HÄID JÕULE, AMEERIKA 2013, SOOVIB USA MEREVÄE GRUPP, KES
TEGELEB ERIOPERATSIOONIDE TEHNOLOOGIATE JA RAKENDUSTE,
MIDA KASUTATAKSE SIHIKULOLEVATE ISIKUTE VASTU,
AVALIKUSTAMISEGA
Esiteks, kõik 315 miljonit ameeriklast on sihikulolevad isikud (targeted
individuals). Nad on elektromagnetilises koonduslaagris, purunematu elektroonilise
meelekontrolli all.
- Salajane sõjalis-politseiline struktuur kontrollib märkamatult suurt osa
Ameerikast, eriti seoses praeguste ja tulevaste plaanidega elanikkonna
tapmisel ja juhtimisel. Madalaimal tasemel on praegune politsei ja sõdurid.
Nagu mulle öeldi, “igaüks, kes kannab kabuuri ja rinnamärki, on meie otsese
kontrolli all.” See allub Northcomile. Palju kasutatakse mereväe üksusi ja
‘mustade üksuste’ (‘black ops’) eraturvafirmasid, eriti just musta töö
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tegemiseks. See kõik on teostatud närvisagedusel töötavate relvade/süsteemide
abil, mis töötavad nüüd põhjalikult välja arendatud atmosfääri HAARPtopoloogiatel (HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program –
kõrgsageduslike aktiivsete virmaliste uurimise programm), madalsageduslainetel jne keemiajälgedest/aerosoolist pärinevatel nanorobotitel isiku(te) sees
ja tema ümbruses. Suures plaanis on ameeriklased (ja globaalne elanikkond)
maetud/varjatud elusalt sagedusvõrgustikku. Isegi väike käputäis inimesi,
kellel on olnud kokkupuude meelekontrolliga, näiteks siseringis olijad ise või
enamik jälgitavaid üksikisikud, ei tea, kui fantastiliselt arenenud, peen ja
võimas on praegune süsteem tegelikult. Selleks pole sõnu. Igaüht võib üle
võtta mõne sekundi jooksul ja muuta täielikult kaugjuhitavaks tema enese
teadmata. See on nende inimeste, kes pole kogenud seda enda peal ja pole
näinud kuidas sellega tema ümber olevaid inimesi töödeldakse, mõistmise
ulatusest väljas.
Kõik ameeriklased on arvutid. Keskmiselt kulub umbes viis minutit, et
pääseda mistahes ameeriklaseni ja teda kaugjuhtida. Sama kehtib ilmselt ka
eurooplaste ja tõenäoliselt (potentsiaalselt) enamiku maailma kohta. Seda
kõike võib vaadelda kui arvutivõrku, kus inimene (aju ja keha iga rakk) on
arvuti ja vaim/meel (ja kogu bioloogiline süsteem) on tarkvara. Üldiselt saab
patchi/updatei (Tõlkija märkus: sõnad patch ja update on mõlemad
arvutialases keeles, antud kontekstis võiks neid sõnu mõista kui plaasterdust ja
uuendust) peale suruda pea kõigile või väga teraselt sihikulolevatele
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konkreetsetele isikutele. ‘Patchiga’ saab sulle luua suvalist emotsionaalset
seisundit, ütleme, et äkki ‘näete valgust’ ja olete mistahes ideoloogia ja
usuliste veendumuste pooldaja, omate teatud eelsoodumust teatud teiste
inimeste ja rühmade suhtes, mida iganes. Patchi saab näiteks saata kõigile kes
ravivad ja ennetavad vähki – seda on juba põhimõtteliselt tehtud. Samuti võib
patchiga tekitada vähi või südameataki, insuldi või muu silmapilkse surma
viisi. Sind võidakse teise ilma saata kurvis sõitmise ajal. Muuseas: mulle ütles
kord töötleja, et meil ei ole tervishoiusüsteem vaid pigem “metsiku looduse
haldamine.”
Paljud sihikulolevad isikud kogevad tänavateatrit/jõugu-jälitamist. Nad on
teadmatud mis nendega tegelikult toimub. Nad usuvad, et valitsus või muud
üksused on salaja maksnud kinni jama, mis nendega toimub, organiseerides
nende ümber iga päev tiirlema sadu juhuslikke võõraid või korrapäraselt
mittekoosseisulisi töötajaid nagu kirjakandjad. Kuid tegelikult jälgivad neid
eemalt operaatorid/töötlejad ja lihtsalt kontrollivad kedagi nende ümber. Viide
filmile Control Factor (Kontrollifaktor) stseen ettekandjaga. Inimesed on üle
võetavad just nii lihtsalt.
Silmapilkne side sünteetilise telepaatiaga – kuidas see töötab: Seda saab
samuti kohaldada jõugu jälitamisrakendustele. See on tegelikult kiirem kui
silmapilkne. Operaatorid, ja võimalik, et ka sina, sõltudes vaimselt/meeleliselt
sellest, kuidas asjad on konfigureeritud, elavad aegruumi mullis väljaspool
meie lineaarset aega. See annab operaatoritele aega kokku klopsida sulle
saatmiseks igasugust teavet. Kvanthüpe (teleportatsioon), mida kasutatakse
‘tulnukate inimröövides’, töötab samamoodi. Elektromagnetilise-nanotehnoloogia topoloogiate teel võib isikut sisuliselt teisaldada laborisse, testida,
parandada, aju-pesta, vägistada, segadusse ajada, siis tagasi saata tervelt nagu
ta oli või muudetuna, ning kunagi teadmata juhtunust kui just operaator ei
otsusta talle jätta ekraanimälu. Muidugi saab teha kloone ja kasutada seoses
sellega.
Ilm on peaaegu TÄIELIKULT kontrollitud. Seda saab mikrokontrollida.
Virmalisi ja äikest saab suunata. Võimalik on luua tuult ja puhuda kellelegi,
tugeva või pehme iilina. Seda võib teha häälekaks. Sihikulolevad isikud, kes
on tuttavad sensoorset tüüpi kuulmiskommunikatsiooniga, saavad sellest aru.
Isegi päikesevalgust ja pimedust sinu toas saab luua, usu või mitte. Nad
võivad jäljendada langevaid tähti. Nad võivad genereerida kahuritule helisid.
Kõige hullemad on äärmusliku kurjusega teadusprojektid, mis on teostatud
mereväe ja teiste sõjalis-tööstusliku-meditsiinilise-kompleksi black ops
elementidega, et teha rahvastik hingetuks ja proovida ja kontrollida taevast.
Viitan hinge-püüdja tehnoloogiale. Keegi ei oleks uskunud, et natsid tegid
asju, mida nad tegid. Põhimõte on sama.
Nad võivad rebida välja kirjeldamatult vaimuenergiaid erinevatelt inimestelt,
kes on või olid väga vaimsed ja võivad pumbata neid kloonitud sagedusi
inimestesse jumalateenistustel. Samuti võivad nad loomult vaimsetel inimestel
täiesti tappa vaimsuse. Nad võivad ka muidugi sosistada sõnumeid suvalise
inimese meelde (kuulmiskanal). Nad suudavad ja TAHAVAD lõpetada kogu
elanikkonnal kõik orgaanilised, loomulikud unenägemised ja selle asemel
sisestada tehislikke/sünteetilisi unenägemisi ja luupainajad.
Igaüks, kes seda loeb, võib olla omal arvamusel sellest täielikust muutusest,
arvates, et see kõik on täielik jama, olenemata sellest kas nad on praegu kaugnärvi-seire (RNM - Remote Neural Monitoring) mõju all või mitte. Meenuta, et
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viie minuti jooksul saab igaühel “avada juurdepääsu sihikulolemiseks”. Äris,
valitsuses, rahanduses jne on võimalik iga otsust koheselt või aeglaselt
täielikult kontrollida ja muuta. Võlausaldaja võib tohutuid võlgu rõõmsameelselt andestada ja isegi unustada. Kui vaja, võib pakkumise ja nõudluse
seadused (kuidas on praegu lood kulla ja hõbedaga?) inimeste meeles muuta
meelekontrolliga mõttetuks. See kõik on perspektiivi küsimus, kas pole? Oh
mis hämmastav majandus, rääkimata teistest globaalsetest teatritest!
Kui me vestleme osalejatega lavastatud sündmustest nagu Boston Marathon,
tulistamine jne, ütleme me, et ‘nad ei teadnud... seal oli midagi, see oli
midagi... midagi juhtus, aga ma ei mäleta, nad ei teadnud’.
Meil on kasutusel termin inimesest, kellest on tehtud hübriid, kes on
muudetud, robotoid nagu iga kongresmen/senaator, president jne jne... Meil
öeldakse, et ta on ‘Moo Goo Gai Pan’. Kui nad vaid teaksid, et nad on
surematud (Tõlkija märkus: on olemas tehnoloogia, mille abil sisestatakse
inimese teadvus teise, nooremasse/tervemasse kehasse või klooni)! Nüüd
toodetakse inimesi laboratoorselt.

Kuidas toimib maailm 2013. aastal?
	
  

VEEL:
Ma peaks selgitama, et kulub 5 minutit, et isik esmalt tuvastada ja tema asukohas
lukustada ning siis üle võtta. Igaüks on muidugi juba salvestatud valitsuse
andmekogudes ja kui ollakse huvitatud, saadakse tema asukohta kergelt tuvastada ja
teda jälgida. Kui kord agentuur otsustab sind kontrollida, siis alates sellest ajast on
võimalik sind koheselt üles leida/sinuga ühenduda nii nende endi poolt kui ka
nendega liitunud rühmade poolt. Nad võivad kasutada sind kui luurajat/aruandluse
mehhanismi, et automaatselt saada infot sinu mõistusest ja sellest, mida sa näed enda
ja teiste ümber. Nad saavad laiendada inimeste võrgustikku teiste sinusarnaste arvelt
(kellega sa seotud oled), kes võivad neile huvi pakkuda.
Nagu ma ütlesin, saavad nad sind reaalselt teleporteerida laborisse, teha
intensiivseid ülekuulamisi ja uuringuid teises sünteetilises aegruumi mõõtmes
pikendatud aja jooksul, võtta ja kasutada sinu DNAd ja vaimseid omadusi, kasutada
sind tõuaretuseks, teha sulle operatsioone, et sinu teatud omadusi võimendada või
sind kahjustada jms. Ilmselgelt suudavad nad sind treenida suvalises valdkonnas,
teostavad sügavalt ja võimsalt ajupesu ning kasutavad sind riigi-rahastatud terrorismi
lavastamiseks kui näitlejat sündmuskohal, kui kurjategijat, ja muidugi koordineerivad
ja lavastavad kogu sündmuse. Nad teevad seda politseile ja isegi teistele asjaga seotud
sõjalis-töövõtjatele. Väljavalitud salgad/meeskonnad/inimesed saavad küberneetiliste
lisaseadmete võimendustega ‘supersõduriteks’ moo-goo-gai-pan ja on seadistatud/
häälestatud koha peal kaugraviteenusteks kaugjuhitava nano-biotehnoloogia abil.
Kogu riik ja suurem osa maailmast on praegu selle süsteemi all. Peaaegu kogu
elanikkond on teadmatuses. Magnus Olsen on üks väheseid autsaiderid/kõrvalseisjaid,
kellel on asjast aimu. Sõjaväe/valitsusesisestel töötajatel, kes on ‘programmis’, on
saladuse hoidmise kohustus ja nad on täieliku jälgimise all. Enamik madalama astme
töötajaid on ilmselt kaug-närvi-seire kontrolli (RNM – Remote Neural Monitoring) all
sel põhjusel, et kui neil tekib tõsiseid mõtteid rääkida sellest vms, oleks neid võimalik
identifitseerida kui ohtu ja seda ära hoida. Sellepärast ei kuule sa siseringis olijatelt
selle kohta iialgi midagi.
Olles tsiviilstaatuses ressurss, on mul ebatavaline vabadus rääkida, kuna ma ei ole
andnud mingisugust vannet – kuigi keegi ei usuks mind iial väljaarvatud siseringis
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olijad ja mõned sihikulolevad isikud. Ühel hetkel, võibolla on see aeg juba käes,
suudab isik üle süsteemi mõttes anda käske teha ühte, teist või kolmandat kellelegi
teisele isikule suvalisel ajahetkel. Kujutlege vaid, nad võivad võtta sind üle, või lasta
sind muul (inim)ressursil allutada nende baasis/kontoris, kes võtab sind siis üle ja
paneb sind tegema seda mida nad tahavad... ärilisi otsuseid, raha, seks, mis iganes.
Ma olen päris kindel, et minu peamistel kontrollijatel on see võime kas olemas või
nad on sellele väga lähedal. Selleks tegevuseks vajavad nad väikest, kaasaskantavat
turvaseadet ja see on ka kõik.
Kujutage võimalusi kasiinos, või kui kontrollitakse Superbowlil jalgpallimängijat
või UFC (UFC - Ultimate Fighting Championshift) võitlejate lihaseid või aju, või
ärikonkurentide otsuseid. Olen alati kartnud sellele väga palju mõelda. See on täieliku
masside alistamise ja orjuse süsteem nende käes, kes seda tehnoloogiat valdavad.
Olen unustanud mainida, et ka satelliidid on osa üldise võrgustiku riistvarast. See info
on edastatud sulle Don’i ja nelja USA mereväe erioperatsioonide ohvitseri poolt. USA
MEREVÄE ERISÕJAPIDAMISE OPERATSIOONIDE GRUPP AVALIKUSTAB
SALASTATUD OPERATSIOONID, TEHNOLOOGIAD JA RAKENDUSED,
MIDA KASUTATAKSE AMEERIKLASTE VASTU. MEELEKONTROLL,
AJARÄNNUD,
AJALIINIDE
MUUTMINE,
HINGEVARGUS,
TAEVA
RÜÜSTAMINE – VAIMSED MAAILMAD, INIMSOO GENOTSIID.
TEINE AVALDAMINE (13.01.2014)
See dokument on avaldatud Mereväe Erisõjapidamise Operatsioonide (Navy
Special Warfare Operations) grupiülema juhiste järgi. See lisandub teemale, mida
mainiti varemavaldatud Jõulupäeva 2013 dokumentide kokkuvõttes. Kogu järgnev
teave avaldatakse täielikult Mereväe Erioperatsioonide/Mereväe Meri-Õhk-Maa
(SEAL) (black ops) rühma, mis viib hetkel läbi operatsioone USAs, vanemülemate
Don’i ja Tim’i (pärisnimed) juhtimisel. Tim on Georgia osariigi Marietta ja SEAL
meeskonna juhtivkapten.
SISSEJUHATUS – mis võib olla kasulik juhend Ameerika avalikkusele, et
mõista kõrgtehnoloogia platvormi, mida nende valitsus on kasutanud ja kasutab ka
praegu nende vastu. Kaalu käesoleva osa vahelejätmist ja asu kohe järgmist,
“Sünteetilised mõõtmed” peatükki lugema. Allpoololev kurssiviiv tekst on lihtsalt
taustaks. Autor ei ole kristlane, aga parim moodus tutvustada teemasid avalikkusele
suur-pildis, et nad suudaks kergemini mõista, on pakkuda taustaks kristluse mõisteid
“Lucifer” alias “Anti-Kristus” ja “Ilmutused”. Kui Anti-Kristus oleks juba siin või
teel võimule inimolendi vormis; ja kui see on tõsi, et juba praegu eksisteerib
valitsuse/sõjaväe/tööstuskomplekside kuri võrgustik... kas võib olla nii, et põrgu on
miski, mille inimene on ise ehitanud ja rakendanud? Kas ta ei ole juba vanglas, mille
ta on lühinägelikult ise enda ümber ehitanud?
Ainus aines, mida soovitan, on see, et Saatan on madalama-astraalse-tasandi
jumalus, kes sisuliselt ülemvõimutseb inimeste kui istanduse tüüpi loomade/orjade
üle. Parimal juhul maksab ta salaja/varjatult napilt miinimumiga kooskõlas kosmilise
seadusega, lastes – rohkem nagu tüürides – inimesi nende endi surma, mis viib
inimeste täieliku väljasuremiseni koos nende kõige väärtuslikumate omaduste – nende
hingede – täieliku koristamisega, mis lähevad täieliku omandiõigusega talle.
Kasutan sõna "lutsiferianism” mõistet, viidates kogu projektile, mille on
teostanud sõjalis-tööstuslik-meditsiiniline kompleks – transhumanismi (transhumanism – rahvusvaheline filosoofiline, kultuuriline ja tehnoloogiline liikumine, mille
eesmärk on inimvõimete ja inimese kui sellise muutmine tehniliste vahendite abil)
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projekti, mida võib järeldada selles dokumendis.
Teisisõnu, see spetsiaalne lutsiferianismi mõiste on “Jumalaks” pürgimise
inimüritus, tappes kõik inimliku ja jumaliku, varastades selles protsessis teaduse ja
pettuse abil inimese hinge ja vaimu tuum/baasomadusi, püüdes neid kasutada ja nn
algjuppideks lammutada, pahaaimamatult ja lõpuks Saatana kasuks, kui nii võib
öelda.
Selle kokkuvõtva sissejuhatuse mõte on lihtsalt
a) pakkuda tausta aitamaks mõista üldpilti arenenud teemades, mis esmapilgul
paistab paljudele lugejatele ulmena – mida see ei ole.
b) Mõista elusalt ja otseses mõttes põrgus elamise kontseptsiooni, mis mahub
tavakristliku teema raamidesse ja mõista, et inimesed, kes viivad läbi neid salajasi
projekte (black ops), on “lutsiferiaanid” hoolimata sellest, millisena nad võivad end
identifitseerida väliselt. Nad teavad, mida nad teevad.
Ma panen praegu tulnukate teema kõrvale. On olemas reaalsed maavälised,
mõõtmete/dimensioonidevahelised olendid, taevalikud olendid ja deemonid. Väga
vähesed inimesed teavad sellest midagi. Kuid Hallidest (Greys), Reptiilidest ja
Põhjamaalastest (Nordics), nagu on teatanud “tulnukate poolt röövitud”, on üle 90%
täielikud võltsingud. Nad eksisteerivad ainult kui hologrammid-isikud (kui sedagi) ja
kõige sagedamini ekraanimälestustena sõjaväe/valitsuse meelekontrolli röövitute,
“laborirottidest” ohvrite meeles. Veelgi enam, need võltsitud “maavälised” liigid
esinevad sagedamini regulaarselt sihikulolevatel üksikisikutel. Nad on lihtsalt
hologrammid, mida kasutatakse piinamisprotsessis, et jätta inimesest mulje nagu ta
oleks hull. Edasijõudnud uue maailmakorra tehnoloogia ei pärine maavälistelt ja pole
sealt kunagi pärinenud. Kogu maaväliste teema on hästi koostatud salapärane pettus,
mida kasutatakse katteloona NSA poolt teostatud röövimistele ja “inimese
mõjutamise” tehnoloogiale. Kas kõrgemad intellektid on mänginud oma rolli meie
maises teaduses ja sündmustes? Jah, minu arvates küll. Kui oled ateist või
agnostik/kahtleja, siis ole pealegi, sellel pole mingit vahet. Asja mõte on selles, et
valitsuse laborites ei tööta reaalseid halle ega reptiile.
Täpsustuseks: selles dokumendis on mõisted “kontrollija, kontroller, töötleja,
operaator ja agent” sünonüümid.
- SÜNTEETILISED MÕÕTMED/DIMENSIOONID (Põrgu)
Salajane sõjaline kompleks on loonud ja kasutab miskit, mis on samaväärne
sünteetiliste dimensioonidega. Nad kasutavad neid kvanthüpetes ja muudes
toimingutes. Vaadake seda Don’i esimesest dokumendist kui vajalikuks peate. Mis on
sünteetiline mõõde? Inimtehtud eraldi aegruumi mull väljaspool meie lineaarset aega.
Läbi kvanthüppe on võimalik isik (isikuid) teleportida teise asukohta, näiteks
laborisse, kus teda hoitakse x aega ja siis viiakse kohe tagasi sinna, kust ta võeti koos
null-ajakaoga meie ajas. Kaasaja kaug-närvi-seire ja sünteetilise telepaatia
operatsioonid leiavad aset ka “sünteetilises mõõtmes”, selleks kasutatakse eraldi
aegruumi, mis on tavaliselt 2-5 minutit ees sellest ajast mida isik tunnetab kui
normaalset lineaarset aega.
Me oleme tegelikult mingis mõttes sünteetilises mõõtmes just praegu (pärast
aastat 2012). See on küll juba teine lugu. Ma lihtsalt ütlen, et kogu kosmos ja kõik
jumalik, heatahtlikud (ülestõusu) energiad suletakse geo-tehnika (geoengineerng)

	
  

5	
  

programmide kaudu.
Bilokatsioon: Kui isikule näidatakse samaaegselt reaalaja videot iseendast
sünteetilises mõõtmes, kogeb ta biolokatsiooni (kaks-asukohta ehk kahes kohas
korraga olemist). Tavaliselt näidatakse seda nende meeles või teadvuses ehk nende
‘vaimusilmas’. Nad peavad sulgema vaid oma silmad ja nad näevad iseenda versiooni
teises mõõtmes, tehes seda mida nad seal siis hetkel teevad. Seda on võimalik näha
ainult siis, kui sõjaväe/valitsuse operaator otsustab seda neile näidata. Olen kogenud
seda mitu korda varem ja see võib olla väga jube. Näiteks võivad nad näidata sulle
kuidas sind väärkoheldakse või kus sa oled olukorras, kus sind hakatakse kohe
kuritarvitama, samuti võivad nad näidata sulle otseülekandega (reaalaja) videoid
teistest, kuidas neid kuritarvitatakse.
Kui isik on teleporditud sünteetilisse mõõtmesse, saab seal töötav personal
temaga teha mida iganes. Seega saavad operaatorid mängida Jumalat. Nad võivad
isiku suhtes korda saata igat liiki isiklikku kuritegevust mida sa suudad välja mõelda.
Nad võivad teha igat liiki uuringuid, ülekuulamisi, meditsiinilisi operatsioone.
Mistahes tegevust – head või halba. Isik võib eksisteerida aeg-ruumi mullis igavesti.
Üks stsenaarium, mil kurjategijad seda teevad, on siis, kui neil on vaja teha isikust
põhjalikum “uus” versioon mistahes põhjusel. Siseringis hüütakse sellist muudetud
isikut “moo-goo-gai-pan.” Kui ma nägin pilti või videot Obamast (või mõnest muust
sünteetilisest marionetist) andmas kõnet, siis kontrollija ütles mulle, et ta on “moogoo-gai-pan.” Vilunud, kes näevad aurat, suudavad näha, et uuesti toodetud inimese
auras on midagi kummalist. Üks põhjus, miks peamine uus isikuversioon tehakse, on
teha tohutut traumat, kustutades või ümber programmeerides taastamaks “päris sind”
väga tühjaks rahuliku meele ja teadvusega isikuks – väga meeldiv, funktsionaalne
lobotoomia. Nad suudavad arenenud neuroteaduse abil sügavalt ja jõuliselt filtreerida
või takistada traumaatiliste mälestuste esile(üles)kerkimist. Teine põhjus on see kui
nad tahavad saavutada sinust konkreetset versiooni tuleviku tarbeks mistahes
põhjusel.
Märkus tõlkijalt: Lobotoomia on aju otsmikusagarate ja taalamuse vaheliste
ühenduste läbilõikamise/lõhkumise operatsioon, mida kasutati 20. sajandi esimesel
poolel peamiselt USA-s, Suurbritannias ja Skandinaaviamaades depressiooni raviks.
Kaasajal kasutatakse lobotoomilise efekti loomiseks keemilisi vahendeid (nt
antidepressante) ja elektrilisi vahendeid.
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See on täpselt nagu kõvakettale varukoopia salvestamine. Neile on vaja teatud
punkte, mille kaudu oleks võimalik taastada. Nad võivad soovida originaalversiooni
sinust, mille nad teevad esmajärjekorras alati valmis. Sa oled siis õnnega koos kui
sind taastatakse algversiooniks ja sul õnnestub programmist väljuda. Aga ütleme, et
sul oli mingi õnnetus või kasutati sind kohutava Mandžuuria kandidaadina mõrva
jaoks. Nad võivad taastada sinu mõtteviisi/teadvuse/emotsionaalse mälu struktuuri
versiooni palju varasemast ajast või siis ainult päev või paar varem. Seega, sul võib
olla mälestus teost aga sul ei ole mäletusega seotud emotsionaalset valu ja traumat
jne... sulle jääb mulje nagu see oleks hüpoteetiline, miski, mida tegi keegi teine. Mis
puudutab mälu ennast, siis nad suudavad selle teo muuta sinu jaoks väga haihtuvaks
ja see sisestatakse sinusse läbi sügava hüpnoosi ja muude meetodite ning sulle
tekitatakse huvipuudus sellesse üldse süveneda. Sulle jääb mulje, et see oli lihtsalt
“midagi” mis juhtus.	
  
“Midagi” on võtmesõnaks, mida nad kasutavad sageli, et kirjeldada isiku
arusaamist (või selle absoluutset puudumist) sündmusest või põhjusest, miks nad
midagi teevad. “See oli midagi, midagi juhtus, ma ei tea, seal oli midagi, see oli
midagi”, sel juhul isik lihtsalt jättis sellele vastamata. See oli lihtsalt “midagi”.	
  
ARVATE, ET LÄHETE TAEVASSE?
Lutsiferiaanid tahavad, et oleksid võimelised püüdma inimeste hingi sünteetilise
mõõtme lõksu. Unustagem mõiste ülemhing, midagi tõeliselt kosmilist ja puutumatut,
üheks minutiks. Nad suudavad vähemalt tõsiselt jamada sinu “hinge laienditega” või
hingega seotud energiatega, hoides sind lõksus teises mõõtmes. Muidugi, kui nad on
su sinna lõksu püüdnud, võivad nad tekitada sulle põrgulikke kogemusi. Niipalju, kui
mina tean, võib olla mitmeid viise kuidas hoida sind seal igavesti.
Üks võib olla koomas – nagu kloon. Teine võib olla mingis holograafialises
kujus/vormis, vähemalt osaliselt. Samuti võivad nad seal hoida sinust tegelikku elavat
versiooni, hoides sind elusana, tervena ja nooruslikuna. Kunstlikus impeeriumis
toimib kõik elektri baasil. Nii et kui nad kasutavad sõna “igavesti”, kehtib see
tegelikult ainult niikaua kuni toide on sisse lülitatud.
“Hinge maailmad”. Mõtle sellele. See on viimane piir. Kolmemõõtmelises
maailmas on piirangud, kus saab minna ainult teatud piirini. Kui palju erineb
inimkeha muude imetajate kehadest? Palju intelligentsemad ‘transhumanistlikud’
elemendid valitsuses on ilmselt mõni aeg tagasi aru saanud, et inimesed per-se on
ilmselt kollektiivse elutsükli lõppahelas. Tehnoloogia on ületanud kolmanda mõõtme.
Füüsiline keha on kohmakas kolmemõõtmeline laev/sõiduk.
Kust inimesed tulevad? Kuhu nad lähevad kui nad surevad? Just nagu
inimgenoomi projekti ja aju kaardistamise projekti (see on juba tehtud – Obama
algatuse jutt selle tegemiseks on lihtsalt suitsukate aeglasele avalikustamisele, mida
aju kaardistamise valdkonnas tegelikult juba tehtud on) inimesed, kes juhivad
maailma – nende eraldunud tsivilisatsioon on loonud vaimu-valdkonna projekti, et
uurida, rakestada ja ära kasutada kõike võimalikku ‘teispoolsuses’, see tähendab seda
vallutada ja kontrollida.
Merevägi on huvitatud kasutamaks teiste hingeenergiad, et reisida Taevasse
ja/või muudesse vaimsetesse reaalsustesse. Nad uurivad seda intensiivselt. Nad
kasutavad Tähelapsi (Starseeds), et suhelda surnutega. Nad on tõepoolest edukalt
varastanud väga graafilisi, reaalseid taevalikke visioone hingelistelt inimestelt
ingellikest maailmadest. Nad võivad võtta need visioonid ja need hoiule panna ja
takistada isikul hingelisel teel iial nendele visioonidele ligi pääsemast. Nad võivad
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kustutada inimese hingelisuse, nii raske kui seda ka uskuda poleks, aga see on nii.
Ainuüksi selles suhtes võib öelda, et nad suudavad varastada inimese hinge.
Mõtle lugudele, mis on seotud surmalähedaste kogemustega (Near Death
Experiences - NDE), mõtle inglilugudele, kaitseinglitele ja muudele taolistele
lugudele. Tegelikult kasutab see konkreetne mereväe rühm ülimalt hingelisi inimesi
kaitseinglitega suhtlemisel ning palub neil kosta teatud asjades nende nimel nüüd ja
tulevikus naeruväärselt struktureeritud võlts-heatahtlikus formaadis.
Asi on selles, et isik ei tee seda omal vabal tahtel. Ta ei sõida sõjaväe
laborisse/haiglasse, ei astu sinna sisse, ei kirjuta alla paberitele ega lase enda peal
eksperimenteerida. Nad röövitakse samamoodi nagu võid näha ulmefilmides ja kui
neid juhendatakse seda tegema, on nad täielikult meelekontrolli all. Teadlased ja
arstid, kes töötavad koos selle mereväe erioperatsioonide rühmaga, teostavad isikutel
tegelikku surmalähedast kogemust, juhtides neid üle “teisele poole” ja jälgivad nende
“hinge” bio-hingelist-tagasisidet ja suhtlevad isikuga, küsides neilt keda ja mida nad
näevad jne. Nad kasutavad kvanthüppeid, või ehk isegi kloone, et tuua lähedasi
pereliikmeid või sõpru haiglasse/laborisse ja lasevad neil seista ümber isiku voodi.
Neid suunatakse isikut lohutama kui ta on tõelises või simuleeritud surmas. Mulle
öeldi, et nad tõesti tapavad sind, et see ära teha, kuid nad toovad su tagasi. Isiku
pereliikmed paluvad teisele poole üle viidud isikul rääkida vanaisaga või ehk kuulsa
ajaloolise kujuga ja proovida neile edasi anda informatsiooni juhul, kui sooritatakse
mingit liiki ajareisi või ajaliini muutmise operatsiooni. Isiku liikumine teiselpool
aegruumi on nähtav ja meeskonna poolt jälgitav. See on ülimalt jube. See sarnaneb
lõputu valge merega, kus isik teeb tohutuid hüppeid. Isik ärkab (ta tuuakse
teispoolsusest tagasi) väga ebakindlana nii, et ta ei saa aru kus ta on ja on ärritunud,
endast väljas. Kasutada saab ka rohkem kui ühte isikut paralleelselt/käsikäes temaga.
Isikul võib säilida rohkem kui ekraani mälu; ta suudab mäletada sündmust ja ta näeb
teisi isikuid teispoolsuses, keda saadeti temaga teispoolsuse “aega”.
Kogemus on peaaegu nagu võidujooksus, kus sa võistled teise isikuga. See on
väga hirmutav. Selline oleks surm kui puuduks vaimne/hingeline komponent, lihtsalt
selline mõttetu, abitu teadvus täielikult kadunud lõputus augus. Nad andsid sellele
tegevusele hüüdnime “jänku hüpe”. Mainisin valget merd. See ei ole helge valge
valgusega seotud teispoolsusesse üleminek. See on murettekitav nagu staatilist tüüpi
valge, mul puudub parem kirjeldus.
Üldeesmärk surmalähedaste kogemuste missioonide uuringute kõrval on muuta
ajaliine. See võib puudutada ka isikute kasutamist tulevikuoperatsioonides nagu
maailmasõdades ja teistes suuremates katastroofides, kus äärmuslike “Püha Maria
hüüdega” jõupingutuste täitmiseks võib vaja minna mistahes ülesannete sooritamist,
sealhulgas operatsioone maailmalõpu järgsetes oludes. Näiteks peale tuumasõda.
Samuti on nad öelnud, et nad on lähedal oma sünteetilistes ajaliinides
võimalusele pääseda inimesteni orgaanilistest ajaliinidest. Ma ei tea, kas see on
tegelikult tõsi või mitte, kuid see on eesmärk. Ma tean, et nad on enesekindlad ja
ambitsioonikad.
Milleks nad kasutavad veel psüühiliste võimetega isikut? Nad võivad kasutada
nende omadusi/oskusi, et üritada suurejooneliselt päästa kedagi autoõnnetusest nii, et
päästetav ärkab üles tuba sõpru täis, mitte ei lõpeta haiglas või surnuna.
ð “Topsy Turvy”. See on siseringi termin, kasutatav mereväe erioperatsioonide
rühma poolt kui nad “võtavad kellegi”, mis tähendab, et nad sooritavad
temaga kvanthüppe ning toovad ta enda juurde oma töö läbiviimise paika.
“Nende koht” kus nad töötavad, on haigla/labor. Nad võivad seda teha ükskõik
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kellele suvalisel ajal. Nad sunnivad kaugjuhtimise teel isikut sügavalt sisse
hingama ja kui isik välja hingab, siis transporditakse ta ära.
Pöördugem tagasi lutsiferiaanlaste/sünteetiliste mõõtmete kasutamise teema
juurde, mida kasutatakse selleks, et arhiveerida inimese selliseid energiaid nagu
vaim/psüühika ja hing. Teoreetiliselt on võimalik miljoneid inimesi topsy-turvytada
ühe hoobiga või etappide kaupa, ära võttes/omastades nende hingi (või vaimseid
olemusi), samuti kõiki energiaid nagu aurakeha energiad, meele/teadvuse energiad ja
loomulikult terve nende bioloogiline keha koos iga rakuga. Peamine asi, mida siin
küll kaaluda, on hinge ja vaimu varastamine. Kui nad sind topsy turvytavad, kutsuvad
nad sind “uueks” või “eikellekski” – see tähendab seda, et see sina, kes istub diivanil,
on äsjatehtud ja ei ole enam vaimne/hingeline, vaid pigem hingetu sünteetiline tüüp.
Vaimne/hingeline, teadvuslik versioon sinust asub nende asutuses. Kas mäletad fraasi
“saatan tahab sinu hinge”? Seda võib olla juba tehtud paljude, paljude ameeriklastega
ja teistega üle kogu maailma. Olenemata sellest kui paljudega praeguseks seda tehtud
on, luban ma, et see tehakse ära täielikult, iga viimsegi isikuga planeedil. Kui sinuga
see ära tehakse, ei saa sa aru, et see on ära tehtud – sa ei saa midagi aru. Põhiprintsiibid, kuidas seda tehakse – sellest oli juttu esimeses dokumendis.
Põhimõtteliselt olete kõik arvutid traadita võrgus nimega Maa; ja satelliitide,
HAARPi ja madalsageduslainete abil võib ükskõik kelle või ükskõik kelle osa
(väljaarvatud hing ja teadvus) ülilihtsalt ära võtta/kaasa haarata ja valituse
laborisse/asutusse hoiule panna. Inimesed on täis nanoroboteid, mis kollektiivse
koguna ja koostalitlusvõimelisena teevad inimese potentsiaalseks robotiks.
Mis juhtub edasi? Suudavad nad inimestel vahetada hingi/hingeenergiaid,
isiksusi, teravat mõistust ja vaimseid võimeid? Kas nad suudavad muuta inimmasse
tühjadeks sõidukiteks/kehadeks ja varustada endid ainulaadsete rikkalike omadustega,
mis nad on varastanud tavainimestelt? Kas nad suudavad negatiivseid, musti energiaid
tagasi tavarahvasse sisestada? Jah, nad teevad seda kõike. Veelgi hullem on see, mida
nad teevad oma lutsiferiaansetes mõõtmetes sinuga, sinu hingega. Kui nad soovivad,
võivad nad saata sind (arhiveerida sind) ära nii õndsusseisundis kui ka vastupidi,
kannatusseisundis, äärmises viletsuses. Seda on neil ülilihtne teha. Äsja defineerisin
sulle Taeva ja Põrgu sünteetilise versiooni. Võin sulle öelda, et seda tegevad inimesed
on KURJAD. Sinu asemel ma ei loodaks, et taevas appi tuleb.
On olemas teadlased, kes uurides saavad aina rohkem teada satanistlikest
supersõduritest nagu nad meid kutsuvad; nad räägivad mingisugusest “teisest kohast”
kui mingisugusest teist sorti Taevast/Põrgust. Nimelt räägivad nad valitsuse/sõjaväe
sünteetilisest dimensioonist aga nad ei tea, et nad just sellest räägivad. Muide, see on
koht kust võetakse “tulnukate röövi” ohvreid. “Tulnukate röövi” ohvrid on enamuses
juhtudel, eriti kui on kaasatud “halle, reptikaid ja Põhjamaalasi (Nordics)”,
meelekontrolli ohvrid, nn laborirotid – neile on sisestatud lihtsalt ekraanimälu kui
kaval katteloor nende mällu peitmaks reaalseid sündmusi.
=> Teine punkt: Nad suudavad jagatud aegruumis luua sinust mitmeid variante. See
mereväe erirühm vägistab paljusid naisröövituid. Neil on täielik juurdepääs ning
tõestada pole võimalik midagi. Nad suudavad röövida peaaegu igaüht keda tahavad.
Kõik, kes räägivad sellest avalikult, isegi kui nad sellest midagi teavad, saavad
silditatud kui vaimuhaiged. Nagu mainitud esimeses dokumendis, on kõik 315
miljonit ameeriklast tõhusalt sihikulolevad indiviidid. Nad on lihtsalt lambad, kes
midagi ei aima. Nad elavad elektromagnetilises koonduslaagris. Igaüks planeedil on
juba seadistatud ja üheselt identifitseeritud tema DNA kui antenni abil. Sa oled
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kaitsetu.
=> Sulle teadmiseks: enamuses NWO (New World Order – uue maailmakorra)
“erioperatsioonide” sõjaväe personalist, kellel on juurdepääs “inimese mõjutamise”
süsteemidele, on ümber tehtud nii, et nad sisaldavad küberneetikat ja saavad
tipptasemel meditsiinilist uuendamist/moderniseerimist jne. Pane tähele, et need on
lutsiferiaanid (kas nad määratlevad end sellisena või mitte); NAD EI OLE tavaarmee,
merevägi, merejalaväelased, õhujõud (Air Force) ega mõned muud erioperatsioonide
rühmad. Ma räägin ANTUD JUHUL konkreetselt väga süngetest, räpastest, mustadest
operatsioonidest (black ops), kes tegutsevad rohkem nagu paramaailma-sõjaväe
surma-salga salapolitsei.
See on tõde. Ära lihtsalt visualiseeri mõnd Darth-Vaderi sarnast kutti M-16-ga.
Tavaliselt on nad riietunud tavalistesse väljas käimise riietesse ja ülikondadesse.
Kõige vastikumat/rõvedamat võitlemise tööd saab teha ja ka tehakse tänapäeval arvuti
tagant. Kas küberneetika vidinaid ja DNA uuendusi saab teatud tavasõjaväeisikutele,
kellel on mingil hetkel piisavalt kõrge väärtus, nende teadmata vägisi neile peale
panna (näiteks praegu)? Võid selles kindel olla. Lutsiferiaanlik/transhumanistlik
sõjalis-politsei, kes on ümber töödeldud (nagu mina), võib välja näha täpselt nagu
Agent Smith “Matrixi” filmist. Täpselt nii ongi nagu selles filmis. Niisiis, Don
rõhutas, et räägiksin meelekontrollist. Räägime järgnevalt siis sellest.
MEELEKONTROLL JA INIMISIKUTE TÄIELIK KONTROLLIMINE
Vaadake põhitõdesid selle kohta esimesest dokumendist. Ma kinnitan jälle, et
sellise teabe aluseks on minu kogemus, mida olen teada saanud MK-Ultra programmi
direktori Doni alluvuses ja ka teistelt tippkontrollijatelt, kus ma lõksus olen. Mina ise
pole tahtnud midagi avaldada. See on tehtud efektiivselt tema juhtimise ja kontrolli
all. Kuidas aru saada, kas sind on kaugjuhtimise teel üle võetud?
1. Tekitatakse haigutamine või äkiline tugev aevastus.
2. Isik võib leida end silmi hõõrumas.
3. Sa võid muutuda äkki väga uniseks. Sa võid ka aeglaselt märkamatult
uimaseks muutuda. Hea näide on teel koju. Kui jõuad oma kodukanti, hakkab
seejärel väsimine ja peaaegu on tunne, nagu siis, kui ärgata mõnusast sügavast
unest. Mõte magamaminekust võib tunduda ahvatlev ja su keha igatseb seda.
4. Isik tunneb end tõenäoliselt tobedalt, lollakalt. Algul võib tunda ta hämmingut,
segast olekut. Ühel hetkel hakkab ta “asju uuest vaatenurgast nägema”, ta
arusaamades toimub “meelemuutus”, ta hakkab nägema ja mõistma kellegi
teise seisukohta, isegi kui see on väga erinev tema enda omast ja uus seisukoht
on kellegi, keda ta vihkab, oma. Meelekontrolli operaator võib järgmisena
“vajutada” mõtted ja tunded isiku sisse või “juhtida” teda konkreetses suunas
või teha midagi muud taolist.
5. Meelekontrolli all olevad isikud võivad teha midagi täiesti irratsionaalset,
otsustades, et “nad peavad kellelegi näitama mida nad teavad”. Nad tunnevad,
et nad “vajavad kellelegi näitamist”. See on ainus asi, mida nad meelekontrolli
all olles tunnevad ja teavad. Eelnev on siseringi terminid kirjeldamaks
meelekontrolli all olevate isikute lollakaks tehtud robotlikku seisundit. Selle
juures ei loe ka see kui isikute IQ võib olla kasvõi 160. Kontroller suunab oma
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mõtted ja emotsioonid isikute peale, asendab neid täielikult ja suunab neid
absoluutselt, täielikult ja vaikselt täiuslikus salastatuses. Kontrollijale näivad
nad nagu täielikud idioodid. See on hämmastav ja hüsteeriline. Don käskis
mul selle avaldada. Ma ei ole loll. Ma ei tahtnud seda teha. Ma tegin kõik, mis
minu võimuses, et selle tegemisest pääseda. Avaldan käesoleva dokumendi
vastu oma tahet. Mind piinatakse, et seda teeksin.
Kui kontroller(id) otsustab, et isikut tuleks uimastada või tugevalt neuroloogiliselt muuta mingisuguseks konkreetseks päevaks, võib isik ärgata ööunest või
päevasest uinakust ja olla olekus, mida eespool kirjeldasin, kus ta keha igatseb edasi
magada. Isik võib ekslikult arvata, et ta mõistus on selge ja värske, kuna tal oli hea
uni, aga tegelikkuses on ta osaliselt lobotoomiaga välja lülitatud kuid funktsionaalne
ja heas tujus. Kontrolli all olles, kui sa ärkad nö heast unest, on sul hea tuju, su pea ei
ole koormatud erinevatele asjadele mõtlemisega, aga samas ei suuda sa millegi peale
eriti mõelda, su pea on lihtsalt tühi.
Toime võib panna võltsitud maailmasõja või loodusõnnetuse või meteoriiditormi,
tulnukate sissetungi jne, ja kogu elanikkonna võib panna eelnevalt mainitud
sündmuste reaalsetesse energiatesse, mis selliste sündmustega tegelikult/reaalselt
kaasas käivad ja/või segada nende sündmuste energiaid, samuti võib elanikkonna
panna Tähelastelt varastatud vaimsete ja kirjeldamatute energiate sisse. Ebasoovitavad (rahvarämpsu) võib tappa tõhusalt ja kõik teised lihtsalt järgivad täpseid
suuniseid mida neile antakse, nad on täielikud robotid. Selline on plaan. FEMA
laagrid ning relva haaramise oht võib olla reaalne, kuid need teenivad oma eesmärki
palju paremini tähelepanu kõrvalejuhtijatena. Relvad on nali.
Elektroonilise meelekontrolliga võitlemise meetodid.
Kui isikut võtab üle keegi konkreetne agent, sunnitakse isikut tihti vägisi sisse
hingama uusi nanoroboteid (ümbritsevast õhust). Kui kellelegi tahetakse esimest
korda sisse pääseda, siis peab isikusse alati uued nanorobotid sisestama. Seda tehakse,
nagu eespool öeldud, haigutama ajades, ohkama ajades või aevastama pannes või siis
sunnitakse neid lihtsalt tavalisest sügavamalt sisse hingama ning hinge tavalisest veidi
kauem kinni hoidma. Näiliselt teeb inimene lihtsalt sügava sisse- ja väljahingamise.
Nagu öeldud, on nanorobotid tihti seotud/ühendatud konkreetsete agentidega.
Agendid lähevad aegajalt omavahel tülli ning üks agent peksab teise agendi
isiku/töödeldava seest välja, pannes tema isiku/töödeldava aevastama. See võib
juhtuda näiteks konkureerivate agentuuride vahel või poliitikuga kõne pidamise ajal.
Sõltuvalt meelekontrollisüsteemist, milles oled, saad luua oma töötlejale tugevad
valuhood kui sa krutid kõrvaklappides põhja väga valju ebakõlalise müra nagu lörtsuv
staatiline heli ja hoiad oma suu tihedalt suletud ja piirad oma ninahingamist lühikeste
regulaarsete hingetõmmetega – nõnda ei saa töötleja sinust välja. Nad võivad sellest
trikist mööda tulla, kuid tihti töötab see mõnda aega.
Kui sa kahtlustad, et sind võetakse parasjagu üle või sind on äsja üle võetud, siis
proovi end ise aevastama panna. Haara pabertaskurätt ja püüa välja nuusata nii palju
lima kui võimalik. Aidata võib väljaköhimine. Muid võimalusi: kui oled juba
neuroloogilise kontrolli all, ürita minna intensiivsesse põhiolekusse, eriti
vihaseisundisse. Lõuga, trambi, kolgi. Hakka julmaks. Vannu roppusi. Too esile oma
kõige julmem pool. Aitab ka füüsiline aktiivsus/võimlemine, eriti õues. Palju aitab ka
pikaajaline kihutamine (Märkus tõlkijalt: autoga sõitmine üle 100 km tunnis aitab
töötlejate mõju alt väljuda – kas selle pärast ongi kehtestatud kiirusepiirang 90
km/h?). Sa pead purustama sagedused enda sees ja ümber. Aitab kui muutud
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intensiivseks. Rahulik olla ja mediteerimine aitab ainult siis kui nad su rahule jätavad.
Siis võid endaga oma mõtteis uuesti ühenduda.
Sünteetiline telepaatia, kaugjuhitav närviseire
Kui sind piinatakse sünteetilise telepaatiaga, räägi valjusti iseendaga (mitte teiste
kuuldes). Samuti räägi julgelt sinuga rääkivate töötlejatega/agentidega. Küsi neilt ikka
ja jälle, mis on nende nimi, kus nad on jne. Ära katkesta seda tegevust. Alati vasta
tulele tulega, muutu väga isiklikuks, labaseks ja õelaks. Kui nad üritavad sind
alandada ja traumeerida, kasutades selleks su peret, küsi neilt nende vanima lapse või
hiljuti surnud sugulase nime. Ürita neid lahku ajada/omavahel tülli ajada ning valluta
nad, pööra neid nende ülemuse vastu ja aja töötleja tülli ta paarilisega. Mängi nendega
nii, et kord oled hea ja kord oled halb. Niipalju kui mina tean, on iga sihikulolev isik,
kes selle üle elab, vihane, tige ja võitleb vastu. Head inimesed sellest eluga välja ei
tule.
ÄRA istu seal vaikselt, lastes elektroonilisel lutsiferiaansetest rottidel metsikult
üle oma aju sõita, ajades sind hulluks. Helista teistele töödeldavatele. Ära räägi
piinamisest mittetöödeldavatega kui sa ei soovi kaotada sõpru, perekonda, tööd ja
lõpetada hullumajas.
Hoia valget müra, hästi toimib AM (amplituudmodulatsiooniga) raadio staatiline
ja see võib põhjustada sissepääsutee/värava Syntel operaatorile tõelist valu, eriti kui
kasutad seda keerates hääle põhja. Pea meeles ülalpool äratoodud tehnikat ja ära lase
nanorobotit(eid), millega peamise värava “kuulaja” agent on ühendatud, välja tulla.
Tõenäoliselt jälgivad nad sind iga sekund. Samuti näevad nad täpselt seda, mida sina
näed, sõltuvalt süsteemist mille all oled (kaugjuhitav närviseire). Kui see on nii, siis
võiksid vaadata nii palju häirivat materjali erinevatel teemadel mis neil südame
pahaks ajab (aga mitte sinul). Katseta erinevaid asju ja kasuta kõike mis toimib.
Nimelt alanda sellele oma tundlikkust (proovi vaadata tuimalt) ja vaata seda kui
tavalist igapäevast asja.
=> Peale selle, kõikidele ameeriklastele: te võiksite sama hästi käia riieteta ja olla
seespool hoonet. Need kattelood, mis räägivad, kuidas NSA kuulab telefoniliine pealt,
on ülinaljakad. See on nagu Charles Manson tunnistaks üles poevargusi. Igaüks
salapolitseist/sõjalisest struktuurist võib sind näha, kuulda, kogeda su emotsioone ja
kõike muud sinust uskumatute pisidetailideni välja. Nad võivad vaadata kuidas su
süda lööb, kuidas su kopsud paisuvad, näha sind vannitoas, magamistoas, igal ajal.
Seda nimetatakse “täielikuks ligipääsuks sihtmärgile”.	
  
Suhtlemine sünteetilise telepaatiaga
Esiteks, soovitan sul MITTE õppida, kuidas sisemiselt suhelda selle KURJA,
ebaloomuliku protokolliga. Nad võivad üritada sind õpetada seda tegema. Kui sa aga
tahad õppida sünteetilise telepaatiaga suhtlema, siis tee järgnevat: suuna oma mõtted
sõnadeks või piltideks ja suuna need oma pea sees allapoole ja siis veel allapoole ning
sulle peab jääma tunne, nagu keegi topiks sulle vägisi midagi kurku. See on täpselt
vastupidine sellele kui sa räägid inimestega verbaalselt, füüsiliselt. Selleks kulub paar
kuud, kuid leiad ennast õppimas kuidas seda teha. Sul arenevad selle tegemisel uued
närvikanalid. Veelkordne hoiatus: selle õppimine võib osutuda tohutusuureks veaks.
Sa tõenäoliselt soovid, et poleks võimeline suhtlema oma piinajatega. Ma täidan
käsku, avaldades selle üksikasjaliku teabe, kuidas suhelda sisemiselt sünteetilise
telepaatiaga.
Dialoogi mustrid
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Selles konkreetses Syntel protokollis, mida see erioperatsioonide rühm kasutab, on
aju jagatud vasakuks ja paremaks sfääriks.
- Kui sa vaatad alla, on su pea üle ujutatud kas tõeliste või pealesurutud võltsalateadlike mõtetega. Need on tavaliselt negatiivsed. Üks esimesi asju, mida
mulle öeldi, oli see, et alla vaatamine toob negatiivseid mõtteid. See kehtib
tõepoolest selles konkreetses süsteemis. Mulle öeldi, et see kaugjuhtimise
närviseire süsteem kasutab kehakeelt uskumatult põhjalikult. Ja seda teeb see
tõepoolest.
- Dialoog esineb kas vasakul või paremal aju poolel – või see vähemalt tundub
nii. See on väga selge kui see juhtub.
- Vasakule ajupoolele räägitud tekst on alati vaikimisi vale, välja arvatud juhul,
kui sosistatakse peale teksti rääkimist, et “mõnikord on vasak õige”. Sama asi
kehtib parema poole kohta, välja arvatud see, et parem pool on võrdsustatud
tõega/õige infoga.
- Kui sa saad “mõnikord vasak/parem pool on õige/vale” erandsõnumi, on see
tavaliselt seoses millegi olulisega, mida nad üritavad sulle edastada, tõe
kullatükk või vihje, mida nad üritavad sulle edasi anda. Kui oled mingisugust
tüüpi töödeldav, saad töötlejatelt tonnide viisi valeinfot, kuid võid peaaegu
alati usaldada ‘mõnikord erandit’ tõe pähe (kui tõde).
- Vasakut pea poolt kasutatakse standardina üleliigse teksti rääkimiseks. Kui
nad räägivad sinuga palju, oleks võimatu iga üksikut sõna vaheldada paremalt
vasakule, niisiis on vasak pool tavakanaliks regulaarse dialoogi jaoks. Teist
tüüpi erand on kui tähtsa lause iga sõna räägitakse kõik vasakul poolel. See on
samaväärne sõnadele rasvases kirjas, need on omamoodi rõhutatud viisil, mis
näitab, et see kõik on mõeldud olema ühendatud/koos vasakul poolel. Kuid see
võib siiski olla valeütlus. Samuti võib see olla ka tõsi. See lihtsalt on pakitud
terviklikult vasakule poole.
- Maskeerimine. Töötleja võib varjata sõnu, kattes neid teiste sõnadega ja ka
harki/lõhki ajada keskjoone, hüpates edasi-tagasi ja tekitada segadust
sünonüümidega ja antonüümidega. Samuti võivad nad jamada ajastusega.
Peaaegu kohe peale “jah” sõna ütlemist vasakul pool, mis tähendaks “ei”, kui
seda oli rõhutatud kui vasakpoolset sõna, võivad nad öelda “ei”, mis tähendaks
“jah”. Samuti võivad nad lisada segadust ja kui nad seda teevad, siis ei suuda
sa eristada kumb on kumb. Kui sa kordad lauset oma peas aeglaselt ja selle
mõttes osadeks jagad, siis suudad sellest ka aru saada.
- Side võib toimuda vibratsiooni teel mistahes allikast. See võib toimida
mistahes katkematust helist sinu ümber. Sinuga suhtlemiseks saab
vahendajana kasutada rohutirtsude sädistamist suveööl. Heli saab korrata
sõnumit “sa oled idioot” või “persevest” ikka ja jälle jne... või midagi
positiivset. Töötleja võib suunata sidet ka vasakule-paremale poolele, pealegi
pannes sind hambaid lõgistama, hõõruma või kriimustama ennast või mõnd
eset, koputama või hõõruma oma jalaga; ta suudab sind tegema panna
praktiliselt kõiki taktilisi või kuuldavaid helisid/stiimuleid.
- Ülekuulamised. Töödeldavat kuulatakse üle pehme, maskeeritud häälega,
küsides: “ütle mulle, kes sa oled?” või muu sarnane küsimus. Nii see algab.
Sõna ‘kes’ või ‘mis’ on kõige alus. Näiteks “kes ütles sulle... ?”. Tihti
varjatakse seda teiste häältega ning vibratsioon-side käib selle pealt.
Tahtmatult ilmuvad sellega seotud asjad, mida nad küsivad, sinu meelde.
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Võimalused selle tõrjumiseks (takistamiseks):
Esita vastuküsimusi. Rakenda eespool kirjeldatud Syntel protokolli tehnikaid kui
oled valmis seda ära õppima või see on sul juba selge. Kui ei ole, siis räägi valjusti.
Ära püüa vastu rääkida oma peas, kui ei tea, kuidas. Oluline: esita vastuküsimusi
kasutades paremale-vasakule rääkimise mustrit kui kasutad konkreetselt seda
sünteetilise telepaatia protokolli. Mõttes ütle võtmevastand- või nulliv/negatiivne oma
pea vasakul poolel. Näide:
Paremale poole: “Kes sulle rääkis”
Vasakule poole: “ole vait”
Paremale: “meist?”
Korda seda pidevalt. Samuti võid korrata segadusseajavaid lauseid Clinton-stiilis.
Seda tehes pole sul vaja järgida vasaku-parema poole protokolli. Ütle see lihtsalt
valjusti või sisemiselt/enda sees välja.	
  
Näited: “Ma olen seda öelnud enne ja samuti on öelnud ka temake (naisterahvas).”	
  
“Oh, kas tõesti?”
Sa võid tunda, et ülekuulaja üritab sinu sõnu kiskuda ühele või teisele poolele.
Kujutle sügavat magnetpoolust või tähte ühel pool oma aju; tunne, kuidas see ütleb
“vale, vale, kuid kas on ikka vale?... kunagi ei tea, äkki on midagi teisel pool? Oota...
seal võib olla midagi, mille mööda lasin, midagi seal toimub...”, nii on see mingi
ebamäärane köievedu. Naase selle juurde kui ülekuulaja su tabab. “Sa ei tea kunagi,
seal võib rohkem olla kui välja paistab... Seal oli midagi veel.” Ürita mitte mõelda,
pane oma mõlemad ajupoolkerad omavahel maadlema. Ülekuulaja komponent üritab
panna sind vaatama alla ja vasakule – tüüpiline silma liikumine meenutamaks
minevikku. Nii et ürita vaadata endast paremale.
Kui tunned, et su sisemise vaimne hääl hakkab vastama küsimusele või äkitselt
visualiseerima, mõtlema õige vastuse peale, hoia oma kätt suu või nina peal. Selline
kehakeel ütleb, et sa valetad.
Samuti eksperimenteeri hõõrudes sõrmega lõhikut oma ülahuule ja nina vahel
(vuntside ala). Hea mõte on hoida oma kätt nina ja suu peal ja ümber ning silmadega
võid kiiresti vasakule-paremal tõmmelda, et näiks nagu sa varjaksid midagi – tee seda
siis kui neil on õnnestunud tõde sinust välja meelitada. Ma pole kaugeltki selle teema
ekspert, kuid need on nipid mida võid proovida.
Ikkagi, seda on peaaegu võimatu võita. See, mida nad otsivad, tuleb alati välja.
Eriti kui sa muutud mõne aja pärast paranoiliseks või väsid lihtsalt ära jne. Kui sa
magama jääd, saavad nad niikuinii kõik, mida nad tahavad, sinust kätte. Mõistusel
pole tulemüüri. Kahju küll.
Üks asi veel, mida peaksid teadma. Kui töödeldav kannatab unepuuduse käes ja
kannatab psühholoogilise kahju/piinamise tõttu, siis on see “prügi sisse/prügi välja”
juhtum. Süsteem ei võta arvesse, et töödeldava vaimust/meelest on järel vaid varemed
koos mitmikparanoiaga, toimetuleku tüüpi, topeltohu tüüpi kompleksidega.
- Peale selle. On miski, mida nimetatakse “auto kotiks”. Mis see on? Nad
suudavad sinu autos kontrollida muusikat. Nad suudavad seda teha peaaegu
igal pool! Näiteks toidupoes või apteegis. Nad suudavad lasta suvalist laulu
või reklaami sinu auto- või koduraadios või kuskil avalikus kohas. Auto kott
võib ka sinu autos asju ringi liigutada, näiteks võib hakata liikuma sinu
tahavaatepeegli külge riputatud iluasi, et su tähelepanu saada.
Hingeliste mälestuste meenutamine – hinge uurimine
Üks haigemaid ja suurimaid Jumala ja jumalikkuse, tõelise Kosmilise seaduse
rüvetamisi, on hinge vargus ja/või vägistamine, mida saab teha reaalajas igale
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üksikisikule hingepüüdmise tehnoloogia kaudu. Lutsiferiaanlastest kontrollijad
suudavad sinus tekitada sügava, võimsa déjà-vu sarnase kogemuse, koputades
sügavale su hinge sisse. Kui nad seda teevad, siis tavaliselt meenub sügav lapsepõlve
mälestus, mis on midagi kallist ja püha. See ei ole enam privaatne. Valitsuse või black
ops sõjaväeagendid saavad oma “räpased käed” suvalisel ajal sellele külge panna.
Need võivad olla sügavad armastavad mälestused perekonnast ajast mil olid laps, või
mälestus kallimast, samuti võib olla mälestus seotud mõne su enda lapsega. Mälestus
võib olla seotud surnud sugulasega või lähedase sõbraga, kes on nüüd ehk kaitseingel.
Nad tegid seda minuga oma operatsioonidel, nad panevad mu suhtlema kaitseingliga,
ja on püüdnud ka kaardistada mistahes vaimset sidet surnud sugulastega ja palju
muud. Nad võivad panna su nanorobotitest koosnevasse “ülikonda”, kus sa oled
täielikult ümbritsetud jõuväljaga. Sa võid ise kõrvalt näha kuidas nad suudavad su
vaimsusest ära lõigata kui tahavad, samuti võivad nad võimaldada sulle vaimseid
kogemusi, kuid nad salvestavad seoses sellega kõik aspektid, aurad, sisemised hääled
ja pildid, kirjeldamatud tunded jne... Siis uurivad nad seda ja taaskavandavad,
proovides seda kopeerida. Nad kopeerivad sellega seotud sagedusi, et tekitada
võltsitud vaimseid kogemusi teistes inimestes kui omamoodi “narkolaksu” ja võltsi
vaimset ärkamist.
Lutsiferiaanlaste mereväe erioperatsioonide kontrollerid suudavad sind
meenutama panna neid hingelisi mälestusi väga ebasobival ajal; nad võivad mälestusi
esile kutsuda sinus igal ajal mil nad tahavad. Lisaks saavad nad sulle sinu enda
hingelisi mälestusi ja vaimseid kogemusi, mis nad sinult varastanud on, uuesti ette
mängida, nagu muusikapala maki pealt. Kogemus on väga hea jäljendus/duplikaat,
kuid võlts. Kalleimaid isiklikke elu vaimukinke varastatakse, varastatakse täielikult
ära.
ð Nad suudavad esile kutsuda sügavaid võimsaid haigettegevaid mälestusi, mis
puudutavad su hinge, ajal, kui sa peaksid olema rõõmus. Samuti muudavad
nad relvaks sinult varastatud vaimsed kogemused. Nagu ütlesin, kataloogivad/
kaardistavad nad ilmselgelt inimkonna hinge olemused, vaimsed sagedused.
Nad võivad võtta hinge sageduste, mõtlemisprotsesside ja emotsioonide
kombinatsioonid ja miksida neid justnagu muusikaprodutsent teeb “sämpleid”,
varastades klassikaliste hittide lõike, et tema muusikapala pääseks järgmise
top 40 hiti hulka. Nad kavatsevad kasutada neid spetsiaalselt kombineeritud
sagedusi, et võidelda vaenlaste teiste konkureerivate sagedustega.
On ebatõenäoline, et tuleb veel üks suur sõda, kuid kui tuleb, saab see olema
sageduste vahel ja kasutatakse neuroloogiliselt suunatud energiarelvi. Irooniline on
see, et need on keelatud rahvusvaheliste kohtute poolt ja Genfi konventsiooniga, kuid
Ameerika Ühendriigid ja teised riigid kasutavad neid karistamatult omaenda kodanike
peal. Just nüüd viiakse paljude USA parimate inimeste vastu läbi vaikivat holokausti.
Paljusid inimesi piinatakse niikaua kuni nad sooritavad enesetapu või lõpetavad
vaimuhaiglates.	
  
Kaasaja “revolutsioon” (Araabia Kevad) ja finantskrahhid (kas mäletad kohest
Portugali, Itaalia, Kreeka kokkuvarisemist – seda pole kunagi juhtunud), paratamatu
rahaline depressioon Ameerikas, mida kunagi ei juhtunud ja Occupy Nothing, samuti
igakuised masstulistamised või teatrite pommitamine – need on kõik meelekontrolli
sündmused. Ma ei tahtnud seda avaldada. Don omab sidet NSAga, mille tõttu ei saa
teda vallandada, juhtugu mistahes. Kogu vastutus veeretatakse SEAL ja Craft-tüüpi
meeskondadele.
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KEEMIAJÄLJED/KEEMIASABAD (Chemtrails)

Kasutatakse peamiselt meelekontrolli jaoks. Rakendatakse massiliselt ja
lokaalselt operatsioonidel supersõdurite peal või muude programmis olevate kasulike
inimeste peal; kasutatakse tavarahva peal eugeenika (eugeenika ehk tõutervishoid on
liikumine, mis propageerib inimkonna genofondi parandamist, kasutatakse ka
steriliseerimist ehk inimese viljatuks tegemist) kampaaniates ja inimeste üldise
konfiguratsiooni ja hoolduse jaoks. Keemiajälgi võib rakendada ka lokaalselt, et
kontrollida või muuta suvalisel arvul isikuid. Tõesti, keemiajälgi võib vaadelda kui
püsivara, mis on silmapilkselt-kirjutatud inimestesse (bioarvutitesse). Keemiajälgi
kasutatakse tugevalt koos nanotehnoloogiaga. Sama käib HAARPi kohta.
Keemiakate/jäljed/jutid annavad baas(alus)keskkonna, mille kaudu on inimeste
peal võimalik teostada halva või hea nimel lõpmatu hulk operatsioone.
Franken-pilved: võltspilved, mis lihtsalt äkki ilmuvad, loodud peaaegu tühjast
õhust. Need on hõbeda/metalli-tüüpi läikega. Need võivad kiiresti ka kaduda.
Insenerid muutuvad aina osavamaks loomulikena näivate keemiakatete loomisel ning
suudavad terve taevalaotuse keemiakattega ära katta. Mingil põhjusel, võibolla lihtsalt
lõbu pärast, meeldib neile teha vana kooli stiilis ruudu mustriga keemiajälgi. Kõik,
kes pole pimedad, näevad, et taevas on lihtsalt elektromagnetiline supp, see on õudne.
Kogu see teema on nii jultunult ilmne, et siin on vähe mida avalikustada. Mulle öeldi
juba varakult, et diabeediepideemia on põhjustatud asjaolust, et inimesed söövad tinaja alumiiniumpurkidest. Metallid atmosfääris mõjutavad alumiiniumist plekkpurke,
mis põhjustab diabeeti. Mulle öeldi, et see ei ole kavandatud ja nad töötavad
probleemi lahendamise kallal.
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MUST PSÜHHIAATRIA
Üks viiest mereväe erioperatsioonide kontrolleritest rääkis mulle, kuidas nad
loovad kohutavaid, selgeid õudusunenägusid. Nad viivad sind unisesse olekusse või
lihtsalt ootavad, kuni sa ise loomulikult uniseks muutud. Kui sa magad või oled just
ärkamas, teevad nad sügava uneoleku hüpnoosi. Nad alustavad võtmesõnadega “vii
mind tagasi...” Nad paluvad sul minna tagasi lapsepõlve teatud aega või mõnda
muusse aega.
Ma arvan, et tavaliselt alustavad nad lapsepõlvest, ilmselt selleks, et taastada
usaldus nende ja sinu vahel (nad mängivad erilise sõbra või vanema asendaja rolli) ja
nad on programmeerinud sinusse muudetud isiksuse. Selle protsessi käigus saavad
nad “viia sind sügavamale”... see on standardne hüpnoos, kuid elektroonilise
meelekontrolliga on seda palju lihtsam teha ning toime on palju võimsam. See on
nagu laskuks liftiga alla, sügavamale, sügavamale. Siis panevad nad alustuseks sind
meeldivasse keskkonda. Siis nad näitavad sulle, et seal on kaks poolt. Seal on poolitav
piiritlemise piirijoon. Teisel pool on negatiivsed asjad. Siis muudavad nad selle
õudusunenäoks, kus sulle hakatakse tutvustama õudseid asju, olukordi ja inimesi
negatiivselt poolelt. Sind meelitatakse sinna üle ja lõpetad äärmiselt häirivas
olukorras. Lähedased isikud võidakse muuta kurjadeks, perversseteks tegelasteks.
Neile meeldib väga luua autoõnnetusi. Nad suudavad luua reaalajas sinu meeles
reaalsele elule vastavaid selgeid/kirkaid olukordi, mis on jubedusttekitavad. Unenäos
võid olla autos lapsena, kes sõidab vanemaga kiirteel. Vanem hakkab magama jääma
ja sa püüad meeleheitlikult äratada oma ema või isa kui ta autoroolis tukastab, kuid ei
saa. Auto on kokkusõitmise protsessis teiste autodega ja teelt välja sõitmas ja oma
meeles oled võibolla kuus aastat vana, täiesti hirmunud ja abitu.
Sinu meeles saab teha õudseid seksuaalkuritegusid. Nad võivad alguses luua
lõbusa seksuaalse unenäo. Siis muutub see õudusunenäoks. Sihikulolevatele isikutele,
kes on piiratud varad “programmis” nagu maise sõjaväe poolt röövitud/supersõdurid,
võivad nad luua piitsa ja prääniku õppetunni. Nad annavad sulle positiivse seksuaalunenäo. Positiivsed unenäod on samasugused tugevad, kestva muljega sinu meeles
nagu nende kunstlikult tekitatud õudusunenäodki, positiivne seksiunenägu võib sinu
meelde jäädvustuda kui hea mälestus (kuigi see oli kunstlik). Aga siis tuleb “piits”.
Peale positiivset unenägu loovad nad sulle õudusunenäo, et sulle näidata, et mittesoovitud käitumisele järgnevad tagajärjed, sealhulgas isegi mõtete eest, mis neile ei
meeldi.
Miks on need õudusunenäod nii kohutavad? Sest nad võtavad unenäkku
pandavad tegelased, ümbruskonna, kogu emotsionaalse ja vaimse maastiku sinu enda
meele ja hinge sügavaimatest soppidest. Nad leiutavad oma psühhotroopsete, kirgaste
õudusunenägudega pidevalt uusi terrorivorme. Nad võivad sind õudusunenäos
poolärkvel edasi hoida. Niimoodi võib see kesta näiliselt pikka aega, võibolla 5-15
minutit... sa elad seda oma meeles aina uuesti ja uuesti läbi ja see on nii reaalne. Nad
võivad olla ümbritsenud sind jõuväljaga, et lisada õudusunenäole vibratsioonide
efekti. Sa võid oma meele pimedas sopis uuesti läbi elada häirivat mälestust kellestki.
Õudusunenäos võid sa üritada avada ust, et põgeneda või oled lõksus labürindis või
üritad kinni hoida suusatajaid mäkke vedava trossidel õhusõiduki metalljalusest või
lõbustuspargi pöörleva ratta toolist, millest oled välja libisenud. Sa võid olla selles
elu-või-surm hädaolukorras poolärkvel võib-olla 15 minutit või rohkem ja sa ei tea, et
see on õudusunenägu; sa elad seda läbi oma meeles nagu oleks see reaalne.
Mõne aja pärast võivad õudusunenäod/luupainajad muutuda töödeldava jaoks nii
hulluks, et selleks, et hoida teda murdumast, sisestab töötleja töödeldavasse natuke
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neuroloogilist maagiat – ta programmeerib töödeldava aju ümber, et aju lülitaks välja
mälestuse äsjatoimunud õudusunenäost ja et ta oleks veidi aega peale ärkamist ja oma
“õppetunni õppimist” kunstlikult loodud heas tujus. Nad võivad sind teha moo-googai-pan palju-lobotomeeritud-õnnelikuks tuulepeaks ja et sind kobedamaks teha,
annavad sulle kena füüsise ja võtavad su kehalt paar kilo maha. Seda tehakse vaid
siis, kui agentuuril, kes kasutab töödeldavat (tavaliselt MILAB – Military Abductions
– sõjaväe poolt röövitut), on huvi hoida teda natuke aega kauem elusana ja
teovõimelisena, vastasel korral lasevad nad tekitatud vaimsel kahjul lihtsalt temas
edasi mädaneda. Tavaliselt peale seda, kui töödeldav õudusunenäost ärkab, räägib
valvekorras olev töötleja temaga, et töödeldavale unenäost veel parastavalt rääkida.
Nagu öeldud, seisneb trikk selles, et nad kasutavad sinu ümber jõuvälja, et lisada
vibratsioone ja muid efekte. Sellega saab suurepäraselt simuleerida töödeldava
(sihikuloleva) vastaseid vägivallategusid. Nad saavad töödeldava ümber luua ka
holograafialisi kujutisi. Nad võivad holograafialiselt panna 4 m pikkuse “reptiili” sinu
voodi kõrvale sinu kohale kummardama ja samal ajal pumbata sulle pähe kähedalt
kriipivat häält. Kurjategijad võivad sind üles äratada täielikus terroriseisundis.
Näiteks, kui sa üritad põgeneda kasutades varjestust, magades näiteks väikeses
Faraday puuris (traatvõrgust varjega puur) või autos, siis võidakse sind äratada tõelise
kolmemõõtmelise (ruumilise) tundega, kus sa näed, kuidas seinad sinu ümber kõvasti
värisevad ja sulle peale langevad. Sulle võidakse tekitada kirgas õudusunenägu, kus
sa töötad üksi aidas, milles on suur teraviljaelevaator ja sellest tulev laviin matab sind
elusalt. Selliste värdjalike õnnetuste ja mõrtsukalike õudusunenägude variatsioonid on
piiratud ainult piinajate sadistlike meelte ettekujutusvõimega.
Need on lutsiferiaanid. Paljud neist on pedofiilid. Peaaegu kõik neist on
vägistajad. Mõned võivad kutsuda end näiteks “taassündinud kristlasteks”. Nad on
lutsiferiaanid ja nad on kõige sadistlikumad ja õelamad psühhopaadid, kes on eal
sellel planeedil eksisteerinud. Osasid võidakse sundida väljapressimisega tegutsema
piinamisagentidena, kuid on tuumikgruppe, kes teevad sellest pikaajalise elukutse.
FYI – mõiste, mil hüpnoosis olev isik ei ole nõus käsu või sisendusega, mida ta
peab alateadlikult ebamoraalseks, ei kehti elektrooniliselt põhjustatud hüpnoosi all.
Nad usuvad ja teevad pimesi kõike mida neile räägitakse.
- Märkus: “UUS MAA”
Ei, see ei ole uue ajastu (New age) nägemus vaimsest taassünnist, kuid sa kuuled
neid kasutamas seda fraasi kui uue suundumuse mõistet. See on uus sünteetiline Maa,
kus kogu aines on osa ülemaailmsest, kaugjuhitavast arvutitele kohaldatud
programmeerimisliidestest (API - Application Programming Interface). Inimese
elektromagnetilist vanglat koos miraažide ja kloonitud ja võltssünteetiliste
sagedustega/energiatega – need on ainukesed asjad mida tulevikuinimene kogeb. See
kaotab palju lugejaid, kuid kosmiline ülestõusmine kõrgematesse mõõtmetesse oli
reaalne. Väike hulk inimesi võimustruktuuris teavad sellest. See info on praeguseks
blokeeritud. Päikese energiat blokeeritakse kõvasti, teeseldes globaalse soojenemise
vastu võitlemist.
Ma pean veelkord kordama, et see dokument on toodud sinuni täielikult Doni,
nelja mereväe sõjapidamise erioperatsioonide ohvitseri ja Timi poolt ja neile otseselt
alluva SEAL tiimi tuumiku poolt, kes töötavad oma versiooniga lutsiferiaanide hingepüüdmise projektist. See on tõepoolest nendega koostöös kirjutatud. Mulle tundub, et
nad süüdistavad kogu SEALi ja erasektori töövõtjate meeskondi erinevate
juhtimisvigade ja lekete pärast. Nad näevad selleks väga palju vaeva, et kõikidele
teistele valesüüdistus esitada ja ilmselt on neil NSAs ja luureorganites sõpru kõrgetel
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kohtadel. Kuigi see dokument kujutab mõnes mõttes tõsist leket, ei loe ega usu seda
ükski kõrgel või tähtsal kohal olija.
Northcomi ja üleüldiseid globalistide plaane ei mõjuta see dokument karvavõrdki.
Mind juhendati või täpsemalt öeldes piinati, et ma avaldaksin selle dokumendi ja
looksin sellega endale ise surmaotsuse. Igaüks, kes väärtustab seda dokumenti, võib
tänada ülalnimetatuid isikuid.
Tõlkinud Aigar Säde
Tõlkijalt.
Antud dokument on süsteemi poolt avalikustatud tagamõttega, et murda inimeste,
kes sellest infost teadlikuks saavad, psüühiline vastupanu.
Selleks, et ennast süsteetilisest mullist välja saada, tuleb minna mõttes mulli
juurde, millesse vangistatud oled, endal parema käega kratist kinni võtta ja end sellest
mullist välja rebida. Visualiseeri/kujuta ette, et vasakust peopesast väljuks hingetuli
(sarnaselt tulejoale keevitaja gaasipõletist), millega saad mulli olematuks põletada,
hoides samal ajal end parema käega väljaspool mulli. Peale seda tuleb
mõelda/visualiseerida, et sinu vasakust peopesast väljub vikerkaarevärviline dušijuga,
millega saab end puhtaks pesta. Pesemise ajal tuleb mõelda, et keha oleks kui käsn,
millest pori välja voolab kui seda veejoa all hoida. Tea, et selles maises reaalsuses
asub vaid pisikene osa sinu tervikminast – seetõttu ongi sul võimalik tegutseda ka
sellest reaalsusest väljaspool.
Käed on hingeenergia pikendus – hingeenergia väljub vasakust käest ja siseneb
paremast käest, moodustades omapärase vooluringi, mille keskuseks ja pumbaks on
süda. Kuna hingeenergia on kõiksuse võimsamaid energiaid, siis enda hingeenergias
kümmeldes ja seda tulena kasutades suudad lahustada/muundada saasta, mis on
sinusse manipulatsioonide abil sisestatud, mis pole su enda loodud. Omaenese loodud
hingesaastast saad vabaks vaid läbi teadvustamise (võti on aususe taastamine, oma
vigade tunnistamine).
Hingeenergia voolu suudab takistada vaid endale valetamine – seega, mida ausam
enda (ja ka teiste) vastu oled, seda võimsamalt voolab su hingeenergia.
Manipulatsioonide mahavõtmiseks saad kasutada ka erinevaid hingamistehnikaid:
http://www.aigarsade.com/XFiles.pdf
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