme seda juba 
teinud, siis oleme me omadega sõiduvees – aina rohkem asju on kaartidel ja see teeb 
asjad lihtsamaks. 
 
 M – Mida hakkavad lapsed kasutama? 
 E – Lastel on ka kaardid – nende vanemate omad, kus peal on kulutamise limiit. 
Kassa juures ei ole enam mingeid tšekke – kõik on kaardi peal. Poed ei aktsepteeri 
varsti enam midagi peale kaartide. 
 
 M – Miks? 
 E – Sest nii on lihtsam. Me peame eemaldama raha järkjärguliste etappidena – et 
seda oleks raskem kasutada – sularaha automaadid ei ole turvalised – inimesi 
hakatakse röövima sularaha automaatide juures, masin hakkab kaarti lihtsamini alla 
neelama, neil ei ole kaarti järgmised 20 päeva, pangad on lahti ebasobivatel kella-
aegadel – sa pead töö juurest aega võtma, et sinna minna – tohutud järjekorrad lõuna 
ajal. Me teeme teile väga raskeks sularaha saada. Nad leiutavad midagi muud ja see 
näib olevat ideaalne viis ostmiseks, nagu isikut tõendav dokument (ID kaart) – see 
annab sulle kõik vajaliku ühe kaardiga, kuid siis loomulikult muudetakse see implan-
taadiks, sest kaardid hakkavad ära kaduma. 
 
 
 

5. Maa koloniseerimine nende hübriididega 
 
 Peale seda kui me tapetud oleme, ootavad nad 10 aastat ja siis koloniseerivad Maa 
inimese ja reptika hübriididega. Nad arendavad seda hübriidi, kasutades inimese 
DNA-d.  
 
 E – Me tapame kõik inimesed ära ja laseme sel kõigel umbes 10 aastat mädaneda, 
et me ei peaks sellega tegelema. Järgi jääb umbes paar tuhat inimest ja me tegeleme 
nendega. Me ei taha, et inimesed paljuneksid nagu jänesed, ma arvan, et me võibolla 
laseme osadel jääda, me ei ole kindlad. 
 
 M – Kuidas vältida implantaati? 
 E – Vii ennast ühiskonnast välja, ära maksa oma makse, ei mingeid pangakontosid 
– see on põhimõtteliselt põhiline viis kuidas seda teha. Me üritame ülejäänud ära 
tappa – algul on meil raske kuna see koht on meie jaoks uus. 
 
 M – Kuidas te välja hakkate nägema? 
 E – Hübriid meist ja inimesest, rohkem inimese moodi ja te hakkate olema 
rohelise varjundiga ja teie külge on üht koma teist kinnitatud – siis näeksime me välja 
rohelised – tuhmrohelised. Me ei hakka ilusad välja nägema – meil hakkavad olema 
kõik meeled – meil ei hakka olema soomuseid, natuke mõttetu – natuke juukseid, ei 
ole täishabet. Pikkus – umbes 203 cm. Meil on kõik ära planeeritud, me teame täpselt 
millised me välja hakkame nägema. 
 
 M – Olete te varem inimeste peal eksperimenteerinud? 
 E – Jah, miljon või rohkem aastat tagasi tulime me siia ja võtsime inimesi – 
röövisime nad ja siis lahkasime/analüüsisime neid ja tegime veel paar muud asja. 
 
 M – Millised need röövitud välja nägid? 
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 E – Täidlasemate näojoontega, koopainimesed, igal pool karvu täis, jässakas 
kehaehitus – hullult lihastes, lühikesed. 
 
 
 

6. Reptikad 
 
 Nad kasutavad reptikaid osana nende kahjustamise tehnikatest ohvri asukoha 
määramiseks ja et anda tagasisidet kahjustamise edusammudest, mida reptikas teeb. 
Nad kinnituvad ohvri külge kahjustamise ajaks. Mul on palju isiklikke kogemusi, 
mida ma kirjeldan hiljem ja need on väga huvitavad.  
 
 M – Mida reptikad endast kujutavad? 
 E – Noh, me oleme Briani kaaslased (Tol ajal oli mul kaks reptikat) – noh, me 
oleme reptikad vaimu vormis ja me ütleme Brianile mis toimub. 
 
 M – Mille kohta? 
 E – Sinu kohta, tüdruk – anname talle teada millega sa tegeled ja kus sa oled. 
 
 M – Mis on teie eesmärk? 
 E – Me tegutseme luurajatena. 
 
 M – Mis informatsiooni te Brianile annate? 
 E – Me ütleme talle kus sa oled. 
 
 M – Te määrate kindlaks mu asukoha? 
 E – Lühidalt öeldes jah, noh, ta kasutab meid natuke rohkemaks kui ainult selleks, 
kuid see on tema teha, kas pole? 
 
 M – Seega ütlete te talle kus ma olen – miks? 
 E – Et ta sind kätte saaks või et teised sind kätte saaks. 
 
 M – Kelle peal ta neid (reptikaid) kasutab? 
 E – Mõnede peal, keda meil on vaja kätte saada. Nad ütlevad meile, mis selle 
inimesega toimub; kuidas on ta tervis; tema füüsiline seisund; millal on ta kõige 
vastuvõtlikum; millal on tema jaoks mõõnaperiood; kuidas ta süda töötab – et me 
saaksime noa sisse lüüa: See on nagu sul oleks jälgimisseade küljes: reptikad saavad 
inimest natuke maha suruda. 
 
 M – Kui paljudel inimestel on need reptikad? 
 E – Märkimisväärsel numbril ja nad ei tea, et see seal on. Tavaliselt on ainult üks 
ja ma tean, et sul on kaks, et hoida eemal see abistaja, kellelt sa abi saad. 
 
 M – Kellele nad ütlevad? 
 E – Isikule, kelle geograafilises piirkonnas nad on – Enamus inimesi, kes sinu 
mustas nimekirjas on, neil on nad olemas. 
 
 M – Kui kaua te neid reptikaid küljes hoiate? 
 E – Tavaliselt niikaua kuni me nad kätte saame. 
 
 M – Kuni nad surnud on? 
 E – Kas surnud või tee pealt eest ära. Nad kinnituvad päikesepõimikusse. 
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6. Geneetilised näidised 
 

 Brian kogub geneetilisi näidiseid, nad eksperimenteerivad praegu ja otsivad 
geneetilist materjali, mis annab pikaealisuse, kuna nad elavad kaua ja omavad ülimaid 
vaimseid võimeid. See kõik on seotud nende hübriidprogrammiga. Nad kasutavad 
ajuproove, et hinnata geenide vaimset potentsiaali (vaata ka toitumist). Usu või mitte 
aga Brian kogub neid proove naistelt, keda ta võrgutab kui need magavad. Ta 
garanteerib, et nad ööseks jääksid. Ta kogus minult neid järgnevalt: See oli samal ajal 
kui me mõlemad olime keeltekoolis Hispaanias. Koolis oli ta võimeline naisi ligi 
meelitama väga lihtsasti ja oli väga sõbralik paljude naistega seal. Brian oli klassitäie 
naistega nagu rebane kanakuudis.  
 
 See üllatas mind, sest ta ei olnud kena välimusega, ta polnud rikas, ta oli 
mustanahaline, seega oli rassierinevus, kuid siiski sõid naised otse tal peost. Hiljem 
avastasin ma, et ta kasutab võrgutamistehnikaid, mis hõlmavad vaimseid protsesse. 
See töötas minu peal ja ma armusin temasse peale seda kui ma algselt leidsin ta 
ebameeldiva olevat. Me seksisime esimest korda üks päev enne kui ma naasin tööle 
Inglismaale. See oli päeval minu palvel ja kuigi ta meeldis mulle, olin ma pidevalt 
pinges tema lähedal ja muretsesin ööseks jäämise pärast. Brian oli väga teistmoodi 
magamistoas, tema semulik olek, mis oli peremeeskeha Briani eelmine isiksus, kadus 
ja ta oli nagu professionaalne, libe, väga kogenud nagu meesprostituut. Nagu ta oleks 
sellega elatist teeninud või midagi taolist. Ta ütles kõik õiged sõnad, kuid see oli nagu 
ta oleks seda varem miljon korda teinud ja ma olin tema konveierlindil. Ta oli seda 
varem mitmeid kordi teinud, ta korjas geneetilisi proove kõikidelt naistelt, keda ta 
kohtas. 
 
 Töötasin Inglismaal neli nädalat ja me hoidsime ühendust maili teel. Hispaaniast 
tagasi tulles kohtusin Brianiga tema grilliõhtul ja seal lõi ta sõprust minu naissoost 
naabriga. Ta kirjutas mulle temast. Sellest hoolimata tahtis ta ka mind ja veenis mind 
temaga ööd veetma. Ma ei tahtnud; ma olin ikka veel väga pinges tema lähedal. Ta 
puges nahast välja, et kindlustada, et ma ööseks jääksin, ostes mulle tualett-tarbeid, 
isegi riideid, et ma tema juurde jääksin. Ta on väga veenev, kuid tavaliselt ei kuluta ta 
raha tüdruksõpradele. Ma jäin ööseks ja see läks hästi, seega olin ma üllatunud kui ma 
teda järgmine kord Hispaania koolis nägin ja ta ei tahtnud minust midagi teada. 
Vaadake, ta sai oma proovi kätte. Tema sarm kadus ja selle asemel oli tujukas 
ebameeldiv mees või oli seda vähemalt minu vastu. Ta ei helistanud, ta ei olnud enam 
huvitatud, kuid mina olin. Kui ma kellegagi seksin, olen ma emotsionaalselt kiindu-
nud ja tahtsin teda edasi näha, seega ajasin ma teda taga ja pakkusin välja kohtinguid. 
 
 Me jätkasime üksteisega kohtumist, kuid ta ei olnud enam sama inimene ja ma 
vaevu nägin enam seda võluvat Briani. Seda said teised naised näha. 
 
 Siin räägib Ettissh Briani geneetiliste proovide kogumisest: 
 
 E – Brian on kogunud vähemalt 1000 proovi. Ta võtab ajuproove. 
 
 M – Millega? 
 E – Ühe seadmega, kuid inim-Brian teeb seda isiklikult, mitte tulnukas, kuigi ta 
juhendab Brianit. 
 
 M – Millal? 
 E – Siis kui sa norskad ja ta kannab selle eest hoolt, et sa norskaksid. 
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 M – Kuidas? 
 E – Naine peab ööseks jääma – seksi osa jääb tema (Briani) teha. Reptikas teeb 
naised oimetuks – umbes kell 3.00 on tavaline aeg. 
  
 M – Kust ta ajule ligi pääseb? 

 E – Sinu pehme koe ja pealuu vahelt – ta ei pea pealuust läbi minema – seal on 
väike auk, vahel valib ta ninasõõrme või juuksepiiri, et sa ei märkaks – ta võtab 
miniatuurse proovi ja annab selle ühele oma semudest – nad kohtuvad ja semu võtab 
selle – Inglismaal – Londoni piirkonnas. 
 
 M – Kus ta neid hoiab? 
 E – Tal on nende jaoks eriline koht, mis on käeulatusest eemal – tal on väike seif 
– tema semu viib selle neile – keegi teine analüüsib neid kuskil Inglismaal – me 
saame seda ise teha – meil on tehnoloogia olemas. 
 Me toodame seda varustust siin Maa peal – üks meie firmasid teeb seda, see on 
meditsiiniline varustus – me ütleme, et see on, kuid tegelikult pole, inimestele, kes 
seda toodavad, see firma teeb farmaatsiatooteid ka – Bristol Myers – nad teevad osa 
varustust meile, nagu see sond. 
 Ta vaatab üle astroloogilise sobivuse kõikide naistega, keda ta võrgutada tahab ja 
kui see ei ole sobilik, siis pärast ta enam vaeva ei näe – ta jätab nad maha, kuid kui 
nad on sobivad, siis üritab ta asja edasi arendada, hoiab neid oma sõbrana või midagi 
taolist või kui ta (Brian) on saadaval, siis üritab ta nendega rohkem kokku saada. Kui 
nad on kaksiku tähtkujust või kaksikutest tõusev (Gemini ascendant), siis proovib 
alati kõigest hoolimata, kas pole nii? 
 
 
 

7. Nõrgestamine läbi toitumise 
 

 Olen toitumisspetsialist ja tean, et see info on õige. On olemas kirjandust, mis 
räägib, et beebide piimades puuduvad vajalikud õlid ja on võimalik, et see on seotud 
kehva aju arenguga, kuid selles suhtes ei võeta midagi ette. Ettissh kirjeldab siin 
kuidas beebide piimasid kasutatakse selleks, et meie intellekti suuresti vähendada; 
need ei toeta korralikku aju arengut tänu puudulikele toitainetele, mida kutsutakse 
asendamatuteks rasvhapeteks (EFA-essential fatty acids). Need asendamatud 
rasvhapped jäetakse teadlikult välja, isegi tänapäeval. Teadlasi surutakse maha, isegi 
tapetakse. Ta tunnistab allpool. Minu näide on järgmine: Minu DNA proov võeti 
minu teadmata. Ettissh on mulle öelnud, et nad on minu proovist õppinud; minu 
potentsiaalne intellekt on 89% kui võrrelda seda elanikkonna potentsiaaliga. See on 
kõrge ja vastas nende nõuetele. Siiski, mu tegelik intellekt on 60% kui võrrelda seda 
selle arvuga, puhtalt sellepärast, et mind toideti ainult beebide piimaga kui ma imik 
olin. See on 33% vähenemine ja ma olen sellest väga häiritud ja see tundub tõesena. 
Ma olen pidanud selle tõttu teistsuguse tee valima, palju raskema. Samuti olen ma 
mitmeid aastaid raisanud. Mitte mingisuguseks lohutuseks on fakt, et kuna enamus 
meie intellekte on maha surutud, sel viisil on mu intellekt parem enamuse omast. 
 
 Teine huvitav teema on see, mida Ettissh arutab nisu kohta. Nisus on aine, mis 
põhjustab arterite kõvastumist ja nad reklaamivad nisul põhinevaid tooteid just sellel 
põhjusel. 
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 Kolmandaks puuduvad meie muldades mikroelemendid, mis alandavad veelgi 
meie intellekti – see on tahtlikult tehtud. 
 
 Nende hübriid saab olema inimese ja reptika kombinatsioon, kellel on inimese 
seedesüsteem, sellest tulenebki nende laialdane teadmine nisust. Hetkel muundavad 
nad riisi geneetiliselt, et suurendada proteiinisisaldust kui oma tähtsaimat toitu. 
 
 M – Mida te sööma hakkate kui te Maale tulete? 
 E – Riisi, tüdruk, ei mingit nisu, me ei taha ateroskleroosi (arterikõvastust), mida 
nisu põhjustab – teadlased on selle avastanud ja me paneme neil suu kinni – jah, me 
oleme tapnud paar teadlast selle nisu asja pärast. Me reklaamime nisu, et teid nõrges-
tada, arterite kõvastumine – see on endosperm-nisu bakter, mis ei mõju sulle hästi, see 
ongi see – kliidega pole probleemi – riis on parim asi üldse mida süüa. 
 
 M – Miks? 
 E – Selle proteiin on nii täielik, et sellest on võimalik peaaegu elatuda. Meie 
seedesüsteem saab olema inimese oma – ei ole muud võimalust. (Aine nisus, 
endosperm) jääb sinu veresoonte seinte külge ja see hakkab tegutsema hiljem, seega 
ei näe sa seda algul. Teil puuduvad mikromineraalid, neid ei ole mullastikus ja noh, 
neid ei ole põllumajanduslikes muldades. 
 
 M – Miks? 
 E – Sest me hoolitseme selle eest, et need sinna ei satuks – et te oleksite vähem 
intelligentsed – aeglasema taibuga – et te ei oskaks lihtsaid, iseenesestmõistetavaid 
järeldusi teha, et te ei taipaks – me ei taha, et te intelligentsed oleksite, sest siis te 
vaataksite seda olukorda ja mõtleksite: see ei ole üldse loogiline minu jaoks. 
 
 M – Kas ma olen vähem intelligentsem kui ma tegelikult olema peaksin? 
 E – Noh, te kõik olete, sest see on teie ajudes – teil puuduvad asendamatud 
rasvhapped (EFAd), need on puudu teie ajust – see teeb teid rumalamaks. 
 
 M – Kui palju rumalamaks? 
 Ta ütles mulle, et ma peaksin olema 89% intelligentne ja see vähendati 60%-ni, 
sest kõiki vähendatakse. Ma olen 75% intelligentne võrreldes elanikkonnaga. 
 
 M – Kuidas sa tead? 
 E – Me kontrollisime selle järgi sinu väikesest ajukoest. Teil kõigil on puudu 
asendamatud rasvhapped – neid ei ole beebide piimades – mitte õiged – osad neist on, 
kuid osad on puudu ja minevikus polnud üldse – ja teid toideti pudelist. Kui sind 
oleks rinnaga toidetud ja sul oleks 89% intelligentsus, siis oleks sul läinud kuradima 
suurepäraselt – sa oleksid toitumuslikul alal tipus olnud ja sa ei ole piisavalt arukas, et 
sinna praegu jõuda – seega rikkusime me selle sinu jaoks ära – ülikool 21 (mina sain 
ainult 22) ja siis otse uurimustöösse. Teadlased ei tea, sest me ei rahasta kunagi. 
 
 M – Beebide piimasid? 
 E – Me ei lisa neile kas pole nii – see on tahtlikult tehtud – me ei lase teadlastel 
teada saada, et me surume selle alla – meie olemegi beebide piimad – me oleme 
kõikides beebide piimades sealhulgas Nestle, Cow & Gate, suvaline beebide piimade 
firma, meie olemegi nemad. Me oleme tapnud beebipiimade teadlase – sa arvatavasti 
tead teda, ta on üpris tuntud – südameinfarkt, ümberpiiratud värk (vaata relva nr 1) – 
ta oli veendunud, et me eksime ja üritas teistele öelda. 
 
 M – Kuidas on lood praeguste beebide piimadega? 
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 E – Me ei pane piisavalt aineid beebide piimadesse ja toitudesse – me hoiame 
koguseid nii madalal kui võimalik, et oleks piisavalt, et teid kuidagi rahuldatuna 
hoida. 
 
 
 

8. Majanduslik võlg 
 

 Nemad on pangad ja nad kontrollivad meid läbi võla. Nad kasutavad universaalset 
Külluse Seadust, mis mõjutab meie majanduslikku heaolu kui me võlgu oleme. Võlg 
tõmbab raha ja muud asjad meist eemale. Me peame rohkem töötama, mis jätab meile 
vähem aega küsimuste esitamiseks või oma teadlikkuse tõstmiseks. 
 
 E – Võlad on väga olulised meie jaoks – me oleme kõik rahvusvahelised pankurid 
ja kui te kõik võlgades olete, siis see tähendab seda, et te olete meil peos kui aeg käes 
on – kuid me ei tee seda sellepärast. See on meie raha mida te kasutate, me toodame 
seda ja riisume intressidelt, ei ole midagi mis raha toetaks (pole kulda), kas pole nii – 
asi ei ole lihtsalt raha tegemises – me kasutame universaalset seadust – kui sa oled 
võlgu siis asjad ei suju sinu suunas. (Raha külluse seadus – antiküllus – võlg tõmbab 
asju sinust eemale – ja mitte ainult raha). Me teame kõiki universaalseid seadusi ja me 
kasutame neid ja mitte ainult seda seadust. 
 Meie oleme enamus krediitkaartide taga – et sa ei teaks kuidas sinu rahaasjad on 
ja sa kulutad rohkem kui vaja ja siis oled sa võlgades. Me tahame, et te kõik võlgades 
oleksite, et asjad ei sujuks teie suunas – võlg toodab võlga – surudes noa sisse – 
negatiivne spiraal allamäge ja me aitame sellel allapoole laskuda, võttes rohkem kui 
on mõistlik siis, kui sa juba võlgades oled. Vaata pangaarve ületamise tasusid – 30 
naela keelatud otsekorralduse eest, 17% intress panga deebeti eest, see on absurdne ja 
miks ei sea keegi seda kahtluse alla? Noh, kui nad isegi seavad kahtluse alla ja nad on 
võimupositsioonil, siis me tapame nad või saame neist lahti. Me omame kogu raha, et 
me saaksime teid paremini kontrollida. Kui te olete võlgades, siis pole teil aega – te 
peate töötama rohkem, et teenida rohkem raha ja siis ei saa te kaaluda midagi muud. 
Vaata rikkaid ja kuulsaid – neil on rohkem aega teha alternatiivseid asju. 
 
 M – Kuidas on hüpoteegiga? 
 E – Noh, hüpoteek on võlg, kas pole – suur hüpoteek ei lase rahal su heaks 
töötada – antiküllus, tüdruk. 
 
 M – Kas maja väärtus ei kompenseeri seda? 
 E – Ei kompenseeri, väärtus on ainult teoreetiline kuni sa müüd selle, seega ei 
oleks me selle vastu kui teil kõigil oleksid tohutud hüpoteegid. See teeb teie jaoks 
asjad hullemaks ja te olete meil peos. 
 
 
 

10. Kosmosejaamad 
 

 Brian näitas mulle osasid pilte oma kosmosejaamast ja väikestest kosmose-
laevadest, mis sisenesid kosmosejaama avadesse. See oli nagu kõige tehnilisem 
aukartustäratavam ulmefilm, mida üldse võimalik teha on. Ma olin sõnatu nende 
võimu ja arenenud tehnoloogia ees. Ma tundsin ennast võrreldes sellega nagu tiba-
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tilluke tühjus. Igasugused tunded, mis mul olid võimetest, mis võiksid küündida 
nende omani, kadusid. Nad on meist tehnoloogiliselt nii palju üle, et see ületab mu 
mõistmise. Ma austan neid, tunnen nende ees aukartust, ei kuidagi ei ole ma nii kõrge 
kui nemad. Mul on oma koht ja see ei ole võrdväärne nende omaga. Sellised on minu 
tunded. Nad on inimestega võrreldes täiesti teisest klassist; me oleksime nagu sipel-
gad võrreldes nendega. Sipelgad on nõrgad ja nad litsutakse laiaks väga lihtsalt. 
Vastaseid tuleb austada. Kõik meie egod kaovad täielikult kui me näeme neid nende 
tõelisel areenil. Ühel teisel korral olin teadlik nende kosmosejaamadest ja laevadest 
kui massiivsetest ja neid oli rohkelt, need olid tumedad ja tundusid vastikud, vastikud, 
vastikud. Ma arvan, et nad olid ümber Maa ja ma olen seda tunnetanud ka teistel 
kordadel, massiliselt kosmosejaamu Maad ümbritsemas, neil oli tume värvus ja nende 
suhtes oli tume tunne. 
 
 Allpool kirjeldab Brian, kuidas reptikad on tegelikult siin oma kosmosejaamades 
ümber Maa. Nad elavad reptikatena nendes kosmosejaamades, mis ei ole nähtavad. 
Nad on väga intellektuaalsed ja külmad ja sellised, mida meie peame halvaks, ja sellel 
planeedil on nad väga julmad. Üllatavalt on nad kõrged olendid. Samuti on nad palju 
kõrgemad kui meie oleme ja nad on tohutult arenenud, kaugemale kui me suudame 
ette kujutada ja nad tegutsevad viiendas dimensioonis. Omavahel on nad abivalmis ja 
mind aitas ükskord Draco, kes on palju kõrgem kui Brian. Nad peavad tapmist 
tühiasjaks ja naudivad seda põnevust, mida see neile pakub. Nad ei ole pärit sellelt 
planeedilt ja arenevad meist erineval viisil. Meie jaoks on raske mõista seda, kuidas 
nad mõtlevad. 
 
 Meie planeet ei ole ainuke planeet, mida nad tahavad. Neil on palju teisi planeete, 
mida nad üle võtavad. Meie planeet on kõige ilusam, kuid nad peavad meid maha 
tapma, et siin elada. Me oleme rohkem arenenud kui nende teised planeedid, seega ei 
ole see nende jaoks lihtne planeet, kuid nad on oma lõplikust eesmärgist pool saavuta-
nud, et siin planeedil elada. Nad ei saa siin hingata ja nad peavad looma hübriidi, 
mille kallal nad praegu töötavad. 
 
 Ettissh – Me ei tõsta oma jalga sellesse kohta (Maale) juhul kui meid nähakse, 
väljaarvatud siis kui tekib vajadus. Me elame kosmosejaamades Maa atmosfääris, te 
lihtsalt ei näe meid, kas pole nii – me ei ole nähtavad. 
 
 M – Kui palju teid seal on? 
 E – Meid on miljon või rohkem, kuid kõik ei ole füüsilised – Me töötame praegu 
paljude planeetide kallal – saame oma võrgu laiendada sinna kuhu tahame – me 
hävitasime enda planeedi – sõda – ja me ei taha enam sõda, kuid vajadused kerkivad – 
meil on praegu mitmed planeedid töös, osad on vähem arenenud kui teie, osad on 
umbes samal arengutasemel. 
 
 M – Miks nii palju? 
 E – Sest kõigist ei pruugi asja saada – me ei viska kõiki oma mune samasse korvi 
ja meid on tohutult palju, seega tahaksime oma saaki valida, millisest saab kõige 
paremini asja ja võibolla on meil neid mitu – miks peaksime me rahulduma ühega kui 
meil võib neid rohkem olla. 
 
 M – Kuidas on rohkem primitiivsemate kohtadega kus ei ole ülekaalus arenenud 
liike? 
 E – Meid võidakse kohaliku metsiku looduse poolt ära süüa, me vajame turvalist 
varjupaika ja me ei taha kogu aeg sõdida. Arvame, et teie planeet on suurepärane, 
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ütlen seda sulle kohe, suurepärane koht – see ongi põhjus miks me siin oleme kuna 
see ei ole kõige lihtsam – Me elame oma kosmosejaamades Maa atmosfääris, kuid 
oleme teie jaoks nähtamatud. Me kasvatame asju ja toodame valgust ja hapnikku 
asjade jaoks mida me kasvatame – roheline elukoht ei ole meie värv – mitte seal kust 
meie tuleme – need on teie asjad mida me aretame – me oleme natuke külmad/niisked 
– üpriski mitmed kosmosejaamad. Meie kosmoselaevad on rohkem nagu kosmose-
jaamad – nad jahutavad kõike mis meil seal vaja on väljaarvatud korralik valgus ja 
korralik taimestik. Meil on tervenisti enda keskkond seal ja me paneme maskid pähe 
kui me läheme teie kohta, meie köögivilja kohta – või teie loomade asukohta, sest 
nendes kohtades on hapnik. 
 
 M – Millised olete te teie enda planeedil? 
 E – Vanasti tapsime me meid endid, kuid siis taipasime, et sellel ei ole mingit 
mõtet. Me ei ole nii halvad kui te arvate – me oleme intellektuaalsed olendid, kuid 
meil ei ole mitte millegi vastu tundeid – me aitame üksteist nüüd palju, kuid me ei 
teinud seda minevikus, me oleme arenenud – niimoodi olemegi sellisteks muutunud – 
me oleme iidsed. Me oleme külmad olendid ja tapaksime su kohe kui sinu suunas 
vaatame, kuid me oleme ka ratsionaalsed ja kui see ei ole mõistlik, siis me ei tee seda. 
Me ei ole armastavad. Me oleme külmad ja intellektuaalsed ja mis meisse puutub, siis 
see on meie planeet ja miks mitte see endale võtta ja me soovime teie hävitamist – see 
on teistsugune mäng ja te ei saa sellest enne aru kui te selle sees olete. Me peaksime 
rahulikult oma planeedil elama ja käiksime ikkagi väljas ja võtaksime teised planee-
did üle – me ei sõdi teiste planeetidega, me võtame need, kes ei suuda vastu võidelda 
– me oleme rahujalal – keegi ei võitle vastu – me näeme endid töötamas nende 
planeetide kallal, mida me tahame, me käime väljas ja laiendame endid. 
 
 
 

11. Keskkond 
 

 Nad hävitavad keskkonda, kuid nad pigem ei teeks seda, kuna nad tahavad, et see 
oleks nende kodu. Tegelikult on nad keskkonna pärast mures. Nad tahaksid teha 
rohkem keskkonna heaks, kuid planeedi ülevõtmine on nende ainuke mure praegu. 
Selle tulemusena kahjustatakse keskkonda. Ettissh seletab siin kuidas nad säilitavad 
ohustatud liike, röövides need ja hoides neid oma kosmosejaamades: 
 
 E – Meil on palju liike meie laevades. 
 
 M – Miks? 
 E – Et me saaksime Maa uuesti asustada kui me siia tuleme – Me võtame olendeid 
aeg-ajalt ja hoiame neid külmas laohoidlas – nad on magavas olekus, nad tulevad 
teadvusele tagasi. Osasid neist me aretame ka. Me kloonime, kuid meil peab selleks 
olema paar, mitte ainult üks. Kui sina ja mina sureme välja (sinu all mõtleb inimesi), 
paneme nad õigesse kohta tagasi, sest meil ei ole selle vastu midagi kui nad meie 
ümber elavad; olendid, loomad, putukad – me ei taha, et nad välja sureksid, ega ju. 
Aeg-ajalt me käime neid ikka võtmas – viimane olend, kelle me võtsime – meil on 
lind, kes on nüüd välja surnud, ta ei suuda enda eest seista ja ta ei olnud võimeline 
lendama. See, mis toimub Galapagose saartel, teeb meile muret – Galapagose saared 
surevad välja – metsik loodus – see süüakse ära – need ei ole meie, kes seda teevad. 
Me hoolime keskkonnast, kas pole nii – me ei taha, et see oleks hävinenud kui me 
saabume, ega ju. 
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 M – Kas te toetate keskkonna gruppe? 
 E – Ei, me ei saa neid toetada, sest nad ei ole meie. Üldiselt on teie ülevõtmine 
hetkel tähtsam kui keskkond. 
 
 M – Kas te teadlikult reostate keskkonda? 
 E – Jah, kuid see ei ole meie tehtud – see on meie pärast – kõrvalprodukt niiöelda, 
me soovime, et see ei oleks niimoodi. 
 
 M – Kas te surute maha keskkonda toetavaid gruppe? 
 E – Jah, surume küll, kuid ainult sellepärast, et nad ei ole üks meist – see ei ole 
sellepärast, et meile ei meeldi mida nad teevad. Me oleme vastutavad keskkonna 
probleemide eest, me ei tee seda meelega – see on kõrvalprodukt. Me oleme väga 
häiritud sellest, ülimalt häiritud. Me säilitame neid asju mida me saame. 
 
 M – Kas teie hävitate Peruu vihmametsa? 
 E – Jah, hävitame küll. Peruu ei ole meie kontrolli all, kas pole nii ja kui oleks, 
siis ei puututaks vihmametsi, kuid praegu peame me seda tegema. Me peame need 
pärismaalased Peruust välja saama, et me saaksime nad ära tsiviliseerida – me ei taha, 
et jääks kedagi kes ei ole kiibiga varustatud. Pärismaalased, kes ei ole tsiviliseeritud, 
ei saa olla osa meie plaanist, seega teeme me kõik, et hävitada nende kultuur ja 
elupaik, seega peavad nad reeglitest kinni pidama, me tahame, et nad kõik oleksid 
meie kontrolli all. Neil ei ole pankasid ja see on probleem, kas pole nii – kui pole 
pankasid, siis see tähendab, et ei ole ka implantaate. 
 
 
 
12. Teised reptika peremeeskehad (võõrustajad) paljastatud 
 

Nimetades nimesid 
 

 Ettissh on öelnud mulle osade tuntud reptikate, kes elavad inimestena, nimesid. Ta 
ei ole nimetanud ainult poliitikuid, vaid ka näitlejaid – Tom Cruise! Nad peavad sisse 
imbuma kogu ühiskonda. Ta nimetab kahte kuningliku perekonna liiget, printsess 
Anne ja prints Philip ja seletab, et mitte kõik kuningliku perekonna liikmed ei ole 
reptikad, seda kirjeldatakse kuningliku perekonna all. Ta on nimetanud veel ühte hästi 
tuntud näitlejannat, Emma Thompsoni, nad propageerivad teatud tüüpi filme ja Tom 
Cruise on peaaegu tapnud kaastöötaja kasutades relva nr 1 ja et nad ründavad 
filmirežissööre. Reptikad tahavad, et ainult teatud tüüpi filme tehtaks. Ta nimetab 
isegi tennisemängijat, Virginia Wade’i. Loomulikult on nad poliitikud ja 70% USA 
valitsusest on reptikad. Kuidas muidu saaksid nad maakera kontrollida kui nende 
olemasolu ei ole ühiskonna kõikidel aladel? Neil on olemas põhijõud nagu Brian, kes 
katavad geograafilisi piirkondi, kes hoiavad silmad lahti nende plaani vastaste 
tegevuste suhtes, kes koguvad geneetilisi proove, kes ründavad inimesi nagu mind, 
kes teevad kõrgema teadvuse tööd. Nad otsivad üles väga teadlikke inimesi ja nad 
tunnevad ta vibratsioonist ära nendega lihtsalt kohtudes või nendega telefoni teel 
rääkides. Implantaat annab sellest märku, mis on tulnukasse sisestatud just sellel 
põhjusel. Siis lisavad nad võrgu. Tõendid, mis mul nende olemasolust kõikidel 
elualadel on, on Briani poolt nende kasutamine. Kolleeg Yahoost aitas Brianil minu 
postkasti sisse häkkida, minu pihta tulistati relvadega kauges kohas teises riigis 
peatselt saabumise järel. Brian on mulle öelnud, et tal on kolleegide võrgustik, keda ta 
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on kasutanud minu asukoha jälgimiseks läbi minu reisimiste teistesse riikidesse ja ma 
olen reisinud palju sellest ajast kui see hakkas, et üritada tema ja nende relvade eest 
pääseda. 
 
 M – Nimeta nimeliselt reptikaid. Millised te välja näete? 
 E – Nad tahavad välja näha täitsa tavalised – normaalsed – et keegi ei kahtlustaks, 
et nad on keegi teine kui see keda nad mängivad. Nad ei näe kunagi välja nagu hipid, 
see on viimane asi mida me teha tahame. 
 
 
 Presidendid: 
 
 E - Franklin Roosevelt 
 
 M – Miks te ei ole kogu aeg presidendid? 
 E – Noh, vahel me oleme, kuid me ei eelista rambivalguses olla – süüdista Bushi 
ja ta ei ole põhjus. 
 
 M – Kuidas on neljaaastase presidendiametiga? 
 E – Noh, see ei ole piisavalt pikk aeg, kas pole, palju tööd ainult nelja aasta 
jooksul, selle asemel eelistame me võimul kauem olla ja nii, et meid välja ei tõrjutaks, 
kuid seda on ette tulnud. Me oleme rohkem kardinate taga ja see on ka sellepärast, et 
me ei taha, et meie peale näpuga näidataks. 
 
 
 USA poliitikud: 
 
 E – 70% USA valitsusest oleme meie. – 70% USA valitsusest on inimreptikad – 
Donald Rumsfield, Condoleezza Rice, Colin Powell, Henry Kissinger, John Ashcroft, 
John W. Snow, Richard Shelby. 
 
 
 Inglismaa poliitikud: 
 
 E – Britton on üks (Inglismaa poliitik), Macmillan (Inglismaa poliitik), Inglismaa 
haridusminister, Inglismaa välisminister. Kus on midagi pistmist välissuhetega, siis 
tõenäoliselt on igas riigis üks. Inglismaa valitsus – kardinate taga. 
 
 
 Saksamaa poliitikud: 
  
 E – Helmut Schmidt – tema on. 
 
 
 Pankurid: 
 
 E – Pankurid on – enamus on. Nelson Rockefeller, Rockefellerid – osad on, osad 
ei ole. Vanderbilt’id – enamus neist on. James D. Wolfensohn (Maailmapanga 
president). Ninamehed Natwesti pangas on HSBC, Halifax, enamus pankasid. 
 
 
 Inglismaa kuninglik perekond: 
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 E – Printsess Anne ja prints William. 
 
 
 Näitlejad 
 
 E – Tom Cruise on üks – me vajame neid kõikjal – teatud filme ei tohiks teha – et 
ta saaks närvidele käia teistele näitlejatele, kes teevad seda tööd, mida tema ei taha. 
Tom Cruisele meeldib sõdu propageerida – Top Gun – ta propageerib teatud tüüpi 
filme, ta ründab filmirežissööre rohkem kui näitlejaid (nad üritavad peatada New Age 
filme). Ta kahjustab neid samamoodi nagu Brian (vaata relvi), ta on kahjustanud 
näitlejat, kellega ta vanasti töötas – ta peaaegu tappis kellegi väga vana – keegi sai 
temast teada ja ta üritas teda vigastada – ta kasutab ümbritsemist (vaata relva nr 1). Ta 
peaaegu suri – lõpetas töötamise – suhteliselt hiljuti – suhteliselt tuntud inimene – nad 
tegid ühe filmi koos. 
 Me ei taha, et tehtaks tulnukate filme, väljaarvatud siis kui see on puhas välja-
mõeldis. ”Close encounters” – me ei tahtnud kunagi, et see film tehtaks. 
 Inglismaa näitlejanna, kes abiellus Kenneth Brannagh’ga, on üks, Emma Thomp-
son – seega teab ta mis toimub – et teisi filme ei saaks teha – ta lihtsalt parasiteerib 
ringi ja uurib välja mis toimub – ta saab palju osi – me hoolitseme selle eest – teda 
abistatakse palju. Me finantseerime filme, me oleme paljude filmide taga – tema roll 
on takistada filmide tegemist. 
 Virginia Wade on üks. 
 
 
 

13. Nende salarelvad 
 

13. (a) Sissejuhatus 
 

 On olemas mitmeid relvi, mida ma siin kirjeldan, enamusi olen ise kogenud. Ma 
ei tea kuidas neid nimetatakse, seega viitan ma neile kui relvad nr 1 - 7. Ma kirjeldan 
neid nii hästi kui ma oska, ent need on ebatavalised, kasutades tehnoloogiat, mis 
ületab selle, mida inimesed tunnevad. Neid relvasid tulistatakse taevast, võibolla 
satelliitidelt või vähemalt kolme neist tulistatakse satelliitidelt. Need läbivad hooneid 
ja maju. Ei tea kas nad kasutavad Nikolai Tesla tehnoloogiat? Peale aastaid kogemusi 
temaga olen ma teada saanud järgnevat: 
 
RELV NR 1 
KASUTATAKSE TAPMISEKS JA NÄIB NAGU OHVER OLEKS SAANUD 
SÜDAMEINFARKTI. ALATI ÖÖSEL, SURMAAEG 2.40 VÕI VARSTI PEALE 
SEDA. 
 
RELV NR 2 
SURMAV. TEKITAB INSULDI. KASUTATAKSE LAINEPIKKUST, MIS 
KANNAB ÜLE KEMIKAALI, MIS TEKITAB VERETROMBE. 
TAPMINE GRUPPIDES; NENDE LONDONI KOHTUMINE LEIAB ASET 
ROYAL ALBERT HALL’is VABAMÜÜRLASTENA. VASTASED TAPETAKSE 
KASUTADES RELVA NR 1 JA NR 2. 
 
RELV NR 3 
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MITTESURMAV. AJUTINE MÕJU – JÄRSKU SA EI SUUDA ORIENTEERUDA, 
SA EI OLE VÕIMELINE NORMAALSELT FUNKTSIONEERIMA. KÄES HOI-
TAV SEADE, MIS EI OLE SUUREM KUI KREDIITKAART. KASUTATAKSE 
MÜRGISE ENERGIA/AINE TULISTAMISEKS. TULISTATAKSE DISTANT-
SILT. VÕIDAKSE KASUTADA AVALIKE KÕNELEJATE VASTU. 
 
RELV NR 4 
MITTESURMAV. AJUTINE MÕJU. PÕHJUSTAB ÜLDIST NÕRGESTATUST/ 
KURNATUST, KAASAARVATUD DEPRESSIOONI, MÕISTUSE MAHA-
SURUMIST, PINGEID, TUIMUST. SEDA LASTAKSE UMBES 12.00 – 22.00. 
HARIPUNKT ON UMBES KELL 15.00. PEALELÕUNAD ON KÕIGE HULLE-
MAD. TÖÖ TEGEMINE ON VÄHENENUD. 
 
RELV NR 4A 
MASSILISELT MÜRGISE ENERGIA/AINE LASKMINE ATMOSFÄÄRI, ET 
MEID KÕIKI MAHA SURUDA. LASTAKSE UMBES KELL 12.00 – 22.00. 
 
RELV NR 5 
MITTESURMAV. AJUTINE MÕJU. SEE PÕHJUSTAB ÄREVUST, MIS 
TULENEB KAHJULIKUST VIBRATSIOONIST, MIS LASTAKSE KEHASSE JA 
SELLEGA ON SEOTUD TAIMER. ÖÖSEL MINGIL AJAL ON PAUS. 
 
RELV NR 6 
MITTESURMAV. AJUTINE MÕJU. KASUTATAKSE ÖÖSEL KELL 2.40. TEKI-
TAB PINGEID. 
 
RELV NR 7 
MITTESURMAV. AJUTINE MÕJU. TEKITAB DEPRESSIOONI. KASUTA-
TAKSE AKTIVISTIDE PEAL. 
 
OSADE NENDE RELVADE ALLIKAD ON MASIN, MIS ON KINNITATUD 
NENDE KOSMOSELAEVADE KÜLGE. 
 
MÕTTEGA KAHJUSTAMINE. VISUALISATSIOON. 
 
TÄIUSTATUD NÕIAKUNST: MUST NÕIAKUNST KOOS E.L.F RAADIOLAINE 
VÕIMENDAMISEGA. 
 
 Relvad nr 1 ja 2 on tavaliselt surmavad. Relvaga nr 1 on minu pihta tulistatud ja 
õnneks jäin ma ellu. Relvad nr 3-7 ei ole surmavad ja täpsemini öeldes võib neid 
kutsuda nõrgestamise meetoditeks – need kõik hõlmavad energeetiliselt kahjulikke 
laineid või energiat/ainet ja Brian on kutsunud neid toksilisteks osakesteks, mis suru-
vad maha kehasüsteeme nagu immuunsussüsteemi, närvisüsteemi, vaimseid protsesse, 
emotsioone. Vesi puhastab nende relvade mõjud kehalt. Vähemalt 20 minutit tugeva 
veejoa all on efektiivne.  
 On olemas ka teisi relvi, mida siin nimekirjas ei ole, nagu näiteks Andrew 
Hennessy kogemused, kus ta räägib: ”Nad on mind orbiidilt tulistanud kolm korda – 
kogu piirkond minu ümber valgustub sinakasvalge valgusega 183 m raadiuses – ja 
ükskord tulistati mind lähedalt käeshoitava relvaga.” 
 
 Kui sa saad tunda relvasid 3-7, siis sul pole aimugi kuidas seda tehakse, kuid sa 
tead, et sa ei tunne ennast samamoodi nagu varem. Miks sa ennast järsku kehvasti 
tunned? Sul on füüsiliselt ja vaimselt kõik korras, kuid sa ei tunne ennast hästi, mis 
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võiks küll seda põhjustada? Miks küll tunned sa ennast pärastlõunal kehvasti – see on 
relv nr 4. Mis on selle pinge põhjuseks? Mis on selle depressiooni põhjuseks – see on 
nende mittesurmavad relvad. Sa võibolla ei maga hästi, ärkad vara – relv nr 5. Sa oled 
stressis ilma igasuguse põhjuseta; lõdvestumine on minevikku jäänud, oled nakkustele 
rohkem vastuvõtlik – enamus neist relvadest. Igasugune rahu, mis sul võibolla oli, on 
läinud. Sind nõrgestatakse ilma, et sa teaksid kes seda teeb või kuidas seda tehakse. 
Ma pean ütlema, et enne kui ma Brianiga tuttavaks sain, olin ma väga vormis, tegin 
enamus päevadel pingutuseta trenni, ei olnud kunagi haige ja ei teadnud isegi oma 
arsti nime, kuna ma nägin teda nii harva. Mu mõistus oli selge ja ma olin väga rahulik 
inimene. Mul ei olnud mingisugust meditsiinilist ajalugu. Esimesel aastal, kui ma teda 
tundsin, nõrgestati mind pidevalt nagu on kirjeldatud relvade all. Mul on hea meel 
öelda, et selle kirjutamise ajal olen ma vaba kõikidest nendest relvadest, olen vormis 
ja terve. Ma olen selle saavutanud märkimisväärse ebamugavusega. 
 
 See kõik arvatavasti näib väga kummaline, kuid need on reaalsed ja mõjud on sinu 
nõrgestamiseks ilma, et need avastataks. Jah, üldine tuimus, kehv olek või stress võib 
tunduda seletusena toimuva suhtes, kuid mis on stress? Mul ei olnud mingit põhjust 
stressis olemiseks ja ma välistasin kõik tegevused mis võisid minu elus stressi 
tekitada. Olin isegi puhkusel ja mõjud olid tunda samal ajal kui ma rannas lebasin. 
Mul ei olnud vaimselt midagi viga ja ma arvan, et nad üritasid mind näidata vähem 
usutavamana ja mu elu rikkuda selle pärast mida ma teadsin ja sellel põhjusel 
tulistatigi mind nendest relvadest. Kuidas oleks keegi saanud teada, et see, mida ma 
kogesin, see oli tekitatud kui ma olin vandunud, et ma ei räägi sellest ja ma olin 
Brianile öelnud, et ma ei räägi. 
 
 Kuidas kindlalt teada, kas sa elad inimreptikaga: Kui sa elad inimreptikaga nagu 
mina elasin, on olemas kindel viis, kuidas teada kas ta on reptikas. Põhjustel, mis on 
seotud nende tööga, peavad nad oma arvuti taga töötama kella kahe ja kolme vahel 
mitmel öösel iga nädal. Ei mingisugust puhkust. Nad ei luba teil ennast töötamas 
näha. Brian tegi seda ja ta pidi voodisse minema vara, umbes kell 22.00 selleks, et 
ärgata kummaliselt umbes kell 2.00. 
 
 
 

13. (b) Relv nr 1: Tekitab südameinfarkti 
 

 Ettissh räägib selle relva kohta. Järgnev vestlus räägib detailselt, kuidas Brian 
peab kasutama arvutiprogrammi, et tulistada sellest relvast ja tal on selleks ohvri 
aadressi vaja. Masin taevast tulistab sellest relvast vibreerivatest osakestest koosnevat 
raketti. Brian peab siis suunama selle ümber keha kasutades füüsilist seadet, tavaliselt 
ümber rinna. 
 
 E – See on nagu rakett, mis on suunatud teatud punkti sinu kehas – ta ütleb 
masinale kus sa oled ja millisesse su kehaosasse tulistada. 
 
 M – Kuidas? 
 E – Läbi arvuti  – ta ei saa masinaga telepaatiliselt suhelda, seda tuleb läbi arvuti 
teha – me ei pea selleks alati kõik kokku saama – ta trükib su asukoha koordinaadid 
sisse – kui ta selle sisse on trükkinud, siis saadab masin sinu suunas selle raketi teele – 
see on kahjulik energia – energiaosakesed, mis vibreerivad sagedusel, mis on kahjulik 
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– need imevad su sisse, sa vajud sinna sisse – need imevad su energiat ja see 
kahjustab su organeid. 
 Pööris (tunne mida ma tundsin kui minu pihta selle relvaga lasti) on tema ja 
masina koostöö tulemus ja tal on olemas varustus selle jaoks ja see ei ole nähtamatu. 
Ja sa leiaksid selle üles kui sa tahaksid – see on ühine pingutus – rakett saadetakse 
teele ja tema piirab sellega su energia ümber – ta suunab seda, ta peab seda selle tee 
peal kaasa aitama oma relvaga, mis on füüsiline. 
 
 Ettissh on mulle öelnud, et selle relva eesmärk on tappa ja nad tapavad, kasutades 
mitmeid inimreptikaid (kolme või rohkem), kes kasutavad seda relva samaaegselt. 
Nad on tegelikult kõik oma majades, oma arvutitubades. Minu puhul kasutas seda 
ainult üks inimene minu peal. Kui ma poleks veetnud nii palju aega pärast autos, siis 
poleks see mind nii hullusti mõjutanud. Ettissh on öelnud ka, et kui ohvri tervis on 
halb, näiteks on tal südamehaigus, siis võib ühe inimese poolt relva kasutamine tappa 
ja alati näib nagu inimene suri loomulikel põhjustel. Nad kasutavad relva alati umbes 
2.40 öösel, et 1) kindlustada, et nad tulistavad sellest samaaegselt ja 2) ta on mulle 
öelnud, et relvad on sellel ajal efektiivsemad kui maailm magab, sest siis on vähem 
segamist. 
 
 Nägin kuidas Brian tõusis üles sellel ajal ja töötas oma arvuti taga. Ta läks 
varakult voodisse, seega eeldan ma, et see oli sellepärast, et ta saaks neid öiseid 
ülesandeid sooritada. 
 
 Ettissh on mulle öelnud, et PARIM KAITSE ON KÕIGILE AVALIKULT 
ÖELDA, ET NENDE SÜDAMEGA ON KÕIK KORRAS JA LASTA SEE ARSTIL 
ÜLE VAADATA, ET SEDA TÕESTADA. 
 
 Siin on mu enda kogemused: See relv on tavaliselt surmav, kuid kui seda kasutab 
ainult üks reptikas, siis võib see ka mitte tappa ja mul läks õnneks. Mind rünnati 
järgnevalt. See oli kella kahe ja kolme vahel öösel ja ma olin ärkvel, ma ei suutnud 
magada. Järsku tulistati taevast mingit sorti raketti minu suunas ja see lukustus minu 
kõhu ümber, see kestis umbes 10 minutit. See tundus olevat sarnane nagu oleksin 
olnud ümbritsetud CT skänneri poolt, kuid see oli nähtamatu. Ma tahtsin põgeneda; 
ma tahtsin Hispaaniast lahkuda kahel viimasel päeval kuna Brian oli töödelnud mind 
relvaga nr 3. Seega põgenesin ma lennujaama, see oli pooleteisetunnine sõit ja mul 
hakkas nii paha, et ma pöördusin tagasi. Nüüd tundsin ma ennast ebatavaliselt pinges 
nagu mu keha kivistuks ja nagu ma kaotaksin teadvuse. 
 
 Ei olnud mingit valu kuid ma tundsin nagu oleksin suremas, mu organid ei saanud 
töötada. Ma läksin abi järele naabrite juurde kuid enne kui ma sinna jõudsin, kaldusin 
teelt kõrvale. Mul õnnestus autosse tagasi saada ja sõita, kuid pidin pidevalt peatuma 
ja autost välja tulema – see leevendas, pinge vähenes. Nüüd ma tean, et metall takis-
tab relva mõjudel hajumast. Seega tegi sõitmine asja palju hullemaks. Jõudsin oma 
naabrite juurde ja üritasin eemaldada selle relva mõjud kasutades nende dušši, küüri-
des oma keha, et eemaldada relva nr 3 mõjud. Sellel korral ei olnud sellel mingit 
mõju, relva mõju oli mu kehast läbi tunginud ja seda ei olnud võimalik veega eemal-
dada. See oli mu kehasse sisse tunginud autos oldud paari tunni jooksul. Kukkusin 
kokku ja arvasin, et surin, kuna vaatasin alla enda peale ning vaatasin oma elu üle. 
Nad viisid mu haiglasse, olin teadvusele tulnud ja olin teadlik, et mu kõht kivistus 
aina enam, see oli kivikõva nagu mu elu oleks minust välja pigistatud. Mul oli 
probleeme teadvusel püsimisega. Jõin piima, olin oma kehast palju vett kaotanud, 
kuid selles piimas oli miskit, mis mind aitas, sest hakkasin taastuma. Arvatavasti piim 
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imes endasse osa mürgist. Jõin veel piima ja siis veel ja tundsin ennast paremini, kuid 
see pakkus ainult osaliselt kergendust. 
 
 Haiglas, paanitsedes, nõudsin ma Brianit. Naabrid teadsid, et olin teda selles 
süüdistanud kuid nad helistasid talle sellest hoolimata. Nende jaoks oli arvatavasti 
raske aru saada kuidas Brian oli mulle nii teinud. Brian siis suhtles minuga. Ta nautis 
minu kannatusi ja näis, et ta tundis ennast vabana sellena, kes ta tegelikult on. Lõuna 
Londoni aktsent ja ropendamine kadus. Ta rääkis minuga artikuleeritud viisil ja ütles 
mulle, et ta on mahasuruva jõu või ülemaailmse vandenõu liige ja et kõrgemast 
perspektiivist vaadatuna on halb hea ja see kõik on osa mängust. Mina sellest mängust 
aru ei saanud – see oli kindel. Siis mõnitas ta mind, et ma nendega ühineksin ja 
temaga abielluksin. Siis ütlesin ma talle, et naabrid teavad, et tema on vastutav. Mis 
oli minu jaoks hämmastav tol hetkel oli see, kuidas ta oli võimeline eemaldama 
minult kõik selle relva jäljed. Imetlesin teda mingi aeg selle tõttu, kuid arvan, et 1) 
seda käskis tal teha tema kõrgem juhendaja ja 2) ta tegi seda selleks, et teda ei 
süüdistataks mõrvas. Nädala jooksul taastusin haiglas, kus viidi läbi palju teste ja nad 
ei suutnud diagnoosi panna. 
 
 Brian oli tulistanud sellest relvast ja ta oli tol hetkel 32 km kaugusel, see tuli 
satelliidilt. 
 
 Teine kord kui sellest relvast minu pihta tulistati, siis oli tulistaja keegi teine, 
keegi, kellel Brian palus seda teha. Ma olin Soomes ja seekord tulistati mind rinda. 
Paar päeva enne töödeldi mu rinnapiirkonda ja seda tehti selleks, et mind tappa. Näib, 
et nad töötlevad inimest enne kui nad teda nendest relvadest tulistavad. Aeg oli jälle 
kahe ja kolme vahel öösel ja juhtus sama asi. Relva mõju puges mulle rinna sisse, 
rinna piirkond tõmbus kokku ja mul oli hingamisega raskusi. Mulle tundus, et hakkan 
surema samal ajal kui rinna piirkond kokku tõmbus. Olin väga hirmul. Õnneks olin 
ma spa lähedal, teadsin, et vesi aitab ja mind viidi sinna ja mullivanni joad eemaldasid 
relva mõjud peale kahte tundi! Taastusin peaaegu täielikult ja ma ei pidanud haiglasse 
minema. See on tõendiks, et Brian ei ole üksi ja tal on kolleegide võrgustik üle terve 
maakera. See ongi ülemaailmne vandenõu. 
 
 
 

13. (c) Relv nr 2: Tekitab insuldi 
 

 Ettissh rääkis mulle relvast, mida Brian tahtis minu isa peal kasutada; see oli üks 
tema paljudest kordadest kus ta tegi lepinguid, mis sisaldasid reptika saladuste 
avaldamist teenete vastu, kus ta ei kuuletunud Brianile. 
 
 Seda kasutatakse insuldi tekitamiseks. See on relv, mida kasutatakse täpselt sama-
moodi nagu relva nr 1. Selle erinevus on selles, et see sisaldab lainepikkust, mis 
kannab kemikaali. See on kemikaal, mis ründab vererakke ja moodustab trombe. See 
kemikaal on teadmata üldteadusele, kuid siiski on sellel spekter ja see jääb rünnatava 
inimese kehasse ja seda tuleks otsida spektri järgi. Surmaaeg või insuldi toimumise 
aeg on jälle 2.40 öösel. Samuti on jälle vajalik ohvri aadress. 
 
 M – Räägi mulle sellest relvast. 
 E – Nad kasutavad seda palju oma kohtumistel ja nad tapavad kõik, kes neile ei 
meeldi, läbi insuldi. 
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 (Mulle on öeldud, et neil toimuvad kaks korda aastas kohtumised, kus nad 
töötavad grupina, et tappa oma vastaseid, vaata tapmine grupikoosolekutel) 
 
 M – Kas neil inimestel peaks tekkima insult? 
 E – Loomulikult mitte, nad ei ole enne tavaliselt haiged. 
 
 M – Sa ei pea olema haige enne insulti? 
 E – Ma mõtlen selle all seda, et neil ei ole piisavalt riskifaktoreid, see on oota-
matu. Siiski, kui nad avastavad natukenegi kõrgema vererõhu, siis oleme me neil kohe 
kallal – me muudame nende vere kleepuvaks – vereliistakute koondamine. Põhimõtte-
liselt peame me inimesi enne töötlema ja siis me tapame, nagu Steve tegi su isaga, 
töötles tema süda ja verd, pannes selle kergemini hüübima. 
 Siiski, me ei pea eeltöötlust tegema, mitte meie kohtumiste jaoks. See on selle-
pärast, et kui paljud neist töötavad koos, siis ei pea nad eeltöötlusega vaeva nägema. 
Need inimesed tapetakse ilma, et neid eelnevalt töödeldud oleks. Kuid me oleme 
hoolikad selles suhtes kelle me valime, kuna me ei taha näida kahtlastena. Kui kõik, 
kes meile ei meeldi, saaksid insuldi, siis oleks see liiga ilmne, sellepärast me vali-
megi, et kas teeme insuldi või südamerabanduse – need on meie põhilised tapmise 
viisid. 
 
 M – Kuidas see insuldi relv töötab? 
 E – See tuleb sinu suunas, tabab sinu keha, vibreerib, ründab verd, moodustab 
tohutusuured trombid, massiivsed ja hästi palju ja see ongi sinu lõpp. See on nähta-
matu jõud mida me toodame, seal on osakesed selle sees, mis laastavad su keha – see 
kleebib asjad kokku. See ründab vererakke väljastpoolt ja ründab ka rakumembraane 
ja kleebib need kokku. See teeb ka muud kahju. 
 
 M – Millised teised märgid ilmnevad toimuvast? 
 E – Nad surevad koheselt massiivsesse tromboosi. 
 
 M – Kas on midagi muud mis võib kahtlust äratada? 
 E – Nad surevad umbes 2.40 öösel, täiesti ootamatult, nende vererõhk võis olla 
täiesti normaalne enne insulti ja see on see mis tegelikult reedab. 
 
 M – Kuid Brian töötleb mu isa praegu? 
 E – Kõik, kes on väljaspool koosolekuid, tapetakse teistmoodi. Nad peavad neid 
inimesi enne töötlema ja neil peab olema eelnev haigusseisund, kuid see võib olla nii 
kerge, et kedagi ei huvita. Me töötame selle kallal, et nende surm loomulikum näiks. 
Põhimõtteliselt muudame me nende vere rohkem kleepuvamaks või võibolla töötame 
nende südame kallal. Neil on tavaliselt kõrgenenud vererõhk ja me peame selle välja 
uurima. 
 
 M – Kuidas? 
 E – Reptikas võib nende külge kinnituda, et teada saada. Ja siis neli või viis 
nendest tapavad sihtmärgi, kasutades seda relva ja nad teevad seda oma kodudest – 
seega on meil nagu välk selgest taevast meetod, mis on tõesti miski, mida keegi peaks 
rohkem uurima ja sellele tähelepanu tõmbama. Teises meetodis on raskem selgusele 
jõuda – vaata uudiseid ja kes on hiljuti insulti surnud, kes meile ei meeldiks ja sa võid 
kindel olla, et ta tapeti. See on nii tavapärane ja loomulikult meeldivad meile väga 
insuldid ja südameinfarktid, sest see peidab asju. Nad ei tee nende suhtes midagi kuigi 
nad ütlevad, et teevad, nad räägivad palju kui kõrge su südamehaiguste risk on – see 
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ei ole alla surutud, kas pole nii. Nad tapsid palju inimesi oma eelmise kuu kohtumisel. 
(Vaata uudistest kuidas noor poliitik suri kui ta kandideeris parteijuhiks) 
 
 M – Mida nad täpselt saadavad, kas see on energia? 
 E – See ei ole pärit sellelt planeedilt, kuigi nad toodavad seda ka siin, kuid see ei 
ole miski, mida te tunnete. 
 
 M – Kas selles on osakesed? 
 E – Sellel on lainepikkused. 
 
 M – Millised lainepikkused, kas heli lainepikkused? 
 E – Ei, keemilise aine lainepikkused, mis satub vererakkudesse. 
 
 M – Kuidas saab see osoonikihist läbi? (Ma olin kuulnud, et seda tulistatakse 
teiselt poolt osoonikihti). 
 E – See on väga võimas. See ei ole energia. See on keemiline aine, mida nad 
toodavad, mis on väga kõva kuni see sind tabab, see vajab ihu millele kinnituda ja see 
ei lähe kuskile niikaua kui ta inimest tabab. See imbub inimeste sisse ja siis teeb 
kemikaal oma laastamistöö. 
 
 M – Kas see on igapäevane kemikaal? 
 E – Absoluutselt mitte, sa ei ole sellest kuulnud, see on kemikaal, mida nad sinu 
pihta tulistavad, kuid see peab sinu juurde jõudma, seega kombineerime me selle 
kandjaga, mis hõlmab lainepikkusi. 
 
 M – Kas seda kemikaali on võimalik leida? 
 E – Seda on ainult väike kogus, nad ei tea mida otsida, kuid see on seal olemas ja 
see ei ole loomulik. Kui nad teeksid lahkamise, siis on võimalik, et nad võivad midagi 
leida, kuid suure tõenäosusega nad ei märka seda. 
 
 M – Miks? 
 E – Sest see ei ole inimestele teada, laborites ei ole midagi sellesarnast. 
 
 M – Kas sellel spekter on? 
 E – Jah, seda on võimalik niimoodi leida, see on olemas spektrina. See on 
lainepikkus, mis kannab kemikaali, mida nad ei leia, sest nad ei tunne seda kemikaali, 
kuid see on seal spektrina olemas. 
 
 
 

13. (d) Tapmine grupikoosolekutel  
 

Londoni koosolek toimub Royal Albert Hall’is kui 
vabamüürlaste koosolek öösel 

 
 Relvad nr 1 ja 2 on nende vahendid, mida nad kasutavad nende inimeste 
tapmiseks, kes on nende vastased nende grupikoosolekutel. Need inimesed ei pruugi 
aru saada, et nad neile vastu töötavad tänu salaplaanile. Nagu on allpool kirjeldatud, 
võivad nad kasutada vabamüürlaste koosolekut maskeeringuna, et pidada kaks korda 
aastas koosolekuid selleks, et tappa läheduses olevaid vastaseid. Londoni koosolekut 
peetakse Royal Albert Hall’is ja Ettissh kirjeldab kuidas Briani koosolek oktoobris 
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2003 sisaldas teadlase tapmist Inglismaal ja see oli ka ajalehes, surmapõhjus 
teadmata. Teised on ajakirjanikud, poliitikud. Need surmad juhtuvad üheaegselt ja 
tavaline põhjus, mida öeldakse, on südameinfarkt või insult. Kindlasti tuleks seda 
edasi uurida. 
 
 M – Kuidas te inimesi tapate? 
 E – Üks moodus, kuidas nad seda teevad, on nii, et nad kogunevad kokku ühte 
oma suurde gruppi ja siis nad teevad inimesed hetkega maatasa ja sa võid selles 
nimekirjas olla, inimesed meie lähikonnas. Nad kohtuvad saalis. Neil ei oleks selle 
vastu midagi, et kohuda Millennium Dome’s, Londonis, see on üpris tuntud, Londoni 
keskel, see on ajalooline Royal Albert Hall. Nad võtavad selle ööseks üle, terveks 
ööks. Seal ei ole kedagi teist, isegi neid inimesi, kes seal töötavad, väljaarvatud siis 
kui nad on meie paadis ja osad neist on ja nad aitavad meid sellega. Nad ei pea seda 
koosolekut kuidagi kokku kutsuma. Ülejäänud personal saab õhtu vabaks. Nad 
saabuvad umbes kell 1.00 ja lahkuvad 4.00 – paar korda aastas – ühingu koosolek – 
aegajalt on Brian vabamüürlane kui ta nendele koosolekutele läheb. Oleme vabamüür-
lased, kuid samas ei ole ka. Me lihtsalt kutsume ennast vabamüürlasteks eesmärgiga, 
et välja mõelda mingi vabandus, miks tahame olla sellised nagu oleme. Meie olemegi 
vabamüürlased, nad kõik ei ole meie (reptikad), kuid paljud neist on. See on teatud 
osa vabamüürlastest, kes kokku saavad, teistel vabamüürlastel pole sellest õrna aimu-
gi. Brian oli just ühel koosolekul Inglismaal oktoobris – see on kaks korda aastas – 
me tapame mõned inimesed, võibolla oled sa mõnest kuulnud, nad on tuntud poliiti-
kud. Aegajalt tapame me ka mõned teadlased. Oli üks teadlane, kelle me tapsime 
oktoobris, üpriski tuntud teadlane, ma ütlen seda sulle kohe. Me oleme tapnud ka paar 
ajakirjanikku kui nad liiga palju ringi nuhivad. 
 Me tapsime selle teadlase oktoobris, ta on olnud ajalehes ja ta oli noor mees. See 
ei olnud südameinfarkt, vahel kasutame me ajuinsulti, et inimesi tappa ja (ma arvan, 
et see oli salapärane surm) ta tegeles uurimisalal, ta tegeles natuke ka füüsikaga ja ta 
töötas millegi kallal, mille kallal me ei tahtnud, et ta töötaks – jah, Brian aitas teda 
tappa. 
 
 M – Millal see juhtus? 
 E – Nädal tagasi (selle vastuse kuupäev on 6. nov), keegi ei teadnud miks ta suri. 
 
 
 

13. (e) Relv nr 3 
 

Seda võidakse kasutada avalike kõnelejate peal 
 

 Selle relvaga hakkas kõik pihta kui Brian minu pihta tulistas ja ma teadsin, et see 
on tema. Ta on mulle öelnud, et ta kasutab selle jaoks käeshoitavat seadet, mis ei ole 
suurem kui krediitkaart ja ta hoiab seda oma rahakotis. Ta peab vaimselt keskenduma 
ja teadma oma ohvri asukohta. Ta võib isegi enne helistada ja välja uurida, kas 
inimene on kodus. See tulistab mürgist energiat/ainet. Selle mõjuks on orienteerima-
tus, inimene ei ole võimeline normaalselt toimima, tuimus, võibolla pinges ja segadu-
ses olek. Kasutatakse korduvat tulistamist. Selle tulistamise kaugus on mitmeid miile! 
 
 Ettissh: „Briani poolt on kuulid (termin, mida ta kasutab selle relva kohta). Tal on 
niiöelda väike seade taskus, mida ta endaga kaasas kannab ja kasutab seda siis kui ise 
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tahab, see ei ole ainult kell 3.00 öösel. Ta võib seda ka päeval kasutada, nagu sa ise 
tunda said. Siis visualiseerib ta inimese, kelle pihta tulistama hakkab ja siis saadab 
selle tema asukohta ja ta lihtsalt tulistab sellest. Meie toodame neid, Inglismaa teeb 
osa ja ka teised kohad teevad neid.” 
 
 M – Kui suured need on? 
 E – Need on väikesed, käeshoitavad – natuke suurem kui võiviil – kuid mitte palju 
– see on ringikujuline, kõva ja õhuke. Ta hoiab vahel seda oma rahakotis – ta tulistab 
siis kui ta sõidab, ta lihtsalt vajutab nuppu ja nii see läheb. Siis, kui ta liikluses 
järjekorras seisab, siis millal ta tahab. Jah, see on lapik, paksem kui krediitkaart. Kui 
keegi selle leiaks, siis poleks neil õrna aimugi mis see on – see on väga tugev ja seda 
ei ole võimalik pooleks murda. 
 See on igapäevane mittesurmav relv mida nad kasutavad. Nupulevajutusega on 
nad nõrgestanud suvalise vastase, kuid need vastased ei pruugi teada, et nad vastased 
on ja neil kohe kindlasti pole õrna aimugi sellest, kes seda teeb – see võib olla keegi 
publikust. David Icke on mulle öelnud, et tal oli ebameeldiv kogemus laval ja James 
Bartley Universal Seduction’st rääkis kolleegi juhtumist, kes pidas loengut Buffo  
teemal: ”Ma muudkui mõtlesin seal, et kas Vermin (reptika peremeeskeha (võõrus-
taja)) istub seal ja sihib kaasaskantavat mittesurmavat relva mu kolleegi suunas – mu 
sõber Sherry kirjeldas mulle intensiivset kuumust, mida ta tundis oma rinnal ja kuidas 
ta tundis nagu ta hakkaks minestama. Marianne Friedman tundis nagu teda tehtaks 
hetkega maatasa kui erruläinud lennuväe kolonel ja tulnukast armuke istusid Mari-
anne loengus esireas ja jõllitasid teda tähelepanelikult – Marianne pidi järsku oma 
loengu peatama ja minema üles oma hotellituppa ja pikali heitma, kuna tundis 
iiveldust ja tundis ennast haigena. Näib nagu neid tulistati sellest relvast.” 
 
 Selle relva mõjud hajuvad aeglaselt ära, kuid ma saan siin aidata – võimas dušš 
muudab väga palju, see uhub mürgise energia, mida on just sinu pihta lastud, minema. 
Mida kauem duši all oled, seda rohkem uhutakse minema. Mina leidsin, et mina 
vajasin vähemalt pool tundi ja ma soovitan, kuigi ma ise pole seda proovinud, et 
mullivann oleks kõige efektiivsem. Nii see kui ka järgmine relv kasutavad sama 
kahjulikku energiat ja Ettissh on öelnud: ”kuulid (termin mida ta kasutab selle relva 
kohta) ja kiiver (termin mida ta kasutab järgmise relva kohta) on täpselt sama energia, 
kuid selle sinuni toomine toimub erinevalt. 
 
 
 

13. (f) Relv nr 4 
 

 Kuidas tunned ennast peale lõunat? Pinges, tuimalt ja depressiivselt – sa võid 
olla selle relva ohver. Ükski nendest mittesurmavatest relvadest pole ilmselge 
kuid nende mõjud nõrgestavad sind nii, et sa oled maha surutud ja su töö 
tegemine on vähenenud. Sa saad seda relva tunda umbes kella 12.00 ja 22.00 
vahel ja haripunkt on umbes kell 15.00. Selleks, et sind selle relvaga lasta, peab sul 
olema implantaat, mis on nagu kiiver su peas. See on tulnukate lisaseade, mis ei ole 
nähtav ja mida on võibolla võimalik eemaldada. Vesi puhastab mõjud; vähemalt 20 
minutit tugeva veejoa all. 
 
 Siin kirjeldan ma enda kogemusi selle relva mõjudest. Minu kogemused võivad 
olla erinevad teiste kogemustega võrreldes. Kuidas sain teada, mis toimub kui minu 
peal algul seda relva kasutati. Olin kodust eemal, Soomes, jooksin Briani eest ära ja 
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kui see ”kiiver” mu pea külge kinnitatud oli, see tulnukate nähtamatu seade. Briani 
reptikas oli seda teinud, minu asukoht anti talle reptika poolt. Kui seal olin, siis panin 
tähele muutust oma säramises, tundsin ennast palju tuhmima ja tuimemana. See oli 
iga päev kuni tagasi koju pöördusin ja see vähenes, kuid tundsin ennast ikka vähem 
säravamana kui tavaliselt. See oli ikka veel seal, õhuke osoonikiht arvatavasti lasi 
seda relva rohkem läbi. Olin nüüd teadlik mõjudest, kuid need oli nõrgemad – ilma 
igasuguse põhjuseta oli keha pinges. Üritasin seda pinget vähendada harjutustega, 
toiduga, alkoholiga – need kõik aitasid. See ei olnud ainuke muutus. Tundsin ennast 
rusutud meeleolus, elu ei olnud särav ja lõbus nagu see tavaliselt oli ja ma käisin väga 
palju duši all ja käisin vannis, kuna need leevendasid seda. Kuhu oli kadunud selge 
päev täis võimalusi ja optimismi? Olen positiivne inimene ja see kadus ära, siiski 
tunnistan, et minu peal kasutati ka relva nr 7, mis põhjustab depressiooni. Kuidas sai 
see juhtuda kui minu elus ei juhtunud tol ajal midagi, mis oleks võinud seda põhjus-
tada. Märkasin kui teistmoodi ma ennast tunnen peale lõunat võrreldes hommikuse 
ajaga. Hommikul oli normaalne olla ja siis arvasin, et sain endaks tagasi, kuid siis 
peale lõunat märkasin ma seda. Umbes kell 15.00 oli kõige hullem. Leidsin, et 
harjutuste tegemine ennetab seda. Tunnetasin veidi seda mis toimus ja muutusin aina 
tundlikumaks selle suhtes kuidas mind mõjutati. Pinge hakkas iga päev samal ajal ja 
ka lõppes iga päev samal ajal. Need ajad on 10.30 – 21.00 talvel ja 11.30 – 22.00 
suvel. Minul olid need 8 kuud. Need on minu tõendid, et see relv on samast allikast ja 
mu ainuke järeldus oli, et allikas peab olema miski taevas, sest mida teadlikumaks ma 
sellest sain, siis tundus nagu see sajaks minu peale. Tegelikult sisenes see tšakratesse. 
 
 Aja jooksul õppisin igal õhtul mullivannis käima ja nii olin pingevaba ja posi-
tiivne vähemalt 16 tundi kuni see järgmisel hommikul uuesti hakkas. Leidsin, et vajan 
20 minutit kuni tund aega, mis on eelistatav, mullivannis, ideaalis laman selili pea 
vees. Mõju oli imeline, peale seda oli selge ja särav tunne. Soovitan seda kõigile, kes 
arvavad, et tunnevad seda relva enda peal. Ettissh on mulle öelnud, et see relv on 
implantaadi tulemus (mida ta kirjeldab kui kiivrit), mis toimib majakana nende 
masinale, mis laseb siis mürgist energiat inimese suunas ja ta ütles, et see oli mõeldud 
minu vaoshoidmiseks. 
 
 E – See on füüsiline struktuur, mis on nagu õhupall ümber su pea, see on nagu 
kiiver. See on füüsiline, kuid see ei ole teie vibratsioonis, seega on see nähtamatu. 
Meie masinad tunnetavad neid kiivreid ja tulistavad toksilist energiat inimese suunas. 
See on seotud paarist kohast kinni, see ei ole energia, mis seda paigal hoiab, need on 
füüsilised nöörid – see oleks nagu paeltega seotud. 
 
 M – Kuhu see kinnitatud on? 
 E – Meridiaanide külge – sinu õlgade mõlemal poolel, kahe abaluu külge. 
 
 M – Milliste meridiaanide külge? 
 E – Seedesüsteemi. Me võime seda kinnitada ka muude meridiaanide külge – see 
erineb. Sa saad need paelad mõttes katki lõigata kui sa tead kus need täpselt asuvad. 
 
 M – Kes saavad selle relva mõju tunda? 
 E – See on väga tavaline – me kasutame seda palju, nii et sa võid kihla vedada, et 
kõik inimesed, keda me ei taha, neil on see olemas. Enamik poliitikuid saavad selle 
väljaarvatud siis kui nad üks meist on. 
 
 M – Miks? 
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 E – Sest me tahame, et nad sureksid – see relv tekitab sulle halva tervise – sa 
sured varem. Kui me tahame, et keegi sureks varem kui ta tegelikult surema peaks, 
siis paneme me talle selle relva peale, kas pole nii. 
 Suvaline võimu juures olev vennike saab selle, kõikidel poliitikutel on see (mida 
nad ei taha). 
 Need on meie masinad, mis teile selle relva annavad – ajastus on kõik masina 
poolt sätitud. Meie masin on tõeliselt imeline, meie masinad asuvad ülevalpool 
osoonikihti. 
 
 
 

13. (g) Relv nr 4A. 
 

 Atmosfääri saadetakse massiliselt toksilist energiat/ainet, et meid kõiki maha 
suruda. 
 Seda ainet saadetakse umbes 12.00 kuni 22.00 ja kõige rohkem saadetakse 
seda peale lõunat, mis põhjustab siis pealelõunase rusutud oleku. Kõik on alla 
surutud. 
 
 M – Mis asi on see toksiline energia, mis õhus on? 
 E – See energia on inimestele kahjulik, meie masin toodab seda. Me loodame, et 
te ei märka seda, seega hoiame me seda nii varjatult kui vaja – meie masin teeb seda. 
 
 M – Miks? 
 E – Et teid maha suruda – et teid kõiki natuke depressiivsetena hoida – see paneb 
inimesi ennast natukene raskena ja natuke depressioonis tundma, nad ei suuda selgelt 
mõelda ja ei suuda nii hästi funktsioneerida kui vaja oleks – see tekitab pealelõunast 
rusutud olekut. Et me saaksime teid paremini kontrollida. Seega, kui sa oled veidi 
haiglane ja sa ei ole ette valmistunud, siis saame me sust jagu. Seega on vähem 
tõenäoline, et sa valgustatud saaks ja on vähem tõenäoline, et sa teada saad, mis 
mängu tegelikult mängitakse. 
 
 M – Mis ajal see täpselt on? 
 E – Umbes 10.30 kuni 21.00 talvel ja umbes 11.30 kuni 22.00 suvel. 
 
 M – Miks mitte kauem? 
 E – Sest me peame säilitama oma ressursse – me vajame ka hingetõmbamise aega, 
tüdruk. Meil on meie energiatöö ja me ei saa seda teha kui see töötab, pluss meie muu 
töö. Me teame kuidas asjad ära tehtud saada ja see on varajasel hommikul – selle-
pärast tõusebki Brian üles vara, umbes 07.00, seega on tal olemine selgem. See on 
selleks, et takistada inimestel nende teadlikkust tõstmast. Me ei saada seda igale 
poole, nagu näiteks mõned väikesed saared, mis on kuskil kaugel pärapõrgus või 
Gröönimaa või lõunapoolus või mõned muud kohad, mis on kuskil kaugel merel. 
 
 Kas sa tunned ennast selge ja säravana peale lõunat? Või, võrreldes hommikuse 
ajaga ja hilise õhtuse ajaga tunned sa ennast rohkem pinges olevat ja natuke depres-
sioonis ja tuimana? Vajad sa kanget alkohoolset jooki? Miks? Võib ju öelda, et see on 
tänu väsimusele; kui see nii on, siis tunned sa ennast pinges ja depressioonis kell 
10.00 – 23.00, kas on nii? Ma ütleks, et inimesed tunnevad ennast paremini hilisõhtul 
kui pealelõunasel ajal. Ürita magada keskpäeval ja vaata kuidas sa ennast peale seda 
tunned; kui see oli väsimus, siis peaksid sa ennast tundma sama hästi nagu sa tunned 
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ennast varahommikust keskhommikuni. Ürita magada keskpäevani – sa peaksid 
tundma ennast samamoodi nagu sa tunned ennast hommikuti aga kas sa tunned ennast 
samamoodi? Ma arvan, et pealelõunane mõju on ikka olemas, sest see on atmosfääris. 
Mis tunne on vaimseid ülesandeid teha, mis vajavad keskendumist nagu näiteks õppi-
mine, pealõunat? Kas seda on hommikuti lihtsam teha? Miks? Katseta mullivanni 20 
minutit õhtul ja vaata kui palju rohkem lõdvestunud sa oled. Uju pikalt – sama mõju. 
Miks? Asi ei saa kuumuses olla, sest külmas vees ujumisel on sama mõju. Kerged 
harjutused ei lõdvesta samamoodi, tegelikult võivad need stimuleerivad olla, miks siis 
pikka aega vees olemine meid lõdvestab? Sest see eemaldab mürgise energia või 
mürgised osakesed, mis on mõeldud meie allasurumiseks. Võib vaielda, et vesi 
eemaldab stressi. Veeda lõõgastav stressivaba päev ja sa märkad seda ikkagi, tunneta 
erinevust peale seda kui oled vees aega veetnud. 
 
 Kuidas ma selle relva avastasin: Kui relv nr 4 eemaldati, märkasin, et väike mõju 
jäi, kellaaeg oli sama. Siis sain aru, et sain massiliselt mürgist energiat viis korda 
kangemas koguses tänu ”kiivrile”. See oli kogu aeg olemas, ma olin seda võtnud 
lihtsalt tavalisena nagu kõik teised. Ma ei seadnud küsimuse alla, miks ma teatud 
aegadel päeval ennast paremini tunnen, eriti hommikul ja hilja õhtul ja miks ma 
tundsin ennast kõige kehvemini peale lõunat. Ja miks ma tunnen ennast terve päeva 
väga hästi siis kui sajab kõvasti. Ettissh on mulle öelnud, et vihm peseb selle relva 
minema. Meid kõiki surutakse maha 10 tundi päevas toksilise energia poolt, mida 
saadetakse meile atmosfääri masinate poolt, mis asuvad ülalpool osoonikihti.  
 
 
 

13. (h) Relv nr 5 
 

 Ettissh mainis veel üht relva, mida nad kasutavad üsna sageli, mis tekitab pingeid 
ja ärevust ja mis tuleneb energeetilistest vibratsioonidest mida kehasse sisestatakse. 
See on mõeldud inimese eluea vähendamiseks ja vähendamaks nende üldiseid igapäe-
vaseid tegevusi. Pinget ja ärevust on tunda ainult õrnalt. Ta ütles, et on mingisugused 
nöörid, mille abil reptika vaim peremeeskeha külge kinnitub. See on püsivalt päevast 
päeva. 
 
 
 

13. (i) Relv nr 6 
  

Saadetakse öösel – tekitab pingeid, mida märgatakse siis kui üles ärgatakse. 
 
 See hõlmab öist rünnakut ja kui sa üles ärkad, siis oled pinges ilma mingisuguse 
põhjuseta. Mürgist energiat tulistatakse ohvri pihta tavaliselt ajaperioodil 2.00 – 3.00, 
kestusega 30 minutit. Minuga on seda mitmeid kordi juhtunud. Tavaliselt magasin ma 
sellel ajal ja kui üles ärkasin, siis tundsin ennast pinges ja see pinges olek kestis terve 
hommiku. Tundsin ennast natuke ärritatuna. Vesi pesi selle minema, autosse minnes 
läks mu keha palju rohkem pingesse, justnagu juhtus relvaga nr 1. Selline nende 
nõrgestamise meetod on kõige leebem. See on kõik, mis ma tean. Seda tulistas Brian 
minu pihta Inglismaale teisest riigist. 
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13. (j) Relv nr 7  
 

 Tekitab depressiooni, kasutatakse aktivistide peal. Neil on tehnika, mida 
kasutatakse emotsioonide peal: nad seovad emotsionaalse keha kinni. See on 
ajutine tehnika, mida minu peal kasutati, kuid emotsionaalne keha suudab 
ennast korda teha aasta pärast. 
 
 Ma kontakteerusin tuntud vandenõu autoriga ja ta tundis ära, et seda tehnikat on 
tema peal kasutatud. Nad kasutavad seda eriti aktivistide peal, et neid maha suruda; 
selle mõjud on põhjuseta depressioon koos liialdatud negatiivsete emotsioonidega. Ise 
leidsin ma seda teiste inimeste juures, kuid isiklikult ei kogenud ma depressiooni ega 
emotsioone. Maailmakuulus tervendaja tuvastas, et mu emotsionaalne keha oli ära 
kadunud, ta ei olnud sellist asja kunagi varem näinud. Ettissh tunnistas hiljem, et seda 
oli teinud Brian, kasutades nende tehnikat, kus emotsionaalne keha seotakse kokku. 
Ta kasutas selleks kleeplinti. 
 Olen leidnud mooduse, kuidas siluda seda protseduuri ja see on pikk ja raske lend. 
Jah, tagasilend üle Atlandi ookeani eemaldab selle mis nad olid teinud, et seda 
põhjustada. Ettissh ütles mulle, et emotsionaalne keha hüppab nagu vedru lahti. 
Praegu olen ma täiesti vaba selle igasugustest jälgedest, mis nad mulle tegid. Mul on 
suurepärased emotsioonid ja ma ei ole depressioonis. Ma pole kunagi varem depressi-
oonis olnud; see tuli täiesti ootamatult, kuid õnneks ei mõjutanud see mind palju. 
 
 E – Nad kasutavad seda mõnede üksikute inimeste peal. Selle mõju kestab alla 
aasta ja siis see hüppab nagu vedru lahti ja siis teevad nad seda uuesti ja siis reptikad, 
kui neid seal on, annavad neile teada. Ja ohvrid imestavad, miks nad ennast järsku nii 
depressioonis tunnevad – see ongi põhimõtteliselt see. Sa lihtsalt tunned ennast nagu 
sul oleks depressioon, oled madalseisus ja veel palju muud. Emotsioonid keevad üle, 
see ongi probleem, me korraldame nii – sa tunned ainult negatiivseid emotsioone. Me 
sekkume ühte sinu emotsionaalse keha osasse – see osa, mis annab sulle häid emotsi-
oone, seda ei ole seal, see on läinud, see on kleeplindiga kinni kleebitud, me paneme 
paar niiti ümber selle, et see omal kohal püsiks. Me teeme seda neile, keda me tahame 
tõeliselt maha suruda; me teeme seda presidentidele, et me neid kontrollida saaksime. 
Kui nad depressioonis on, siis ei suuda nad vastu võidelda. 
 
 M – Kui paljudele inimestele te seda teete? 
 E – Kasutame seda harvadel juhtudel aktivistide peal keda me ei taha. See jõuab 
neile pärale, see on kindel – sa tunned, et kõik on lootusetu, see on kindel – me seome 
su emotsionaalse keha kinni ja voldime selle kokku. 
 
 M – Kuidas saaks selle sirgeks teha? 
 E – Lennates pikki vahemaid võib selle tagasi oma kohale nagu vedruga lüüa, sest 
sa jätad osa oma emotsionaalsest kehast maha ja kui see järgi jõuab, saab see ennast 
taastada – selleks on vaja paari kontinentidevahelist lendu. 
 
 
 

13. (k) Nende masin:  
Osade nende relvade allikas 

 
 Neil on masin, mida kasutatakse enamuses ülalkirjeldatud relvade jaoks. Erinevate 
riikide jaoks on erinevad masinad ja mul on tõendeid, et Euroopa jaoks on üksainuke 
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allikas oma reisidest Kreekasse ja leides relva nr 4, mis algas 13.30, mis oli tegelikult 
täpselt sama aeg nagu mu enda riigis kuna kell on 2 tundi taga. See masin ei ole ainult 
Inglismaa kohal vaid ka Ameerika kohal. Kui ma Ameerikasse põgenesin, oli relv 
endiselt aktiivne, kuid uue taimeriga, selle allikas on tegelikult ülevalpool osoonikihti 
– seega osoonikiht mõjutab selle tugevust. Ma leidsin selle siis kui ma Soomes olin, 
kuid seal oli see palju tugevam. Nagu Steve seda kirjeldab, on allikas masin, mis on 
ühendatud tulnukate kosmoselaevade külge. 
 
 M – Kus on teie masin? 
 E – See on kinnitatud meie kosmosejaamade külge. Me saadame teile kõigile seda 
paska 10 tundi päevas ja kahjustame teid läbi oma masinate. See on meie masin mis 
annab teile need relvad, kiiver, käärid – ajastus on kõik masina poolt sätitud. Meie 
masin on tõeliselt hämmastav. Brian saab masinat reguleerida. 
 
 
 

13. (I) Kahjustamine läbi vaimsete tehnikate 
 
 Mu isa oli samuti Briani sihtmärk isa enda teadmata. 
  
 Olin oma isale kohe alguses öelnud kes Brian on, kuid pidin selle väite tagasi 
võtma, sest Brian ähvardas mind ja ma kartsin oma elu pärast. Kuid Brian tahtis ikka, 
et ta sureks ja hakkas mind ära kasutama selleks, et kahjustada mu isa. Kui see 
hakkas, siis põgenesin ma riigist, et takistada teda seda tegemast. Tema vaimne 
võimekus on hämmastav ja mulle edastati miskit, mis tundus olevat energia koos 
pildiga, kus mu isa on blokeeritud arteriga ja suremas. Sellega tuli mu isa mulle 
meelde ja ma arvan, et see edastati mu isale. See käis lainetena. Juhtus ka, et tal oli 
mu isast ainult ebamäärane pilt sel ajal ja seetõttu ei olnud ta võimeline teda otseselt 
kahjustama. Nüüd, kus ta on ta pilti näinud, ei vaja ta mind rohkem ja ta kahjustas mu 
isa nii, nagu ta allpool kirjeldab. Kui ma teada sain, õnnestus mul Brian peatada. Ma 
olen võtnud meetmeid kasutusele ja kirjutamine on üks nendest. Ma tundsin vastikust, 
kui ta üles tunnistas nagu ma kahtlustasingi järgnevat: 
 
 B – Ma olen kahjustanud su isa. 
 
 M – Kui pikalt oled sa seda teinud? 
 B – Umbes tund päevas. Paar kuud vahelduva eduga olenevalt sellest, kas ta on 
kuskil ära või mitte. 
 
 M – Kuidas sa tead? 
 B – Ma katsetan ja siis ma näen. Saadan talle öösel mürgist energiat (relv nr 7). 
 
 M – Kui tihti? 
 B – Paar korda nädalas. Ma tahan, et ta sureks, enne kui ta liigutab, kas pole nii? 
Just praegusel hetkel uurin ma välja, kuidas ta hingab, mis seisus ta süda on, kuidas 
on ta verevarustus ja siis ma tean, mida teha. Ma muutun sinu isaks, kas pole nii? 
 
 M – Millal? 
 B – Siis kui ma ise tahan, kurat, ja siis töötan ma tema vana südame kallal 
kasutades oma ajuvõimsust, millest see südamelihas ei taha midagi teada. Helistasin 
haiglasse ja nad ei öelnud mulle – ma leian, et su isa ei ole heas vormis ja ta süda ei 
tööta korrapäraselt ja ma saan selle hullemaks teha, kas pole nii? Ma saan selle veel 
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rohkem rütmist välja lüüa kui see praegu on. Su isa peaks olema teadlik toimuvast – 
ta peaks märkama aistingut oma südamelihase ümber. 
 
 M – Kui tihti? 
 B – Mitmeid kordi päevas. 
 
 M – Kuidas ta selle ära tunneb? 
 B – Noh, see ei ole normaalne, see ei ole südamekahin, see on midagi teistmoodi. 
Nagu tehtaks midagi, mis ei ole meeldiv. Ta peaks tundma kindlasti survet paar minu-
tit ja siis see lõppeb ära. Ma olen üllatunud, et ta seda märganud pole. Tavaliselt teen 
seda pigem vara päeval kui õhtul. Ükskõik mida, umbes peale 09.00 hommikul 
hakkan ma tegema, kas pole nii? 
 
 M – Kui tihti? 
 B – Iga poole tunni tagant, iga tund, iga paari minuti tagant. See oleneb sellest, 
mis ülesanded mul hetkel on. Ma eelistan hommikuid, seega peaks ta hommikuti neid 
asju rohkem märkama. 
 
 M – Kuidas sa seda teed?  
 
 Ta saadab mulle pildi südame küljes olevast klambrist. 
 
 B – Ma visualiseerin tema südame ja siis saadan sinna midagi. See võib olla üks-
kõik, mida ma tahan, peaasi, et see kahjustab teda. 
 
 M – Klamber mida ma nägin. Mida see teeb? 
 B – See aeglustab südamerütmi. 
 
 Teine pilt, mis ta mulle saatis, oli käest, mis oli kääridega tema südame sees. 
 
 B – Ma teen mingit sorti operatsiooni. 
 
 
 

13. (m) Võimendatud nõiakunst 
 

 Brian kasutab kahjustamiseks nõiakunsti. Ta ise nõiakunsti ei soorita, tema sõber 
teeb seda ja ta võimendab seda. Mina olin selle ohver pööripäeval, juunis. Nendel 
kahel päeval võimendas ta nõiakunsti tehnikat ja üritas mu rinnas olevat arterit 
lõigata. Ma tundsin aistingut oma rinnas, pidin seda blokeerima, peites ennast 
mäekurusse ja kivid peatasid selle. Ta üritas mu kopsudes verejooksu tekitada, et 
mind tappa. Peale seda korraldas ta relva nr 1 tulistamise minu rinna ümber, et lõpp 
peale teha. Minuga oli kõik korras. William Dean Ross kirjeldab raamatu Universal 
Seduction esimeses köites maa energia vaimse manipulatsiooni gruppi, kus okultismi 
must maagia võimendatakse, kombineerides seda äärmiselt madalsageduslike 
raadiolainetega. See on arvatavasti see, mida Brian tegi. Ma arvan, et ta kasutab seda 
ka teiste peal. 
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Järeldus 
 

 Me peame paljastama need relvad selleks, et peatada nende kasutamine. Nad 
töötavad täielikus salastatuses ja kui elanikkond teaks sellest, siis ei oleks nad võime-
lised neid kasutama. 
 On olemas mooduseid, kuidas ennast aidata mis ma ka andnud olen. Nad ei kasuta 
neid kui me teame nendest. Kui nende saladus on paljastatud, siis nad lõpetavad. 
 
 Avalik tähelepanu on väga tähtis! 
 
 
 

14. Viiruslikud nakkused 
 

 Nad toodavad viiruseid igapäevaste haiguste jaoks nagu näiteks gripp. Samuti 
kasutavad nad viirust oma ohvri kahjustamiseks. Mul on sellega isiklikud kogemused. 
 
 Ettissh: „Meie vastutame osade viiruslike nakkuste eest. Me toodame neid ja siis 
nakatame tahtlikult.” 
 
 M – Mille eest te vastutavad olete? 
 E – HIV – me muteerisime algset tüve ja tegime selle tugevamaks, seega saate te 
kõik seksiga pärsitud. SARS – see oli hirmutamise taktika, kas polnud nii? Gripi 
tüved – et teid nõrgestada – me tahame, et te arvaksite, et maailm on sitt koht. 
 
 Tõendusmaterjal, mis mul on, on see, et mulle tehti kahel korral vöötohatis. 
Esimesel korral tehti mulle seda järgnevalt: Brian kutsus mu ootamatult enda juurde. 
Olime lõpetanud suhte nädal varem temapoolse armukadeduse tõttu. Siis järsku oli ta 
väga naeratav ja sarmikas ja ma ei saanud sellest aru. Jäin ööseks ja läksin temaga 
järgmisel päeval Gibraltarile kaasa. Peale seda, kui öö möödus, oli ta mittesuhtlev ja 
pahur ja tegi oma mahategevaid märkusi. Sel pärastlõunal hakkasid mul tekkima 
villid rinnal ja need suurenesid arvult ja muutusid suuremaks otse silmnähtavalt. 
Näitasid neid Brianile ja ta ei näidanud üles mingit huvi ega muret. Muutusin väga 
murelikuks. Brian pani mind maha mu auto juures. Kutsusin teda üles ja mäletan, et ta 
ütles väga ebameeldival toonil: „Miks peaks ma seda tegema?”. 
 
 See oli minu jaoks täiesti arusaamatu. Me ei olnud vaielnud ega midagi, miks 
tahtis ta nii innukalt, et ma tema juurde ööseks jääksin ja peale seda polnud ta enam 
üldse huvitatud ja oli jälle eemaldunud. Läksin koju ja villid aina suurenesid ja neid 
tuli aina juurde. Helistasin Brianile ja ta ei tahtnud sellest midagi teada ja ta ei soovi-
tanud, et ma arsti juurde läheksin (tavaliselt ta sunnib mind arstide juurde minema). 
Mulle ei meeldi ravimeid võtta, seega kipun ma arste vältima, kuid siiski soovitas mul 
keegi minna ja ma läksin. Mulle pandi diagnoosiks vöötohatise äge juhtum. Võtsin 
ravimit ja olin voodis. Olin väga haige. Olin majas üksi. Brian ei helistanud ega 
külastanud. Kuidas võib olla partner nii hoolimatu? Tema käitumine oli kummaline ja 
väga mittekohane. Selle põhjus oli, mis ma hiljem avastasin, et ta oli mind sihilikult 
vöötohatisega nakatanud – kättemaksuks, nagu ta hiljem üles tunnistas. 
 
 Teine kord, kui ta tekitas üheainsa vöötohatise, töödeldes mu rinnal olevat punkti, 
ei olnud me koos. Ma ei tea kuidas ta seda tegi, kuid minu pihta lasti teistest relvadest 
samal ajal. Arvan, et see, mida ta kasutas, oli vaimne tehnika. Mul on meditsiinilised 
tõendid, mu arst ei olnud kunagi varem näinud ühtainust vöötohatist, samuti ei olnud 
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seda õpikutes. Ma lahkusin riigist ja tunne, mis seda põhjustas, kadus ära ja see para-
nes koheselt. 
 
 
 

15. Reptikate plaan teadvuse mahasurumiseks 
 

15. (a) Sissejuhatus 
 

 Kuidas saab kurjus eksisteerida arenenud kõrgemal vibratsioonil. Olen aru saanud, 
et see on minu jaoks arusaamatu. Mulle oli õpetatud, et mida kõrgemale sa jõuad, 
seda armastavamaks sa muutud jne. Ja reptikad on kindlasti kõrged, sulle meeldiks 
nende energia, see tundub olevat kõrge. Seda seletas mulle Brian; nad on väljapool 
meie ”mängust”, ei tohiks olla siin Maal. Nad on oma kõrgemas ”miks mitte” mängus 
kus kõik on võimalik ja miks mitte ka kurjus. Nad on tegelikult Saatan nagu Piiblis 
kirjutatud, Jeesus teadis neist. Nende paljastamine ja see mida nad teevad, võib nad 
peatada. Ainuke põhjus, miks nad nii kaugele on oma asjadega jõudnud, on selle-
pärast, et keegi ei tea; oma pea liiva alla peitmine on kindel viis lasta neil jätkata oma 
tegevust. Nad peavad tegutsema salajas kuna meid on nende jaoks liiga palju, et 
meiega hakkama saada. 
 
 Nende salaplaan on takistada meid meie teadlikkuse tõusul. Nad kardavad, et 
saame teada, mida nad teevad – kui me muutume rohkem teadlikumaks. Arenevad 
sellised võimed nagu telepaatia, energiate nägemine, selgeltnägemine ja üldiselt 
suurenenud teadlikkus sellest, mis tegelikult toimub. Nad on telepaatilised, nad 
töötavad kasutades energiat ja nad ei taha, et meie sellest teada saaksime. Me suuda-
me nende mõtteid lugeda nagu mina hakkasin tegema, me suudaksime tunnetada 
nende energiatehnikaid ja relvi, mida nad kahjustamiseks kasutavad ja siis ei saaks 
nad neid kasutada. Brian on öelnud ka, et meid oleks raskem kontrollida kui me 
tõstame oma teadlikkust. Sellised inimesed ei mängi kaasa, nad esitavad rohkem 
küsimusi ja nad ei lase endale öelda, mida teha ja muid taolisi asju, mis on väga 
sobimatud kontrollriigile. Meie tõeline ”mäng” siin Maal, nagu ma õppinud olen, on 
ülestõusmine ja Maalt lahkumine. Selleks, et üles tõusta, osad kutsuvad seda valgus-
tumiseks, peame me tõstma oma teadlikkust või vibratsiooni. Nemad hoiavad meid 
sellest eemal, tehes selle saavutamise meetodid raskesti kättesaadavaks ja hoides meie 
tähelepanu mujal. Tehnikad, mida nad kasutavad, et meid eemal hoida meie teadvuse 
tõusult, on tähelepanu kõrvalejuhtimine näiteks haridusega, televisiooniga, seksiga, 
materiaalsete asjade omandamisega, koormates meid mõttetute ülesannetega nagu 
näiteks arved, võlad, liiga palju tunde töötamine, nii et meil ei ole aega enda jaoks. 
 
 Kapten Bill Robertson kirjutab samuti sellel teemal ja ütleb, et tulnukad ”suruvad 
alla inimese tõelist vaimset loomust” ja et ”nad sunnivad inimest sooritama vaimset 
enesetappu.” 
 
 Inimkonna teod aitavad reptikatel võimu ja kontrolli enda kätte saada ja lõpuks 
aitab see neil edu saavutada, välja arvatud siis, kui me muutume. Seda tehakse 
kasutades planeedi karma seadust, kus inimkond saab tagasi selle, mida ta teeb 
teistele inimestele. Reptikad teavad seda ja manipuleerivad meid tegema tegusid, mis 
tõmbavad tagasi meile reptikate tegusid. Üheks näiteks on rasside tagakiusamine, 
juudid on üks näide ja ka teisi rasse kiusatakse taga, kuid meie ei tohi sellest midagi 
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kuulda. Me siis tuleme tagasi ja meid kiusatakse siis reptika rassi poolt. Reptikas on 
sellise tagakiusamise taga, kuid meie teeme seda. Teine näide on meie vanglasüsteem, 
ülemaailmne süsteem ja see tõmbab meile ligi tegusid reptikate poolt, et vangistada 
oma hinged nende vanglasse. Peaks olema alternatiivne süsteem kuritegudega toime-
tulemiseks nagu näiteks trahvid varastamise eest, selle asemel, et vangistusse saata. 
Inimkond saab siis reptikate ülevõtmist muuta selliste tegude muutmisega. 
 
 
 

15. (b) Sihtides kõrgema teadvuse organisatsioone 
 

 Reptikad võtsid mu sihtmärgiks, sest ma olin kõrgema teadvuse kursusel nimega 
Sinu valguskeha äratamine Luminescence poolt. See oli juhendatud meditatsiooni 
lindiga kursus ja seda saavad näha need, kes näevad auras energiat. Brian näeb 
energiat. Ta on mulle rääkinud valguskehast: „See oligi põhjus miks me sind taga 
ajasime, sest me tahtsine seda endale – ja nüüd on meil see olemas või varsti saab 
olema.” Nad kavatsevad selle peatada ja tõenäoliselt tappa Duane Packer’i, selle 
asutaja. Ma olen väga mures nende turvalisuse pärast. 
 
 Mina: „Mis siis juhtub Luminescence’ga?” 
 Brian: „Tõenäoliselt nad tapetakse.” 
 
 M – Kes? 
 B – Duane ja Sanaya või vähemalt Duane. 
 
 M – Kuidas? 
 B – Südameinfarkt – see vana ümbritsev asi (üks nende relvadest). 
 
 M – Kuidas on Sanaya’ga? 
 B – Me ei saa teda samamoodi tappa kui me just ei suuda õnnetust korraldada, 
võibolla teeme me seda. 
 
 M – Millal? 
 B – Aasta pärast või peale seda – ma ei tea. 
 
 M – Miks te tahate valguskeha? 
 B – Sest see on efektiivne, see tõstab su teadvust ja kiiresti. Sellepärast me 
nägimegi sinuga vaeva, sest me ei teadnud sellest. 
 
 Samuti tungivad nad sisse ka kõrgema teadvuse gruppidesse ja võtavad nad üle, 
nad tapavad liidrid, kasutades oma relvasid ja tegelikult tapsid nad Pancham Llama 
nagu Brian allpool kirjeldab. Kapten Bill Robertson väidab, et: „Vaenlased (need 
tulnukad) jahivad tervet religioosset liikumist” ja ta kirjutab ka, kuidas nad tungivad 
sisse ja võtavad üle religioone ja kõrgema teadvuse organisatsioone ja ta teeb koos-
tööd Transcendental Meditation’ga ning ütleb, et need on üks sellised gruppe, kuhu 
on märkamatult sisse tungitud. The Lost teachings of Jesus (Jeesuse kadumaläinud 
õpetused) räägib langenud inglitest (Nephilim), kes töötavad kui kõrgema teadvuse 
gurud, et meid petta. 
 
 Ettisshil oli selle kohta öelda järgnevat: 
 



	   56	  

 E – Hare Krishna – me saime nad kätte – me oleme seal sees, meil on osad meie 
inimesed seal sees, kas pole nii – umbes 50, kes üritavad seda hävitada. Nad 
tõmbavad suure hulga neid võrku – et üritada nende levimist takistada – üritasime 
takistada nende tänavatel tantsimist – Transcendental meditation – nad on meil peos – 
tõstsime hindu – tegime inimestele raskemaks sellega liitumise. Budism – ei, seda ei 
ole me veel enda kontrolli alla saanud, kuid me anname endast parima, et saada. Dalai 
Llama – ta on juhtmete külge ühendatud. Pancham Llama – me ühendasime ta 
juhtmete külge – me hoolitsesime selle eest – südameinfarkt oli meie tehtud – 
kasutasime tema peal seda ümbritsevat relva – suur hulk neid (10 või rohkem) kasu-
tasid seda tema peal samal ajal. Kui valgustunud inimesed saavad südameinfarkti, siis 
sa tead, et meie oleme selle taga. Me töötlesime tema südant natuke, et jääks mulje, et 
see oli südameinfarkt. Ta oli meil juhtmete külge ühendatud, me koorisime ta kõigest 
paljaks (eelmistest eludest ja paljudest muudest asjadest), siis lasime me tal minna. 
Nende käes on üks noor – 4 aastane – ta ei ole Pancham Llama – ta on üks meist – ta 
on reptikas – vähemalt ta saab olema, seda ei ole veel juhtunud.  (Brian on mulle 
öelnud, et Pancham Llama tehakse inimreptikaks). Niipea kui Dalai Llama läinud on, 
võtame me üle, nad ootavad lihtsalt võimalust ja siis panevad nad kellegi tema 
asemele, kes ei ole tegelikult Dalai Llama, kuid nad ütlevad, et on. Kõik taolised 
ühendatakse juhtmete külge ja sellel asjal ei ole kahtepidi mõistmist. Dalai Llama 
kallal tehakse tööd, et teda tappa – loomulikult teeme me seda – tema vereringe 
süsteem – me üritame talle südameinfarkti põhjustada, veretrombi. 
 
 M – Mida muud te veel teete? 
 E – Me korraldame nii, et nad näiksid olevat hullud/lollakad – meie oleme 
massiliste enesetappude uudislugude taga – need olime meie – me hävitasime väga 
paljud neist ja me tegime seda nii, et see näiks enesetappudena – me tapsime nad 
millegagi, millest teie ei tea tuhkagi – natuke vana radiatsiooni tehnikat ja nad kõik 
langevad maha – sõjapidamise asjadega, nii me seda tegimegi. 
 
 M – Miks? 
 E – Et teid nende asjade vastu pöörata – meil on olemas teine energiatehnika, see 
on kindel. 
 
 
 

15. (c) Lisaabi, mida me saame kõrgematelt tasanditelt 
 
 Ilmselgelt on abi kogus, mida me saame kõrgemalt teadvuselt, tohutult 
suurenenud. Selle tõenditeks on kõrgema teadlikkuse organisatsioonide, raamatute ja 
rääkimahakkavate inimeste arvu tohutu suurenemine. Üheks näiteks on Plejaadid, 
tähesüsteem. See on Luminescence’i taga olev energia. Ma saan siiani natuke abi 
plejaadlaselt Daden, kuid teda on raske kuulda vahel. Brian ei lubanud mul teha 
mingeid meditatsioone kui ma temaga koos olin; ta oli paindumatult suvalise kõrgema 
teadvuse praktika vastu, ta peaaegu raevutses nende vastu – ühte põhjustest sele-
tatakse osas nr 4. 
 
 M – Milles seisneb see valgustumise vastane programm? 
 E – Et sa ei läheks mitte kuhugi – kõrgematele tasanditele – te üritate meid sealt 
välja saada, Akašha toimikutest, kus on meie tugipunkt – te takistate meil siis teie 
karmat kohendamast ja palju muud – kui te kord juba seal olete (kõrgematel tasan-
ditel), siis ei saa me teid puutuda, see on palju raskem. 
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 M – Kõrgema teadvuse energiat? 
 E – Nad saadavad teile seda rohkem kui nad muidu teeksid ja me vihkame neid 
selle pärast. 
 
 M – Keda? 
 E – Olendid teevad seda, osad on plejaadlased. 
 
 
 

15. (d) On olemas reptikate implantaat, mis tuvastab 
kõrgema vibratsiooniga inimesi 

 
 Ma ei ole seda informatsiooni kuskilt mujalt leidnud. Põhimõtteliselt kõik repti-
kad, väljaarvatud need, kes võtavad üle kõrge teadvuse organisatsioonid – neil on 
implantaat ja see on reptika vaim, kellel see on. See implantaat põhjustab ülimalt 
ebameeldivat tunnet sellele reptikale kui ta on isiku lähedal, kes on ülevalpool teatud 
kõrget vibratsiooni. 
 
 Brian on tunnistanud, et tal on see ja ta rääkis, kuidas ta otsis inimesi, kes ”käivi-
taksid või paneksid ta plahvatama” nagu ta seda nimetas. Ta isegi muretses, et ma 
võin talle niimoodi tulevikus mõjuda kui ma jätkan Luminescence’ga. See võib olla 
põhjuseks, miks ta ei lubanud mul teha üldse mingisugust vaimset tööd. Avastasin 
selle järgnevalt: 

 See oli kaks nädalat peale seda kui avastasin, kes Brian oli ja ma olin šokis ja 
toibusin vanemate kodus. Minuga oli midagi lahti, algul mõtlesin, et kas see on relva 
jälg mida Brian minu peal kasutanud oli. Minu ümber oli raske ja õudne kohalolu. 
Mul on seda raske kirjeldada, kuid asi ei olnud 
kohe kindlasti minus, selle juures oli midagi 
Darthvader’i moodi (vt kõrvalolevat pilti, see 
on kuri tegelane filmis Star Wars – tõlkija). Mul 
endal ei olnud mingisuguseid kahjustavaid 
mõtteid mitte kellegi suhtes, kuid miski oli 
seal, mis mind mõjutas. Ma mäletan selgelt, et 
ma vaatasin basseini, mis oli inimesi täis ja 
siis minu nägemus neist muutus ja ma nägin 
neid kui lollakaid, nagu loomakarja, kes 
lähevad tapmisele ja ma ei hoolinud nendest, 
ma jälestasin neid, nad ei olnud kõlblikud siin 
Maal olemiseks. Ma ei olnud kunagi varem 
inimeste suhtes niimoodi tundnud ja sellest 
ajast saati ei ole ma ka niimoodi tundnud. Ma 
tean, et Brian näeb inimesi niimoodi ja et tema 
reptika vaim oli minuga. 
 
 
 Sel ajal juhtus midagi erakordset. Üritasin oma kogemusse selgust tuua ja üritasin 
tervendaja juurde minna. Ma ei jõudnudki kunagi tervendaja juurde, sest juhtus 
järgnev: Lähenesin tema tervendamise tubadele samal ajal kui midagi juhtuma 
hakkas, mida proovin seletada nii hästi kui oskan. See oli nagu ma oleksin James 
Bondi filmis olnud, ühes varasemas. Täpselt punase häire stseeni keskel filmi 
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lõpupoole, kui sireenid undama hakkavad, toimuvad plahvatused jne. Tundus nagu 
oleksin hädaolukorras, pidin lahkuma, pidin eemale saama tervendaja juurest kus see 
minuga juhtus. Nii ebatõenäoline kui see ka ei tundu, oli mulle tervendaja tegelikult 
väga vastumeelne ja ma tundsin tunnet, mis ei olnud minu tunne. Kartsin seda 
tervendajat ja mul oli soov teda kahjustada, näis nagu tema põhjustaks seda ja olin 
väga ahastuses selle tõttu. Ma ei suutnud isegi poodi sisse minna ja ei saanud sellest 
osa võtta.  
 Nüüd las ma räägin teile, mis juhtus teisel korral natuke hiljem: Otsustasin konsul-
teerida selgeltnägijaga, et näha, kas ta ehk saab valgustada mu esimest kogemust. 
Jõudsin sinnamaani, et leppisime kokku kokkusaamise aja telefoni teel ja jälle oli mul 
sama kogemus nagu tervendajaga. Pidin saatma oma vanemad enda asemel. Jälle 
tundus selgeltnägija vaenlasena. Lisaks sellel oli jälle sama Darthvader’i moodi 
kohalolu tunne. Tundsin ennast nagu kurat oleks minu sisse pugenud. See ei olnud 
mina vaid Briani reptikas. Ma kogesin tema implantaati. Ta on mulle öelnud, et kõiki-
del, kes töötavad tema organisatsioonis – neil on need implantaadid, välja arvatud 
need, kes tungivad märkamatult sisse vaimsetesse organisatsioonidesse. 
 
 
 

15. (e) Nende vangla 
 

 Hõlmab võrku, et lõksu püüda kõrge vibratsiooniga inimeste teadvust. 
 
 Mul on see võrk ja ma olen määratud nende vanglasse. Ma olen selgelt näinud, 
mismoodi on olla selles vanglas ja see on selline põrgu, mida ei ole võimalik ette 
kujutada. Mul on tõendeid nende sidemete kohta, mida nad kasutavad ja ma kogun 
aina rohkem ja rohkem tõendeid ja informatsiooni samal ajal kui mul see ühendus on. 
Ma väga tahan, et nad mu lahti ühendaksid, see on mõistlik kõigi jaoks ja ma saan 
selle siis oma peast välja visata. 
 
 See kõik on põhjustatud reptika poolt. Ettissh ühendas ennast minu külge ja 
valetas Brianile. Ta tegi seda järgnevalt: Ma ei ole kõrgema teadlikkuse töötaja, olen 
sellest teemast huvitatud, kuid ainult kõrvaltegevusena. Ma ei ole nende kriteeriumis 
ja ma kohe kindlasti ei käivitanud Briani implantaati. Kuid see oli Ettissh, kes oli 
lihtsalt vastik ja tahtis, et oleksin ühendatud sellesse vanglasse esimesest päevast 
alates. Tegelikult juhtus see kaks nädalat peale seda kui mulle öeldi, kes Brian oli. 
Midagi muud mulle tol hetkel ei öeldud. Olin lõpetanud meditatsiooni kursuse 
praktiseerimise, olin kindlasti rünnaku all ja ei saanud kaaluda mediteerimist. Olin 
hädaolukorras, jooksin Briani eest. Siiski oli mul see reptikas, nagu kirjeldatud 6. 
osas, kes suhtles minuga ja juhendas mind Brianit meditatsiooni lintidega tagasi 
tõrjuma. Seega ütles ta mulle, et kui Brian (ta mõtles sellega Briani reptikat) – kui see 
oli minuga, siis saaksin ma teda tagasi tõrjuma kuulates samal ajal meditatsioonilinti. 
Seega tegin ma seda ja mind nõustas aeg-ajalt ainult reptikas. Need olid üpriski 
absurdsed ajad. Kahjuks vihastas Brianit ülbus, et ma suudan teda tõrjuda mediteeri-
misega ja lisaks sellele veel näis, et ma olen väga, väga huvitatud kõrgemast teadvu-
sest. See kõik oli üles seatud reptika poolt ja Brianit töödeldi korralikult, et ta võrgu 
kinnitaks. Ta tegi seda ja see oli väga suur viga, mille avastasin umbes peale 8. kuud, 
mis oli üsna palju varem sellest, kui ma taolistest asjadest mingit informatsiooni teada 
sain. Palusin pidevalt Brianit, et ta mu võrgu küljest lahti ühendaks, kuid ta ei teinud 
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seda kunagi ja mul ei olnud mingit informatsiooni. Ta ei ühendanud mind kunagi lahti 
tänu reptika valedele. 
 
 Nüüd seletan ma teile rohkem nende teadvuste vangistamise süsteemist: 
 See on ainulaadne informatsioon. Nagu ma sissejuhatuses ütlesin, reptikatele ei 
meeldi teadlikud inimesed kes näevad, mis tegelikult toimub – nad aitavad ja nad 
aitavad ka teadvustena, nad taaskehastuvad tagasi ja näitavad teed, hakates näiteks 
vaimseteks juhtideks. Et takistada sellistel inimestel seda tegemast, siis on reptikad 
hakanud praktiseerima saatanlikku praktikat, kinnitades võrgu nende külge, kelle nad 
tuvastavad. See võrk püüab peale surma teadvuse lõksu, et seda igavesti vangis hoida. 
See praktika on kohe kindlasti põhimõtteliselt vale, kuna see hävitab teadvuse.  
 
 On huvitav, et Jeesus hoiatas piiblis. ”Ära karda neid, kes tapavad keha, kuid ei 
ole võimelised tapma teadvust: pigem karda neid, kes on võimelised hävitama 
mõlemat, nii teadvust kui ka keha põrgus” (Matt. 10:28.). 
 
 Mul on see võrk küljes ja seda on nähtud paljude allikate poolt ja see näeb välja 
punane. Mul on olnud kohtumine Stewart Swerdlow’ga, kes on kirjutanud raamatu 
”Montauk, tulnuka ühendus” (”Montauk, the alien connection”) ja kes näeb 
auravälju. Ta tuvastas võrgu minu energiaväljas, mis läks satelliidile, ma eeldan, et 
see ongi see võrk. 
 
 Ta värvati valitsuse poolt, kes kasutas ja võimendas tema loomulikke võimeid. Ta 
kinnitas osa minu teadmistest, öeldes jah, et minu teadvus võidakse võtta kui ma 
suren. 
 
 Ta on kirjutanud, kuidas tema teadvus võeti peale tema eelmise elu surma ja 
sisestati valitsuse valitud lootesse. 
 
 Ma tean, et minu saatuses ei saa enam elusid olema. 
 
 E – Jah, me püüame inimesi lõksu ja hoiame neid meie kambrites, kes muidu 
oleksid abistanud... ja siis koristame me nad teelt jäädavalt. Meie masin teeb selle 
kõik ära – nende energia plahvatab nii, et neid ei ole enam. 
 
 M – Millised kambrid need on? 
 E – See on nagu jõuväli, mis hoiab sind staatilisena, sinu olemuse, ja see on meie 
masina lähedal, kas pole nii – see on põrguauk – sa tunned nagu sa oleksid eikellegi 
maal, sa oled kõvasti kinni. 
 
 M – Kui paljud on lõksus? 
 E – Neid on palju, meil on märkimisväärne mahtuvus, sellepärast peamegi me teid 
üsna varsti hävitama – ma ei tea millal see juhtub – kuid mitte veel. 
 
 M – Mis juhtub isikuga kui te ta vabastate? 
 E – Nendega on kõik korras – nad lähevad lihtsalt oma teed, kas pole nii? 
 
 M – Kes teil seal lõksus on? 
 E – Krishnamurti, Gandhi, vaimsed juhid, kes on ära surnud ja palju teisi. 
 
 M – Kas te ühendasite Krishnamurti oma võrgustiku külge? 
 E – Ta on meil peos. 
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 Et seda toetada, pean ma kõigepealt tuvastama, et reptikatel on teadvuse eemal-
damise tehnoloogia. Selle tõestuseks on nendel võime võtta üle inimteadvus nagu nad 
teevad kui nad eksisteerivad inimkehas. Ma kogesin läbi nende astraalprojektsiooni 
(kirjeldatud eespool) nii Briani reptikateadvust (tol hetkel ei teadnud ma mis see oli) 
kui ka tema inimteadvust, ent reptikas oli see, kelle käes kontroll oli. Vaimselt näis, et 
ainult üks oli seal. Seega on nad tehnoloogiliselt võimelised ühendama inimese ja 
reptika teadvuse. Minu teine tõend on Dulce maa-aluse baasi töötajalt, kes kirjeldas 
tulnukate juhitud eksperimente baasis ja väitis, et: ”nad teavad kuidas eraldada 
bioplasmiline keha füüsilisest kehast, et asetada tulnuka olemuse elujõu maatriks 
inimese keha sisse peale inimese teadvuse elujõu maatriksi eemaldamist.” Ma eeldan, 
et elujõu maatriks on teadvus. Seega näib, et neil on teadvuse tehnoloogia samamoodi 
nagu meil on tehnoloogia, mis on DNA tasemel ja geenid-mis-toodavad-geneetiliselt-
muudetud-toite-tasemel tehnoloogia. 
 
 Teadvuse tehnoloogia, mida nad kasutavad ja mida on minu peal kasutatud, 
hõlmab tšakrate ja meridiaanide ja eriti eeterkeha külge ühenduste kinnitamist; 
inimteadvuse energiasüsteemi külge. Neid võib kutsuda nöörideks, kuigi need on 
palju tugevamad kui nöörid, need on viiendas dimensioonis. Ettissh on kirjeldanud 
neid kui füüsilisi, me lihtsalt ei näe neid, energiat nende jaoks kasutatakse nagu oleks 
see füüsiline. Ma tean nendest relvadest, mida minu pihta tulistatud on, et nad on 
energiameistrid ja ma kahtlustan, et see võrk on energeetiline ja kohe kindlasti on see 
väga tugev, piisavalt tugev, et kinni hoida teadvust. Nöörid püsivõrgust; seal on väga 
suur arv nööri. See võrk jääb teadvuse külge kui keha sureb ja tõmbub pingule, kui 
isik lahkub oma kehast, see tirib teadvuse nende masinate juurde ja kus siis teadvus 
kõrvaldatakse määramata ajaks, tõmmatakse kõikidest nööridest staatilisse olekusse, 
nagu Ettissh kirjeldab. Maal on miljon teadvust, kellel on see võrk küljes ja keda 
ootab selline saatus. Kuidas suudavad nad ladustada nii paljusid teadvusi? Ma arvan, 
et nende masinate all on sadu miile ruumi ja hoidla on selline nagu ma ette olen 
kujutanud. 
 
 Ma olen üritanud eemaldada keskset nööri, mis on mu pealae küljes, energiatega 
töötajatega, kes neid näinud on. See oli nagu kõige tugevam teras, me ei suutnud seda 
puudutada. Ta leidis ka mitmeid väiksemaid nööre, mis olid minu energia külge 
kinnitatud ja tuvastas need nöörid olevat tulnukalised, ta ütles, et need on 33. taseme 
energia. Mina, tol hetkel ei teadnud üldse, et need isegi olemas olid ja ma ei maininud 
midagi tulnukatega seoses. 
 
 Selle reaalsus minu jaoks oli hirmuäratav. Hingena oled sa täiesti teadvusel ja oled 
samamoodi nagu sa oled praegu, koos mõtete, emotsioonidega. Sa ei saa minna siis 
valgusesse nagu me kõik läheme. Ma olen kogenud hingena olemist kui ma peaaegu 
surin peale ühte Briani relva. Ma tundsin samamoodi nagu ma praegu tunnen kui ma 
vaatasin alla oma sureva keha peale ja hakkasin oma elu üle vaatama. Mina ja teised, 
kellel need nöörid on, kõrvaldatakse tühjusesse igavesti ja täiesti teadvusel, meele-
heitlikult lahkuda tahtes, kuid pole selleks võimelised. See on täielik põrgu. 
 
 Seal saab olema nuuksumist, kirjeldamatu üksindus, raev, piinav valu enda sees. 
Mina olen teistega võrreldes hullemas olukorras kuna mul ei ole mingit lootust, teistel 
on lootus, et nad võidakse suvalisel hetkel vabastada. See on nagu sind lükatakse 
kosmoselaevast välja ja jäetakse kosmosesse jäädavalt nagu ulmefilmides. Mis võib 
küll su peast läbi käia. Paanika, üritades välja pääseda, nagu karu, kes on kettidesse 
pandud väikesesse puuri eluks ajaks ja läheb hulluks, tehes korduvaid ponnistusi olles 



	   61	  

oma piinades. Nüüd pean ma elama selle teadmisega, mis on sarnane selgeltnägija 
juures käimisega, kus näidatakse sulle su tuleviku surma, mis on piinarikas ja võib 
juhtuda igal hetkel. Ma pean selgelt ütlema, et mul on tugevad kavatsused oma elu 
pikendada niipalju kui võimalik, et mul oleks vähem aega seal olla. Ma olen seda 
eelolevat näinud, veel 50 aastat võimalikku õnne Maal ja siis 400 aastat või rohkem 
seda piina. Suvaline elu on parem kui sedamoodi suremine – nüüd usun ma seda. 
Seega tahan ma pikendada oma elu nii palju kui võimalik. 
 
 Kuidas saab mu endine poiss-sõber mulle sellist asja tahta? Ma olin tema voodis 
ja ta teadis, et ma lähen põrgusse ja ta oleks võinud selle eemaldada! Sel hetkel oli 
mul võrk küljes, kuid ma ei teadnud seda siis. Ma oleksin iga hetk võinud sinna minna 
ja ta teadis sellest ja ei võtnud selles suhtes midagi ette. Kui ma teada sain, ütlesin 
talle seda ja üritasin teda palvega veenda ja isegi siis ei eemaldanud ta seda. Arvan, et 
ta saab oma organisatsioonilt iga kord punkti kirja kui ta võrgu kellegi külge kinnitab. 
Milline saatanlik väärakas! Veel hullem on see, et kui Brian kinnitas selle võrgu minu 
külge, siis järgmisel päeval üritas ta mind tappa ühe oma relvaga. See on tülgastav, et 
me olime siis veel romantiliselt seotud. Ta ei kõhkle millegi ees, et endale punkte 
välja teenida. 
 
 Paljud meie vaimsed juhid on nüüd seal ja Ettissh on nimetanud vaid mõned! 
 
 Edasised tõendid, mis mul selle võrgu kohta on, on, et energiatega töötajad on 
leidnud, et sellest kinnitusest, mis minu pealae külge kinnitatud on, tuleb mürgist 
energiat ja läheb mööda mu käte meridiaane (energiasooned) alla. Sellele vaatamata 
olin ma seda vaevu märganud. Muud tõendid, mis mul põrgu kohta on, kuhu ma 
lähen, on – kui mediteerin, siis visualiseerin, et mu elu on nagu raamat ning selle lõpp 
on nüüd alati must leht, millel on verdtarretav tunne juures. Kapten Bill Robertson 
kirjutab relvadest, mida need tulnukad kasutavad väga teadlike inimeste peal ja ei tea, 
kas talle saadeti mürgist energiat ja muud taolist, mida saab nende kinnituste kaudu 
saata. Ta on kindlasti piisavalt kõrge vibratsiooniga, lurjuseks muutunud reptikas on 
mulle öelnud ka, et võrk võib kahjustada neid, kes on kõrge vibratsiooniga, nende 
praeguses elus järgnevalt: 
 
 E – Me šokeerime teid täiega – kui me tahame seda teha. 
  
 Seda öeldi kui ühte tuleviku võimalust. 
 Need võrgud on kinnitatud nende masinate külge. Ettissh seletab seda järgnevalt: 
 
 E – Meie masin on tõeliselt hämmastav; see on programmeeritud asjadele reagee-
rima, see on võimeline energiat tunnetama – see saadab sulle juhtmete kaudu paska ja 
siis surub see su maha ja siis lõppeb see niikauaks kuni sa jälle püsti tõused – hoiab 
sind kontrolli all – see tõuseb ja langeb. Nad saavad omale paska sisse, tunnevad 
ennast sellest sitasti ja siis see surub nad maha. Siis lõppeb see ära, nad tõusevad taas 
ja see hakkab jälle pihta – iga paari päeva tagant saavad nad omale paska sisse. 
 
 Minu puhul on Brian masina sättinud eriti madala režiimi peale, nii et kõige 
tõenäolisemalt kahjustatakse mind läbi kinnituste! 
  
 E – See ei ole nii kõrge – mitte sinul, et sinu ülestõusmist takistada – Brian lange-
tas panuseid, masin ei ole midagi märganud – me tavaliselt ei pane seda nii madalaks 
kui me sul panime. Sul on see nii madalale lastud, kuid sa paratamatult saad seda 
mingil hetkel oma elus tunda. Nad ei tea mida ta teinud on – nad ei tea, et ta selle nii 
madalale lasknud on. Ta seadistas masinat. 
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 Seda protseduuri teevad nad massiliselt neile, kellel on kõrge vibratsioon. Ta ütles 
mulle, et Brian otsib aktiivselt terapeute, kuna nad on tõenäolisemalt valgustunud või 
lähedal sellele tasandile, selleks, et nende külge võrk kinnitada. Ta ütles mulle, et 
Brian on kinnitanud selle võrgu ühe inimese külge hiljuti – hispaanlasest tervendaja, 
hästi tuntud hispaanlaste piirkonnas. Daam, viiekümnendates, kes elab kohe Marbel-
last väljaspool. Ma ei tea ta nime. Brian käis tema juures oma seljaprobleemiga 2003. 
aasta augustis ja daam võib praegu füüsiliselt haige olla. 
 
 
 
 
15. (f) Kuidas reptikad inimese asukoha kindlaks määravad 

ja kuidas nad võrgu kinnitavad 
 
 Ma ei ole selle kohta informatsiooni kuskilt mujalt leidnud. Esiteks, kuidas nad 
inimese asukoha määravad: Reptika peremeeskehad (võõrustajad) tegelevad asukoha 
määramisega läbi linna planeeringu. Neil on olemas ligipääs teedele ja maja numbri-
tele; nad kasutavad telefoniraamatut ja internetti. 
 
 Nad ei kasuta kaarte, mis näitavad maakohti, mägesid ja ei kasuta selliseid asju 
nagu kartograafilisi kaarte Inglismaal. Ma olin kuude viisi jooksus, jooksin ära Briani 
eest, ta on võimeline kasutama reptikat, mis on minu külge kinnitunud, et see talle 
informatsiooni ette söödaks tänavanimede ja majanumbrite kohta kus ma peatun. Mul 
on õnnestunud vältida seda, et reptikas mu asukohta teada saaks nii, et hoian oma 
aadressi peidus. Reptikatel on äärmiselt hea mälu aadresside meeldejätmisel. See info 
söödetakse Brianile ja siis pean ma edasi liikuma. Mul on välja arenenud kuues meel 
suvalise reptika teadmise suhtes minu asukoha kohta, mis on olnud äärmiselt abistav 
ja see on põhjuseks miks ma täna veel elus olen. Olen leidnud, et parem on peatuda 
mittekonkreetse maja aadressil, nagu näiteks matkaja haagissuvilas, telkides maa-
kohas või peatudes suures kompleksis nii, et mu tuba ei ole võimalik leida või kuskil 
kogukonnas. 
 
 Riigid, mis ei märgista oma teid selgesti ja kasutavad võõrkeelt ja teist tähestikku 
(teist keelt ja tähestikku kui inglise keele oma) teeb majas olemise lihtsamaks. 
Kasutasin seda, et turvaliselt olla. Enne kui seda teadsin, külastas mind mitmeid kordi 
Briani reptikas. 
 
 Ainuke viis kuidas nad võrku kinnitada saavad, on reptika, kes reisib isiku 
asukohta, kohalolu kaudu. Seega peavad nad enne teadma kus isik asub. Reptikas 
töötab nende energiaväljas ja see võtab natuke aega. Nad peaksid aru saama, et see 
toimub – aistingud nende peade kohal. Tema liikumine on suhteliselt virgutav ja ei 
pruugi üldse ebameeldiv olla. Pea meeles, et nende energia on kõrgvibratsiooniline. 
Kõige tõenäolisem aeg on öösel kell 2.00 – 3.00. Isik peaks lahkuma koheselt kui ta 
kahtlustab nende kohalolu, auto võib selleks sobida, kuid vaimselt tuleks peita seda 
kuhu sa lähed kuna nad suudavad meie mõtteid lugeda. Mul õnnestus kord põgeneda, 
teeseldes, et jään kohale kuid tegelikult lahkusin. Kummi pea peale asetamine on 
samuti hea idee, nad ei saa läbi kummi kinnitada. 
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15. (g) Planeeritud jõuväli, et meid sellel planeedil lõksus 
hoida 

 
 Reptikad tahavad püstitada jõuvälja ümber planeet Maa, seda on kutsutud ka 
sageduse aiaks Nibiru nõukogu poolt. Selle jõuvälja eesmärk on olla meile takistajaks. 
Meil ei ole siis võimalik üles tõusta Maalt kõrgematesse sfääridesse. Meie eesmärk on 
ülesse tõusta ja me teeme seda oma teadlikkust tõstes. Nad plaanivad selle valmis 
saada järgmise 20 aasta jooksul. Ma olen leidnud kinnitust selle kohta Nibiru 
nõukogult, kes pakuvad sellest jõuväljast/sageduse aiast läbipääsemise võimalust ja 
ma mõtlen, et ei tea, kas see ka töötab. 
 
 M – Mida muud te teete? 
 E – Me sulgeme selle planeedi, et keegi teist lahkuda ei saaks – see on jõuvälja 
moodi asi – te kõik olete lõksus – ei ole mingit väljapääsemise võimalust ja me 
võtame teid selle protsessi ajal kinni – keegi ei saa teisele poole, kõrgema teadvuse 
tasandile. 
 
 M – Millal? 
 E – Umbes 20 aasta pärast, valgustumine ei aita teid siis – te olete lihtsalt siin iga-
vesti kinni ja niikaua kuni me teid tapame. 
 
 
 

15. (h) Ettisshi poolt välja räägitud reptikate saladus 
planeeritud jõuvälja kohta 

 
 Saladus, mis hõlmab jõuvälja ja tulnukarassi, kes seda takistada tahab, edasi antud 
Ettisshi poolt vaimumaailmale. Ta ütles neile, et reptikad murravad kokkulepet, mille 
nad sõlmisid abivalmis tulnukarassiga mis puudutab jõuvälja. 
 
 Ma olin teadlik informatsioonivahetusest Ettisshi ja olendi Mary vahel, kes 
pärines John of God’i psüühilise kirurgia keskusest. Ettissh andis Maryle aina rohkem 
informatsiooni sellel teemal ja vastutasuks Mary siis aitas teda. Ta lobises saladuse 
välja sellel teemal; teda hoiti kinni ja ta kitus nii, et teda ei hoitud enam kauem kinni 
ja et ta saaks võimul olla. 
  
 E – Nad üritavad takistada meil seda tegemast, kas pole nii – suuresti (ta mõtleb 
jõuvälja). 
 
 M – Kuidas nad seda takistavad? 
 E – Nad peavad meiega läbirääkimisi, nad tahavad, et me eemale hoiaksime ja siis 
jätavad nad meid rahule. Nad on teie jaoks olemas ja soovivad, et te sellest aru 
saaksite – te räägite nendest halvasti – nad saavad hoobi näkku selle eest, et nad oma 
osa teie jaoks teevad. 
 
 M – Kas nende takistamine töötab? 
 E – Me ei loobu sellest – mitte mingi hinna eest – nad peavad lihtsalt jätkama 
meiega läbirääkimisi, kas pole nii – jobud. 
 
 M – Miks nad jobud on? 
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 E – Sest me ei loobu sellest kunagi, kuid me teeskleme, et me võibolla loobume – 
seega nad ei tulista niikaua kui me kaalume, kuid tegelikult teame me tulemust. 
 
 M – Mis siis juhtub? 
 E – Me alustame sellega uuesti, sest praegu ei tee me midagi, me leppisime 
niimoodi kokku, kuid me kavatseme sellega uuesti alustada kui nad lahkuvad, sest 
nad ütlesid, et nad lahkuvad. 
 
 M – Kaua te ootama peate? 
 E – Sellest on mõnda aega möödas – me oleksime selle juba praeguseks lõpetanud 
kui nad poleks vahele seganud. 
 
 M – Sa ütlesid, et see ehitatakse üles 20 aasta jooksul – miks? 
 E – Sest siis kavatseme me sellega uuesti algust teha. 
 
 M – Aga kuidas nende tulnukatega jääb? 
 E – Me alustame sellega nendest hoolimata – meil on lihtsalt vaja, et nad meid 
praegu rahule jätaksid, sest meil on muud plaanid. 
 
 M – Nagu näiteks? 
 E – Nagu näiteks karmaliselt teid sassi keerata. Nad lasevad meil praegu seda 
ikkagi teha – nad peavad kompromisse tegema, kas pole nii? 
 
 M – Miks see teie jaoks nii tähtis on? 
 E – Sest teid tuleb siia niikuinii vähem ja võibolla on see parem kui see, et nad 
meil seljas on – kunagi vusserdasime me teid sassi, jällegi suuresti teie karmasse 
vahele segades ja me arvame, et me alustame sellega uuesti. 
 
 M – Seega lollitate te neid tulnukaid? 
 E – Põhimõtteliselt jah. Nad lasevad meil tegutseda nagu tavaliselt, kuid me teeme 
palju rohkemat – Akašha toimikud on piiramisrõngas, me oleme seal sees ja nemad 
on samuti ja mõned teist ka ja nad lasevad meid sisse, et me energiavälja üles ei 
püstitaks, kuid nad ei tea, et see on meil eesmärgiks ja me ei kavatse peatuda. 
 
 M– Kus te selle energiavälja kallal töötate? 
 E – Me eksperimenteerime, me teame kuidas seda teha. 
 
 M – Kas te toodate seda oma kosmoselaevades? 
 E – Ei, me teeme seda oma kosmosejaamades, sest meil ei lubata – meil on see 
käimas kuskil mujal. 
 
 M – Maal? 
 E – Jah, see on Maal, kuid see ei ole nende läheduses – neil pole sellest õrna 
aimugi. 
 
 M – Te töötate selle kallal planeet Maal? 
 E – Jah, meil on laborid, kuid see ei ole jõuväli mille kallal me töötame, need on 
masinad, mille kallal me töötame, mis siis jõuväljaga tegelevad. 
 
 M – Seega arendate te neid jõuvälja masinaid Maal? 
 E – Jah, just nii – Ameerikas – see on ülisalajane, ühes kohas – nii et neil pole 
aimugi. 
 
 M – Kas see on NASAs? 
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 E – Jah, see toimub NASAs – kosmosekohtades, me arendame neid otse nende 
ninade all. 
 
 M – Mida ütlete te inimestele, kes nende kallal töötavad? 
 E – Me ütleme oma töötajatele, et see on kosmosevarustus. 
 
 M – Mida te ütlete neile jõuvälja kohta? 
 E – Nad arvavad, et see hoiab miskit moodi teisi olendeid paigal. 
 
 M – Milliseid olendeid? 
 E – Reptikaid – nad teavad, et reptikad on olemas – NASA inimesed ja me 
ütleme, et see on nende jaoks – et meie ei ole reptikad. See on pettus – me ütleme, et 
me ei ole nemad, sest nad teavad, et nad on halvad. 
 
 M – Kuidas? 
 E – Sest neid rünnati nende poolt – osad nende kosmoselaevadest on juhuslikult 
sattunud reptikate kohtadesse ja nad hävitati, sest me ei taha, et nad meid vahiksid – 
seega kõik see on reptikate jaoks. 
 
 M – Mis asi, NASA baasid? 
 E – Meil on asi töös mitmes kohas Ameerikas – vahel on see NASAs, vahel mitte. 
Üks on New Mexicos. 
 Ma küsisin temalt, et kus siis veel ja ta ütles järgnevad kohad, kuid ta siiski tõrkus 
mulle ütlemast ja ma ei saanud kindlat vastust. Seega ei saa ma nende õigsuses kindel 
olla. Ta ütles jah järgnevatele: Houston, Texas ja Põhja-Carolina ja ei ütles: Cape 
Canaveral, Florida ja Los Alamos. Nüüd arvan ma, et see võib olla Dulce maa-alune 
baas. 
 
 
 

15. (i) Ettissh räägib välja reptikate saladuse karma kohta 
 
 Ajaliini tragöödia – meie Akašha toimikuid varastatakse. 
 
 SALADUSE, MIDA ON HOITUD ÜLE 300 AASTA paljastas Ettissh selleks, 
et teda pidevalt kinni ei hoitaks ja et vaimude maailm teda toetaks. Tegelikult andis ta 
selle saladuse edasi vaimude maailmale alles hiljuti. Mina ei rääkinud mitte kellelegi 
ja tema on see, kes saladuse välja lobises. See on uskumatu, kuidas reptikas võib 
niimoodi kituda, kuid kuna ta põhimõtteliselt visati organisatsioonist välja ja Brianist, 
siis töötas ta täielikult iseenda heaks ja tegi kõik, et omale teeneid saada. Mul ei olnud 
mingeid kavatsusi sellest vaimude maailmale rääkida, kuid Ettisshil olid enda jaoks 
teised plaanid. Kui ta saab nende käest teeneid, siis ta räägib neile. Väga salakaval – 
panna vaimude maailma arvama, et ta hea on. Mind oli sunnitud tegema rasket tööd, 
kuid mul ei olnud mingeid kavatsusi vaimude maailmale tõtt rääkida ja Ettissh andis 
siis vabalt ära saladuse altkäemaksuna, et vaimude maailm teeks nii nagu tema tahab. 
 
 Ettissh: „Paar tuhat aastat tagasi kustutasime me teatud eelmised elud teie teadvu-
sest nii, et te peate tagasi maksma rohkem karmat kui tegelikult vaja oleks.” 
 
 M – Tood äkki mõne näite? 
 E – Mees, kes oli süütaja ja siis kustutame me fakti, et ta sai põletada ja selle 
tulemusena usub ta alateadvus, et ta peab uuesti põletada saama ja laseb endal uuesti 
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põletada saada selleks, et kogeda, mis ta teisele tegi – kättemaks. Kõigile tehakse 
seda, kuid ainult need, kes olid siin mingi aeg tagasi, sest me tegime kõik ühe hoobiga 
(ma arvan, et see oli umbes 300 aastat tagasi). Me teeme seda aeg-ajalt teatud 
inimestele, keda me ei taha siia, nagu näiteks uutele. (Järgmine kord kui nad seda 
teevad on järgmise 18 aasta jooksul). 
 
 M – Kus te eelmiseid elusid kustutate? 
 E – Astraaltasandil – seal on meeskond, kes selle eest vastutab. 
 
 M – Miks te teete seda? 
 E – Et teid maas hoida – te ei lähe kuhugi, nagu näiteks astraaltasandile ja 
kõrgemale teadvuse tasandile – suurema tõenäolisega saate te meie poolt kahjustatud 
ja te ei saa valgustatud – see hoiab kõiki kergelt kohutavas olekus ja siis saame me 
inimesi paremini kontrollida. Kõrged olevused, kes tulevad siia abistama, me sises-
tame neile mõrtsukate elud sisse, siis kui me nad kinni püüame, et nad aidata ei saaks 
– nad ei ole selleks vastavas olukorras. 
 
 M – Kuidas te nad kinni püüate? 
 E – Meil on värava valvur – ta näeb neid tulemas. 
 
 Brian ütles mulle tegelikult, et ta on kustutanud minu kaustast mu eelmisi elusid 
viimase kolme aasta jooksul. Seega küsisin ma Ettisshilt järgnevat: 
 
 M – Miks kustutas Brian invaliidiks tegeva haiguse mu eelmistest eludest? 
 E – Oma selja pärast – ta tahtis, et sa kannataksid – sest sa tõeliselt pahandasid 
teda kui sa ei hoolinud sellest. 
 
 M – Ta ei seleta – kuidas peaksin ma teadma kas ta on valudes või mitte? 
 
 Küsisin tulnukate taaskehastumiste kohta: 
 
 M – Mida te tegite sellele inimesele, kellest sa mulle rääkisid – see tulnukas? 
 E – Me tegime temaga midagi palju rohkemat, sest me ei taha temasuguseid tüüpe 
siia – me tegime päris palju asju talle. Me panime paar lisaelu talle sisse, mis ei ole 
tegelikult tema elud, kuid ta arvab, et ta oli vägistaja, mõrvar. Ta keeras oma eelmise 
eluaja tõeliselt vussi – vähemalt ta arvab, et ta keeras – laste seksuaalne ahistamine – 
see ei olnud tegelikult tema, see oli üks teine mees. Me kopeerime eelmisi elusid, tal 
on ikka veel see olemas. Tema eelmine elu oli teisel planeedil ja tal oli hea elu ja ta 
tuli Maale, et enda heaks rohkemat ära teha ja me soperdasime ta karma kõvasti ära. 
Me muutsime need (sisestatud eelmised elud) silmapaistvamaks – me panime need 
tema ajusse – tavaliselt ei ole need ajus – tavaliselt on need muudetud teadvuse 
seisundis, kuid temal on need ta meeles ja me oleme need uduseks teinud. 
 
 Karma saladuse avalikukstulemine on põhjustatud täielikult Ettisshi poolt. Ta oli 
eelnevalt kõike vaadelnud ja lubas sellel avalikuks tulla, ta lihtsalt ei hooli oma 
organisatsioonist. Uurisin siis seda asja edasi, sest ma olin nii pettunud, et mind 
takistati tegemast alternatiivsed kontrolli, mis puudutab eelmiseid elusid. Ettisshi 
ühendus tähendas seda, et ma ei saanud seda teha. Ma teadsin, et see korrastab kõik 
kahju mis mu eelmistele eludele tehtud on, mis on põhjustanud karmat. Mulle öeldi 
isegi reptikate poolt, et ma kontrolli teeksin, mille eest ma väga tänulik olin ja ma ei 
tahtnud mitte mingi hinna eest paljastada seda, mida öeldi. Mu karma on ikka veel 
siin, mul pole lastud mingit kontrolli teha selle lurjusest reptika poolt. Ma ütlesin 
Ettisshile, et ta laseks mul alternatiivset kontrolli teha ja siis lõpetan ma oma ajaliini 
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uurimise. Ta ei muutnud oma meelt. Ma ütlesin talle uuesti, et ma saan aina rohkem 
asju teada ja ma lõpetan kui sa lased mul kontrolli teha aga ta ei lasknud, ta jätkas 
minu takistamist selle tegemisel. Seega jätkasin ma uurimist. 
 
 Seega Ettissh on saladused välja rääkinud alljärgnevaga: Ta on täielikult vastutav. 
Ma pean ka osa vastutusest panema olendi peale, kes on organisatsiooni Lumines-
cence’i taga. Olendi nimi on Daben ja ta ütles mulle väga tähtsalt, et karma asi tehti 
ära väga suures plaanis. Asi ei olnud ainult minus ja mina arvasin, et ainult selles 
oligi. Ta ütles ka, et mu sõbral Gillianil on karma põhjustatud reptikate poolt ja andis 
selle kohta informatsiooni ja ta tahtis, et ma ütleksin peaingel Michaelile kanali 
kaudu. Mind ei huvitanud peaingel Michael ja ma ei kavatsenud kohe kindlasti talle 
öelda. Ja ma ei suhelnud temaga samuti. Mu huuled olid kindlalt suletud sellel teemal, 
ma lihtsalt tahtsin kontrolli teha. 
 
 See on osa reptikate plaanist teadvuse mahasurumisel, mis leiab aset Maal. Nad 
segavad vahele meie Akašha toimikutesse, mis on koht, kus hoitakse kõikide meie 
elude toimikuid laastavate tagajärgedega. Nad põhjustavad taaskehastumiste esine-
mist palju rohkem kui seda esinema peaks – sõnulseletamatu kahju nendele, kellele 
seda tehakse. Teadlikkust vähendatakse ja vaimsed õppetunnid lähevad kaotsi. Asi 
seisneb elude varastamises meie ajaliinilt, varastavad elusid, mida meie peame siis 
kordama, elusid, mida keegi ei peaks tahtma uuesti läbi teha. 
 
 Kahjuks töötab see hetkel keegi-ei-tea-kelle-muu heaks kui nende, kellest sa siin 
loed. See on esimene kord kui sellest kirjutatud on, väga huvitav, kas pole? Seda ei 
teadnud ka vaimumaailm, kaasaarvatud Karma nõukogu, enne kui Ettissh ära kitus. 
KEEGI EI TEADNUD SELLEST MITTE MIDAGI väljaarvatud muidugi reptikad. 
Unustus valitses. 
 
 See tehti algselt 1600-tel ja nad plaanivad seda uuesti teha järgmise 18 aasta 
jooksul. Seda tehakse tuhandetele ja tuhandetele inimestele. Nad teevad seda kõrgema 
teadvuse organisatsioonidele, kaasaarvatud religioonile. Ma täpselt ei tea kellele nad 
seda teinud on. Nad teevad seda ka omaenda sihtmärkidele, headele inimestele. Ja 
mina ei ole sihtmärk, kuid mulle on seda tehtud. Samal ajal kui Ettissh minu külge 
jätkuvalt ühendatud oli, uurisin ma oma Akašha toimikuid. Selle tulemusena on mu 
leiud allpool kirjeldatud. Nad tõepoolest eemaldasid elusid ja avastati, et sellel ajal oli 
meie elu Indias, religioonis. 
 
 Leidsin kuidas nad seda teevad ja sellest pääsevad, järgnevalt. Sellel ajal kui 
Ettisshit kinni hoiti ja ta ühenduses oli, lasin ma Akašha toimikute konsultandil oma 
toimikut uurida ja ta leidis, et elud on korrast ära. Leiti suur kogus tõendeid, kuid ei 
jõutud mingisugusele järeldusele. Nagu raamat, kus leheküljed on eemaldatud, leiti 
palju asju, kuid ei jõutud mingisugusele järeldusele. Berkeley psüühika instituut 
vaatas asja üle ja leidis, et sellesse on sisse tungitud. Seega leidsime, et nad 
eemaldavad ainult paar elu ajaliinilt Akašha toimikutes nagu oli minu puhul. Ajaliin 
ulatub tagasi tuhandeid aastaid ja nad valisid aja, mis on piisavalt kaua aega tagasi 
toimunud, see ei ole hiljutine ja siis me ei taipa. Valitakse üks elu, kus sa tegid suurt 
kahju teistele ja siis valitakse mõned elud, kus tasakaalustasid selle, seega ei ole see 
nii märgatav. Sellepärast ei oldagi sellest veel teadlikud. Minu puhul valisid nad elu, 
kus olin sõjaväekomandör, kes vaatas vallutatud inimeste järele ja kes vastutas nende 
karistamise eest. Kahjustasin paljusid inimesi. See valitigi sellel põhjusel välja. Me 
leidsime, et nad eemaldasid vähemalt kaks elu ajas koheselt selle elu järel. Üks 
nendest oli elu vanglas, ma surin seal ja kuna ma panin teised vanglasse, siis arvan, et 
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nii see töötabki. Teise elu kohta ma ei tea. Nad teevad seda väga salakavalalt nii, et 
siiamaani on see märkamata jäänud, kuid see mis me nägime, oli elude vähesus, mis 
tuli komandöri elu järel. Tavaliselt peale seda elu, kus on suurel määral kahju tehtud – 
sellele järgnevad mitmed elud, kus tehakse kahju sulle ja nendest eludest võtavad nad 
paar elu välja ja nii nad seda teevadki. Ajaliinid, mida nad valivad, sisaldavad 
tuhandeid elusid. Miks see nii kahjulik on? Sa võid arvata, et traumaatiliste elude 
kustutamine on hea asi, kuid tegelikult toimub sinu raskelt teenitud elude karma tagasi 
maksmise varastamine. Nüüd näeb karma administraator sind lisatud karmaga, mis on 
sinu jaoks katastroof, sul kästakse taaskehastuda ja tasakaalustada seda, mida sa 
teinud oled – aga fakt, et sa oled selle juba ära tasakaalustanud, on kadunud. Asja 
mõte on kogeda jälle seda, mida sa teistele tegid ja minu näide on see, et mu vangla 
elu eemaldati nii, et ma kogesin sarnast elu jälle, olles paralüseeritud kehas. Elu 
vanglas on sarnane, ma arvan. Nüüd on karma tagasi makstud, reptikate moodi kaks 
korda. 
 
 See on hullem kui sõnadega võimalik kirjeldada on. Kui sul tegelikult ei ole vaja 
taaskehastuda ja siis sulle öeldaks, et on vaja, see on laastav, kui see elu, mida sa 
elama pead, ei ole hea. See takistab valgustumist ja on täpselt see, mida reptikad 
tahavad. Mina näiteks olen kaotanud oma vaimse õppetunni inimesi armastama 
õppida. Ma töötan selle kallal praegu kõvasti.  
 Nad on isegi nii kaugele läinud, et ootavad jõuväljaga, sageduse aiaga, selleks, et 
jätkuvalt Akašha toimikutest elusid eemaldada nagu kirjeldatud ”Tulnukad, kes meid 
aitavad” all. 
 
 Minu jaoks eelmistesse eludesse tagasimineku terapeut on ikka ja jälle näidanud 
minu elu põhiprobleemi põhjust – väärkohtlemine 4500 aasta taguses elus, komandöri 
elus. Ma maksan selle elu karmat tagasi ja suures koguses! See ei ole üldse loogiline 
kellegi jaoks, kes karma teemal teadmisi omavad – see on liiga kaua aega tagasi 
toimunud ja see rabas mind, et see nii ebaõiglane on. 
 
 Kannan endaga väga palju süüd kaasas, et ma kahjustasin neid inimesi tolles elus, 
kuid nad kõik on mulle andestanud juba väga kaua aega tagasi. Olen seda tõestanud 
andestamise seanssidega hüpnoosi all. Miks ma siis ikka veel nii süüdi olen? 
 
 See on sellepärast, et mul takistati alternatiivset kontrolli tegemast. Ma tahtsin 
teada, millal täpselt oli seda 4500 aasta tagust süüd värskendatud! Sest see oli süü, 
mis lubas väärkohtlemist. Ma leidsin, et süüd värskendati esmalt peale seda elu kui 
ma elasin Indias religioosse mehena. See oli 1600-tel. Selles elus mediteerisin ma 
terve elu, mu energia oli särav, ma olin rahulik/muretu ja armastasin kõiki. Kuid peale 
surma olin ma šokeeritud, kui mulle näidati pilte, mis toimus iidses komandöri elus ja 
siis tehti mind jälle süüdi. Mulle öeldi, et mul on väga palju karmat tagasi maksta just 
sellest elust! Ma olin vaimselt õnnetu. Uskumatuses, teadsin, et mul ei ole karmat ja 
kuulsin, kuidas nad ütlesid, et on. Mul ei olnud mingit valikut kui ainult aktsepteerida 
seda ja valisin karma nii kiiresti tagasi maksta kui oskasin. Edasi juhtus minuga 
järgnev: 
 
 Peale väga teadlikku India religioosset elu: 

1. Paralüseeritud elu 
2. Terrorit täis elu 
3. Kuritarvitatud ja tapetud lapsena 
4. Praegune elu 
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 Näed kui efektiivne on ajaliini rikkumine! 
 
 Selline elude järjestus iseenesest on tõend. Omada järjest nii kõrge karmavõlaga 
elusid peale täielikku vaimset pühendumist ja saavutusi täis elu olles vana hinge 
vanune on väga ebatavaline. 
 
 Seda, mida Ettissh ütles, tõestati sõna sõnalt. Ta ütles, et 300 aastat tagasi olid nad 
kustutanud eelmisi elusid ja et India elu oli 300 aastat tagasi, seega tegid nad seda siis 
kui ma olin selles elus. See vaene India mees, mul on väga kahju temast kuigi see olin 
mina. Tal ei olnud üldse karmat või siis oli seda nii vähe, et see ei olnuks tähendanud 
taaskehastumist. 
 
 Järgmiseks, kuigi mul ikka veel takistati alternatiivset kontrolli tegemast, tahtsin 
ma näha, mis oli selle tragöödia põhjustanud. Ma sooritasin eelmistesse eludesse 
tagasimineku ja palusin näha kustutatud eelmisi elusid. See oli üsnagi ehmatav. Ma 
käisin eelmistesse eludesse tagasiviiva terapeudi juures. See ei olnud täielik tagasi-
minek, lihtsalt pilt sellest, kes ma olin. Läksin tagasi mööda ajaliini ja kummaline, 
kuid mulle näidati keerlevaid musti masse ja heledaid halle masse. Need olid minu 
elud, kuid miks nad sellised olid? Sukeldusin musta elu sisse ja nägin ennast 
groteskse elukana kujutatud vihmaveerenninoka näoga, sellel olid kollased silmad ja 
vagudega groteskne nägu. See oli ülimalt selge ja väga ehmatav ja sellega koos käis 
kaasas jube tunne. Mul võttis mitu päeva aega, et sellest üle saada. Et selline tulnukas 
oli mu Akašha toimikutes – see on jälk. Hiljem sain ma Briani käest teada, et see oli 
reptikas, kelle ta oli sisestanud selleks, et ma ei hakkaks tahtma kahjustada reptikate 
plaani. Sellest elust edasi minnes jätkasin ma ajaliinil allapoole minemist ja 
sukeldusin teise musta elu sisse. Nüüd nägin ma ennast vana naisena, kes nägi välja 
nagu nõid ja just ebameeldiv. Brian tunnistas hiljem üles, et ta oli sisestanud selle 
naise elu nagu oleks see minu elu olnud, et tõmmata ebameeldivaid asju minu külge, 
mida ta teha saaks. Edasi minnes vaatlesin ma halli elu, see oli väga ebatavaline. Ma 
nägin ennast visand-joonistusena, kuid see oli liikuv. Ainuke asi mis seal oli, oli minu 
kui isiku piirjooned, nagu mind oleks seestpoolt ära kustutatud. Ma oli neljakäpukil 
vanglas roomamas ja ma olin haige. Reptikas ütles mulle hiljem, et see oli elu mille 
tema organisatsioon kustutas sadu aastaid tagasi ja ma olin vanglas ja surin seal, 
makstes oma karmat tagasi. Nüüd pidin ma selle karma uuesti tagasi maksma. 
 
 Tol ajal hakkasin ma pilti kokku panema. Mustad keerud = elud, kus ma olen 
ebameeldiv ja mis on mulle sisestatud. See loob mulle rohkem karmat järgnevates 
eludes. Hallid elud = elud, kus mul on väga raske ja mis olid kustutatud. On põhjus-
tanud rohkem karmat kuna ma pean selle uuesti läbi tegema. 
 
 Sooritasin edasisi eelmistesse eludesse tagasiminekuid, et leida kustutatud eelmisi 
elusid. Mulle näidati tühja maja kui ma palusin näha invaliidi elu, mille Brian 
kustutanud oli. Seda ei olnud seal! Mulle näidati tühermaad mis oli ikka ja jälle 
kõigest tühi kui ma palusin näha elusid, mis kustutati 1600-tel. Siis tulid kergelt 
teistmoodi elud sisse: üks kus ma olin vanglas, üks kus ma olin ladudes ja üks kus 
mind füüsiliselt kahjustati teiste poolt. 
 
 Seega minu Akašha toimikute uurimine teiste poolt, kaasaarvatud Akašha toimi-
kute ekspertide ja eelmiste elude terapeutide poolt, olen ma järeldanud, et reptikad 
kustutavad elusid meie Akašha toimikutest. Karma nõukogu teab nüüd sellest tänu 
Ettisshile. 
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15. (j) Implantaadid teadlikkuse vähendamiseks 
 
 Nad on meile kõikidele implantaadid sisestanud juba kaua aega tagasi nii, et me ei 
saaks oma teadlikkust tõsta. Nii jäi meie planeet avatuks nende tagasituleku jaoks. 
 
 E – Need pandi sisse mingi aeg tagasi – Saientoloogia saab neist lahti – nad 
suruvad su maha – paar implantaati ja need suruvad su teadlikkuse maha. OT tasemed 
saientoloogias vabanevad nendest implantaatidest kiht kihi haaval. Me tegime seda 
sellepärast, et me tahtsime seda planeeti endale – kui me alguses selle üle vaatasime – 
See on su ajulainetel, Brianil ei ole neid – need võeti ära. 
 
 M – Millal need sisse pandi? 
 E – Aastatuhandeid tagasi – tükk aega enne Kristust – kohe alguses. Kui me 
poleks siia kunagi tulnud, siis elaksite te tõeliselt hämmastavalt. Need suruvad su 
maha nii, et sa oled rohkem füüsiline – sa ei näe enam tervikpilti. 
 
 
 

16. Viljaringid 
 
 Ettissh: „Vanad on tulnukate kosmoselaevad, uued on võltsingud. Osad on 
reaalsed, osasid nad võltsivad praegu ja paljastavad need võltsingud valeinfo levita-
miseks.” 
 
 M – Viljaringid – need on kosmoselaevad, kas pole – Hallide omad? 
 E – Me kasutame seda natuke, me võltsime neid, et keegi teist ei usuks – me 
paneme võltsingud sisse ja siis paljastame need, et teid lõhnast eemale peletada, kuid 
osad neist on tõelised – vanad on reaalsed. Kuid uued ei ole, noh, osad on, kuid mitte 
paljud. 
 
 

16. (a) Roswelli juhtum 
 

 Nad mätsivad kinni kogu tulnukate infot, et me ei usuks, et on võimalik, et tulnu-
kate rass võtab planeeti üle. 
 
 Ettissh ütles järgnevat: „Väikesed – me ei sõdi nendega ega midagi taolist, see ei 
ole nende asi. Me tapame neid kui me saame – nad on päris kiired relva väljatõmba-
misel, nobedad tõprad ja nad oskavad ennast kaitsta – nad tahavad, et me lahkuksime. 
Roswell – need olid nemad – me lõime nad risti. Me lämmatame asjad juba eos – 
ükskõik mis, mis on midagi sellesarnast, kuid siis olime me natuke aeglased. Kõik 
tulnukatega kokkupuuted mätsime me kinni kui saame, et te ei teaks, et me siin oleme 
– muidu hakkate te pilti veel kokku panema.” 
 
 
 

17. Põhiline tulnukarass, kes siin taaskehastub 
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 Põhiline tulnukate grupp, kes rööve sooritab, on Putukalised (Insectoids) ja nad ka 
taaskehastuvad siia inimestena ja aitavad inimkonda põhiliselt läbi kõrgema teadvuse 
ja keskkonna. Neil on juba hübriidid olemas ja tahaksid meiega koos eksisteerida, 
kuid lepivad reptikate hübriididega kooseksisteerimisega, kuna reptikad on teinud 
võimatuks inimkonnaga kooseksisteerimise. Kuigi seda ei ole siin tekstis, on Ettissh 
ja üks teine mitte-reptika allikas mulle öelnud, et prints Charles on Putukalise 
taaskehastus. 
 
 M – Kuidas on tulnukatega röövide raamatutes? 
 E – Nende (Putukaliste) planeet on samamoodi hukas nagu meie omagi – neil on 
olemas juba ristand neist endist ja teist – nad on eksperimenteerinud ja neil on juba 
olemas ristsugutis ja see on jõle. Meil ei ole veel ristsugutist, me töötame selle kallal. 
 
 M – Kas nad kasutavad inimesi, kelle peal eksperimenteerida? 
 E – Suures osas röövivad nad inimesi nagu meiegi, kasutavad neid oma 
eksperimentide tarbeks. (Mulle on öeldud, et nad teevad seda tavaliselt inimestele, kes 
on üks neist – jõudsime selles suhtes nõusolekule). Nad ei ole siin, et teid kahjustada – 
me ei pane neid pahaks – kui nad tahavad seda teha, siis võivad nad seda teha niikaua 
kui nad ei sega meie tegemistesse. 
 
 M – Miks? 
 E – Sest neil on relvad, seega ei ole meil valikut. Inimesi röövitakse nende poolt ja 
see on eksperimenteerimise tarbeks. Nad on head olendid ja aitaksid kui nad oleksid 
teiega koos ja nad taaskehastuvad kui mõned inimesed ja aitavad inimkonda kui nad 
selleks võimelised on. Nad teavad, et ühel päeval inimesi ei ole enam ja siis teevadki 
nad seda. Nad on piisavalt rahuarmastavad – neil on vaja lihtsalt kohta kus elada. 
 
 M – Mida on neil õppida vaja? 
 E – Emotsionaalset värki, kas pole ja paljudel neist on raske sellega toime tulla, 
nagu Brianilgi ja ülejäänul kui nad algul siia tulevad. 
 Neil on nende ristsugutised ladudes valmis niikauaks kuni õige aeg tuleb. Meil ei 
ole ristsugutist veel, me töötame selle kallal. Nad on head kui nad siin on, kuid nad ei 
ole tihti siin, me hoolitseme selle eest. Nad huvituvad keskkonnast ja aitavad sellel 
teemal siis kui nad ise on oma asjad ära lahendanud. 
 
 M – Mis asjad ära lahendanud on? 
 E – Oma emotsioonid – üks elu teeb selle ära ja nad saavad uuesti taaskehastuda 
ja aidata teid. 
 
 M – Kuidas nad seda teevad? 
 E – Nad aitavad planeeti rohelisena hoida ja palju muud – kõrgem teadlikkus, 
valgustumine ja muud seda sorti asjad. 
 
 
 

18. Tulnukarass tuntud kui Põhjamaalased (Nordics) 
 
 Ettissh kirjeldab nende täpset füüsilist välimust, kuidas nad on Skandinaav-
laste esivanemad, kuidas ahv-inimest meelega propageeritakse, et vähendada 
meie usku tulnukatesse. 
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 Blondide juustega inimesed on blondide tulnukate Põhjamaalaste järglased. Nad 
jäid paikseks Skandinaavia riikidesse, nad on kõrged armastavad olendid. Ta kirjeldab 
nende väljanägemist. Geneetikateadlased, kes teavad, et blondid inimesed ei saa olla 
arenenud ahvidest – nad vaikitakse maha ja ahvinimese teooriat propageeritakse sel-
leks, et me ei usuks tulnukatesse ja seega ka reptikatesse. Teadlased on maha surutud. 
 
 Need tulnukad on Rootsi blondide esivanemad ja kõik, kes on blondide juustega, 
on blondide tulnukate ja koopainimese või mingisuguse muu tumeda rassi vahelise 
ristamise tulemus. Tegelikult meil kõigil on mingisugused geenid Nordicutelt.  
 
 M – Millest arenesid Rootsi blondid? 
 E – Valged juuksed, kahvatusinised silmad, väga kõhnad, väga pikad, 2,4 m, väga 
atraktiivsed tulnukad, kes suudavad siin hingata, nad on humanoidid, peaaegu nagu 
ülejäänud meie ja nad segunesid koopainimesega ja tulemuseks on see mis praegu on. 
Nad on imeilusad, ilusad inimesed, kõrged. Neile meeldib erinevaid territooriume 
uurida. Nad tulevad siia teistmoodi – taaskehastuvad siia tavalise inimesena ja aitavad 
teid. Neid ei ole siin enam. Neil olid valged juuksed ilma igasuguse värvita; neil oli 
pigment nahas – peenikesed juuksed. Nad maandusid külmas kliimas, sest seal oli 
vähem koopainimesi, kes olid natuke agressiivsed, kuid lõpus nad segunesid. Nüüd on 
teil hübriidid, pruunijuukselised. Neil on kõik mis inimestel on, nad lihtsalt näevad 
teistmoodi välja; näod, vaevumärgatav nina, peened näojooned. Aegajalt tulevad nad 
siia oma kosmoselaevadega, kuigi nad ei tohiks tulla – me rebime nad pooleks kui me 
nad leiame, me ei taha, et nad siin ringi vaataksid – nad on siia saabunud ja nad 
tahaksid teid näha ja teiega suhelda, kuid meie ei lase neil seda teha. Nad on tõeliselt 
meeldivad ja te peaks nendega rääkima. 
 
 M – Kas blondid inimesed arenesid ahvidest? 
 E – See on täielik jama. Me aitasime ahvinimese teooriale kaasa, sest me ei taha, 
et te teaksite tulnukatest, sest meie oleme siis rohkem usutavamad, kas pole nii? 
Võibolla hakkate te siis pilti kokku panema kui teised tulnukad on siin, siis võibolla 
oleme meie need, kes teid perse keeravad. Teadlastel paneme me suu kinni – 
geneetikateadlased teavad, et blondid ei saanud olla arenenud ahvidest, loomulikult 
nad teavad seda – me naeruvääristame neid kui saame. Kõik tulnukatega kokkupuuted 
mätsime me kinni kui saame, et te ei teaks, et me siin oleme, muidu võte te pilti 
kokku panema hakata. 
 
 
 

19. Vandekohtuga sahkerdamine 
 
 Nemad on kohtunikud ja vandekohtunikud nende jaoks, kellele nad valesüüdistuse 
lavastavad. Reptika peremeeskeha  istub vandekohtus rohkem kui tavaks on, mis on 
viis nende tuvastamiseks. 
 
 E – Me sahkerdame vandekohtuga, kas pole nii – nende jaoks, kellele valesüüdis-
tus esitatud on. Me esitame neile valesüüdistuse. Brian on vandekohtus kolm korda 
olnud, see on üks tema rollidest, kas pole nii – olla vandekohtus. 
 
 M – Palju teid vandekohtus on? 
 E – Vähemalt pool vandekohtust oleme meie – ükskõik, kes on sageli vande-
kohtus, rohkem kui üks kord – see tähendab tavaliselt seda, et ta on üks meist – me 
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võime sind süüdlaseks lavastada tollis, sulle midagi külge pookida – leida mingit vara 
sinu juurest või muud moodi. 
 
 M – Kui mind süüdlaseks lavastataks, siis mida saaksin selles suhtes ette võtta? 
 E – Nõua, et vandekohus vahetataks enne kohtuprotsessi välja, ütle, et maffia 
võttis nende üle võimust ja sa tahad, et nad uuesti valitaks ühiskonna õiglase liikme 
poolt, mis on organiseeritud su advokaadi poolt ja ole kohtunikuga ettevaatlik – 
kohtunik võib samuti üks meist olla ja nad tavaliselt on. Kuid kui vandekohus hea on, 
siis see ei pruugi lugeda. Seega, kui kohtunik ütleb teile ära, siis nõua uut kohtunikku. 
Kuid see, kelle juurde sa lähed või kelle sa valid, ma ei tea kuidas sa seda teed. Lase 
vandekohus käsitsi valida, mille järele vaatab keegi, keda sa usaldad. 
 
 M – Kas see on seaduses kirjas? 
 E – Ei, seda ei ole seaduses kirjas, et nii teha, kuid sa saad minna kohtuniku 
juurde ja öelda, et sind lavastati süüdi ja sa arvad, et maffia on su vandekohtunikele 
ligi saanud ja et sa tahad omale uut vandekohut – vandekohus on juba välja valitud ja 
siis nõuad sa uut vandekohut. 
 
 M – Millal? 
 E – Paar päeva enne kohtuprotsessi. 
 
 M – Miks just paar päeva? 
 E – Noh, ma ei tea – nädal või paar päeva enne kohtuprotsessi. Paljud meist on 
kohtunikud. 
 
 
 

20. Kuninglik perekond 
 

 Ettissh räägib siin prints Charles’ist ja kuidas nad teda ebapopulaarseks teevad, 
selleks, et ta kuningaks ei saaks. Enda omadele ei korralda nad meedia negatiivset 
tähelepanu. 
 
 E – Printsess Anne on üks meist. Prints William on üks meist või saab varsti 
olema. Prints Charles’i ei taha me kahjustada, kuid ta ei saa kuningas olla, sest me 
vajame, et kuningas oleks prints William. Me ei tee teda populaarseks, kuid ta on hea 
mees – me korraldame talle negatiivset meedia tähelepanu. Printsess Anne armastab 
teda ja ta ei lase seda teha – ta ei lase meil teda tappa, kuid ta tahab, et ta troonilt 
tõugataks. Prints Charles on tõeliselt kõrge, prints Charles teeks tõeliselt head tööd 
kui ta kuningas oleks, ma ütlen seda sulle kohe. Ta tooks rahu, ta teeks teid rohkem 
teadlikumaks, ta aitaks keskkonda, toetaks häid eesmärke – loomulikult peaks ta 
kuningas olema – need oleme meie, kes seda takistavad, kas pole nii? Prints Charles 
on väga armastav, rahulik mees ja ta teeks teile kõigile tohutult head. Mees, kes 
Dianat intervjueeris, on üks meist – jah, must mees, me hoolitsesime selle eest, 
selleks, et ta prints Charles’i alandaks. 
 
 M – See oli saade. 
 E – Selle taga olime meie, et te kõik vihkaksite prints Charles’i – vaene mees. Me 
tapaksime ta kui saaksime, kuid printsess Anne armastab teda ja ei luba seda. 
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21. Uudise teemad 
 

21. (a) Printsess Diana surm 
 
 Ettissh räägib siin, et printsess Diana surma näidatakse nii, et Dodi oli sihtmärk 
selleks, et rahustada prints Williamit. Ta arvab, et see on korraldatud Al Fayed’i 
niinimetatud vaenlase, Tiny Rowland’i, poolt. 
 
 M – Kas teie tapsite printsess Diana? 
 E – Need ei olnud meie, Dodi AL-Fayed, keda me vihkame – me tapsime Dodi 
AL-Fayedi. Me saime need kaks korraga, see on kindel – me tutvustasime neid 
teineteisele – Dodi teadis liiga palju. 
 
 M – Millest? 
 E – Oma isast. Me korraldasime autoavarii, kas polnud nii? 

 
 M – Miks? 
 E – Sest me tahtsine, et vana Dodi sureks. 
 
 M – Kuidas on Dianaga?  
 E – Noh, me tahtsime, et ta ka sureks, kuid see oli lihtsalt kõrvaltegevus – see oli 
Dodi, kas polnud nii – ta sai oma isa kohta paar asja teada – korrumpeerunud 
ärisuhteid. Me toetame Al-Fayedi, ta teeb meile teeneid – üks tema kaastöötajaid on 
reptikas – me oleme liidus AL-Fayedi ühe lähedase isikuga. Mees, kes korraldas Dodi 
surma, on Al-Fayedi kaastöötaja, kuid te kõik arvate, et ta ei ole ta sõber, nad ei ole 
parimad sõbrad või vähemalt nii kõik arvavad, sellel ei ole midagi pistmist Harrodsi 
kaubamajaga – ta on üks meist ja ta on selle taga, ta on uudistes. 
 
 M – Tiny Rowland? 
 E – Ma ei ütle. Me ei saanud Dianat tappa, sest prints William ei lasknud seda 
teha. Perekonnaliikmetega on asi keeruline. 
 
 M – Kuid te tapsite ta (Diana) ikkagi? 
 E – Ta lihtsalt juhtus olema autos, seega oli see vastuvõetav, see ei olnud meie süü 
ja  prints William on rahul sellega. 
 
 M – Kuid te tahtsite, et ta (Diana) surnud oleks? 
 E – Jah, me väga tahtsime, kuid me ei saanud seda teha. See oli sellepärast, et ta 
oli sõjavastane, mis oli põhiline põhjus. Me ajasime Dodi’t taga ja meil õnnestus ka 
Diana tappa. 
 
 M – Kas prints William arvab, et see oli õnnetus? 
 E – Ta on endast päris väljas ja ta vihkab kedagi väga – isikut, kes seda tegi – kuid 
ta ei lase sellel minna. 
 
 
 

21. (b) 11. september 
 

 Ettissh rääkis mulle selle kohta ainult natuke, ma eeldan, et see oli sellepärast, et 
see oli siis peamine uudis ja ma oleks seda ajalehtedest lugeda saanud. 
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 E – Jah, meie oleme vastutavad. 
  
 M – Miks? 
 E – Sellepärast, et te kõik tahaksite Iraagi vastu sõtta minna ja see oli natuke ka 
hirmutaktikat. Me hoolitsesime selle eest, et keegi meist endist ei oleks seal – hoone 
läheduses. 
 
 
 

21. (c) Sõjad: Nad loovad sõdu 
 

 E – Asi ei ole rahas, asi on selles, et võimule saada ja sellele veel natuke lisaks 
saada – hoida masse maas ja vaestena. Me loome sõdu selleks, et me kontrolli enda 
kätte saaksime. Riigid, mis ei ole meie käpa all – me algatame sõdu selleks, et 
kontrolli enda kätte saada. Me loome sõdu, sest me peame seda tegema, me eelistak-
sime neid mitte pidada, sest need hävitavad keskkonda ja need lähevad maksma käe ja 
jala. Sõjad aitavad meil võimule saada. Sõjavägi – meie olemegi sõjavägi. 
 
 
 

21. (d) BSC 
 

E – Me ei ole vastutavad hullu lehma tõve eest, me vastutame BSC (tõlkimata) eest – 
ei olnud vajalik kõiki neid loomi tappa. 
 
 

22. Haridus 
 

 Haridus on sada protsenti kontrollitud. See on mõeldud meile ajupesu tegemiseks. 
Meie küsimusi esitav meel on välja juuritud ja meid haritakse nii, et me muutume 
uimasteks. Nad kontrollivad haridust. Mõtle, kuidas kooliharidus keskajal oli, nad 
õpetasid ainult põhiasju: lugemist, kirjutamist ja aritmeetikat, ülejäänud oli su enda 
teha. Neil oli paar varajast aastat koolis ja see oli ka kõik. Ettissh seletab kui mitte-
vajalik see kõik praegu on. Nad kontrollivad haridust. Nad vähendavad grammatikat 
nii, et meie kirjutamisoskus on kehv, sunnivad meid õppima aineid, mis on ebavaja-
likud. Nad võtavad ära meie valikuvabaduse ja meie vaba mõtlemise; me peaksime 
õppima ainult siis kui me huvitatud oleme. Nad võtavad ära meilt meie vaba tahte, 
sundides meid aineid õppima. Mõttekontroll algab siit. 
 
 E – Haridus on üks põhilisi asju, milles me kardinate taga oleme. Haridusminister 
(kes iganes see 2003 aastal oli) on üks meist, nad kõik on. Meie teeme reegleid, me 
jagame need välja, me oleme tippülikoolide direktorite nõukogus ja meie kirjutame 
riiklikku õppekava. Me uputame teid sellega üle nii palju kui võimalik. 
 
 M – Miks? 
 E – Et teie mõistust kontrollida, me ei taha, et te muudest asjadest mõtleksite. 
 
 M – Miks on mul raskusi kirjandi kirjutamisega? 
 E –  Sest me keerasime su koolis perse – meile ei meeldi inglise keele aine – me 
eelistaksime, et te ei õpiks seda, et te loeksite ja kirjutaksite kehvasti – et te kirjutada 
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ei oskaks – et te kaevata ei saaks – et te oleksite pärsitud sellega, ei taha kirjutada, sest 
sa arvad, et see ei kõla hästi – seega ei loe te nii hästi kui peaksite – me tahame, et te 
kõik põlu all oleksite – meil ei ole nende vastu midagi – me edendame juturaamatuid, 
sest nende lugemine on ajaraiskamine – meil ei ole loova kirjutamise vastu midagi, 
kuid te peaksite õppima lugema ja kirjutama korralikult, mitte lolli mängima Shakes-
peare’ga, sest te ei vaja seda – see lisab huvi väärtust ja see on ka kõik. Me hoiame 
inglise keele grammatika miinimumi peal – et te kõik pärsitud oleksite, te ei naudi 
seda, seda on piin teha ja see on tüütu töö ja te jõuate vähem kaugele selle mõistata-
misega mis tegelikult toimub – te ei suuda küsida. Inglise grammatika on õppekavas, 
kuid see peaks olema peaaine koos paari muu asjaga, mille me välja jätnud oleme. 
 
 M – Milline peaks haridus tegelikult olema? 
 E – Keskajal õpetasid nad lapsi lugema ja kirjutama ja see on kõik mida sa vajad, 
ülejäänut saad sa muul viisil õppida. Numbreid – natuke matemaatikat, võibolla üks 
või kaks keelt, ülejäänut saavad nad õppida kui nad huvitatud on, näiteks geograafia – 
sa õpid seda mida sa õppida tahad ja mitte seda mida sulle peale sunnitakse. 
 
 M – Kui mul laps on, siis kuhu sa teda saata soovitaksid? 
 E – Alternatiivsesse kooli, Rudolf Steiner on parem või hoia neid kodus ja õpeta 
neid ise. Kui ta näitab üles huvi akadeemiliste asjade suhtes, siis kaalu tema saatmist 
kuhugi, kus ta saaks normaalse kvalifikatsiooni, et ta saaks sellise töö, mida ta tahab. 
 
 
 

23. Meedia kontroll 
 

 Materiaalsus on kõige olulisem. 
 Nad õpetavad, et me oleksime pigem õnnelikud omades uut autot kui mängides 
päris mängu siin, mis tähendab tõsta oma teadlikkust ja elades õnnelikku rahuldavat 
elu. 
  
 Ettissh: „Me kontrollime meediat. Me anname teile teleka ja see ei ole see mida te 
vajate – me söödame teile seksi – me söödame teile massimeediat – söödame teile 
tarbija värki, kuid see ei ole see mida te vajate, näiteks nagu uus auto. Me paneme 
sind arvama, et ülim eesmärk on vaid see, mida on võimalik näha ja puudutada.” 
 
 
 

24. Muutuv kunst 
 

 Tegelikult on nad kunsti vastased ja autasustavad omaenda kunstnikke. 
 
 E – Me vihkame kunsti ja me üritame teha kõik mis me saame, et seda piirata, me 
oleme nõukogudes, üks meist on kunstnik, eurooplane ja tema kunst on täielik jama ja 
me propageerime seda – ta on kunsti vastane ja ta on hästi tuntud. 
 
 M – Miks? 
 E – Kunst teeb su enesetunde paremaks, kas pole nii, see tõstab su teadlikkust ja 
meie tahame, et te oleksite nii nagu te olete ja ei roniks redelil ülespoole. Teie ümber 
peaks kunsti olema. 
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25. Arhitektuuri mahasurumine 
 

 Propageeritakse pigem ruudukujulisi maju kui ringikujulist disaini, et meid maha 
suruda. Ringikujuline on parem meie jaoks ja me tunneksime ennast paremini ringi-
kujulises hoones. Ümmargune aitab ka meie teadlikkust tõsta. Minevikus, enne nende 
kontrolli selles valdkonnas, oli palju rohkem ringikujulisi hooneid. 
 
 E – Minevikus olid igasugused ringikujulised arhitektuurivormid; tornid, kuplid, 
spiraalid ja me peatasime selle, sest ringikujulised hooned suurendavad teie energiat. 
Me disainime omaenda värke ja teeme selle madala energiaga – ruut, see ongi see – 
me teeme need nii koledad kui võimalik, põhimõtteliselt mitte ringikujuline, sest siis 
te tõstaksite oma teadlikkust kergemini. 
 
 M – Kes on arhitektid? 
 E – Me oleme suuresti selles valdkonnas sees, kindlustades, et kõik ringikujulised 
asjad ja kaared heidetaks kõrvale. 
 
 M – Millist tüüpi maja peaks mul olema? 
 E – Nii ringikujuline kui võimalik, puidust, kõrgete lagedega, hangi kuppel omale 
koju keskel olevasse ruumi. Telliskivi ei ole kellegi jaoks hea – see keerab teid vussi 
– surub teid sissepoole – ruumis kus te olete. 
 Me õpetame arhitektuuri ja rahastame ainult teatud projekte – me õpetame ruutu. 
 
 M – Kuidas on millennium dome’ga (Londonis)? 
 E – See oli meie tehtud, me vajame seda meie grupikoosolekute jaoks – see ei tee 
meile midagi head, kuid me ei ole kindlad kas me seda kasutada saame; me töötame 
selle kallal. 
 
 
 

JÄRELSÕNA 
 

Universaalne seadus mis töötab meie heaks 
 
 Reptikad töötavad loomulike seaduste vastu Maal. Seadused teevad nende jaoks 
raskemaks nende eesmärkide saavutamise. Nad peavad selleks jõupingutusi tegema. 
Seadused on meie kasuks ja me saaksime neid rohkem ära kasutada. Üks seadus on 
loomise seadus, mis väidab, et asjad Maal avarduvad või tõmbuvad kokku ning nad ei 
jää samaks. Meie avardume ja reptikad tahavad, et me kokku tõmbuks või et me 
jääksime samasuguseks nagu me praegu oleme. Nad peavad jõudu kasutama meie 
vastu, et seda saavutada. Meie peame kasutama vähem jõudu, et avarduda, välja-
arvatud see, et me peame võitlema nende jõupingutuste vastu, mis tahavad, et me 
kokku tõmbuks.  
 
 Siin on veel üks universaalne seadus – enda ja oma vara mõjutamise seadus. See 
tähendab, et see ei ole üldse mingi pingutus esile kutsuda mingit mõju meie endi peal 
nagu näiteks, kui tahame muuta oma maja, et seda parandada. See on lihtne kui me 
omame seda. Kui me üürime, siis isegi kui üürileandja on andnud meile oma loa, siis 
mõjutab ta ikkagi oma maja ja see teeb meie jaoks raskemaks muuta seda oma 
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äranägemise järgi. Reptikad üritavad meid kontrollida, mida me teeme, mis meil on ja 
see ei ole lihtne nende jaoks, nad ei mõjuta seda mis me oleme ja mis meil on. Nad 
peavad avaldama väljapoole jõupingutusi, et meid kontrollida. See on pidev ponnistus 
nende poolt.  
 
 Me saaksime kontrolli enda üle kergesti tagasi, see on meie õigus ja seadused 
aitavad sellele kaasa. Seega kõik mis me tegema peame, on hakata tahtma olla see, 
kes asja kontrollib ja siis see algab. Me peame teadma mis see on mida me tõeliselt 
soovime ja siis seda rohkem soovima ja see tõmbab seda meile ligi olenemata sellest 
mida reptikad meie jaoks tahavad. 
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Suure tõenäosusega mängivad reptiilseid kujumuutjad/muundujad. Need reptiilid, 
keda te näete, ei pruugi suure tõenäosusega olla tegelikud reptiilid, vaid on reptiilide 
kuju võtnud muundujad.  
Lähemalt saad lugeda siit: 
http://www.aigarsade.com/Tode_Orioni_sisalikest.pdf 
 
 
 


