KOSMICZNE UJAWNIENIE: Prawo Jedności a Tajny Program Kosmiczny
Sezon 6, Odcinek 9
DW: Witam w programie “Kosmiczne Ujawnienie”. Nazywam się David
Wilcock, a w tym odcinku zweryfikujemy kilka rzeczy, które przekazał nam
Corey.
Wcześniej nagraliśmy kilka odcinków z Williamem Henry, który rozmawiał na
temat starożytnej sztuki i w jaki sposób przedstawiono w niej Niebieskie
Istoty Kuliste oraz Niebieskich Awian.
Mamy również nowego informatora, Williama Tompkinsa, który potwierdza to
co przekazuje nam Corey. Mamy także serię “Prawo Jedności”, która w
niewiarygodny sposób potwierdza wszystko co tutaj usłyszeliście.
Witaj w programie Corey.
CG: Witam, dziękuję.
DW: Ze względu na to, że dla większości ludzi będziemy tutaj poruszali
niesamowite informacje oparte na twoich własnych doświadczeniach, które
w większości są zgodne z serią “Prawo Jedności” zacznijmy od tego, czy
ludzie z TPK (Tajnego Programu Kosmicznego) wiedzieli o tej serii odczytów
chanellingowych? Jeśli tak, to jaki był ich stosunek do nich?
CG: Tak, definitywnie wiedzieli oni o tej serii. Pewne osoby musiały to
obowiązkowo przeczytać. Mnie powiedziano, że jest to negatywny przekaz i
żebym trzymał się od niego z daleka.
DW: Ha, ha, ha.
CG: Tak też zrobiłem, trzymałem się od tego z daleka. Wydaje mi się, że w
2000 roku natknąłem się na ten materiał w Internecie i przewijając go szybko
zerknąłem na niego i to była cała moja przygoda z serią “Prawo Jedności”.
Nigdy jednak nie wgłębiałem się w ten tekst gdyż byłem zaprogramowany
tak, abym trzymał się od niego z daleka.
DW: Są również inni informatorzy, z którymi rozmawialiśmy i którzy
niezależnie od ciebie potwierdzają również ten fakt, że TPK wiedział o tej
serii. Jest to wspólny mianownik dla wszystkich informatorów.
CG: Przypomnijmy tutaj, że było to jednym z pierwszych pytań, które Sojusz
TPK zadał Raw Tear Air …
DW: “Czy jesteś tym samym Ra z serii Prawo Jedności?”.
CG: Zgadza się.

DW: A on odpowiedział: “Jestem Ra”…

CG: Dokładnie powiedział: “Jestem Raw Tear Eir”.
DW: Odpowiedź na każde pytanie w tej serii zawsze zaczyna się od: “Jestem
Ra”. Jest to również pierwsza odpowiedź jaką przekazano (Sojuszowi TPK).
CG: Zgadza się. Jedynym skutkiem tej odpowiedzi było zamieszanie wśród
audiencji; odebrano to jak: “Dobra, nie chce nam odpowiedzieć na to
pytanie”.
DW: W obecnym odcinku przejdziemy do tekstu, który został pierwotnie
usunięty z tej serii - był to cały Rozdział 8, który odebrany został przez
medium 26 stycznia 1981r. Całą tą część usunięto z serii “Przewodnika po
Materiale Ra” gdyż dr Don Elkins, który zadawał pytania nie zdawał sobie
sprawy, że coś takiego jest w ogóle możliwe.
Informacje tam zawarte tak znacznie wyprzedzały (zrozumienie z tamtych lat)
dotyczące (amerykańskiego) rządu oraz technologii, którą posiadano, że
wprawiło go to w osłupienie. Nie mógł zaakceptować faktu, że wszystko to
było prawdą i wtedy odrzekł: “Jeśli jest to prawdą, to będziemy musieli
zadać całe mnóstwo pytań. Na razie jednak usuńmy to z naszej książki”.
Z tego powodu ludzie z TPK również nie widzieli tego tekstu. Pojawił się on
dopiero kilka lat temu w Internecie i nazywał się Księgą Piątą. Muszę tutaj
siebie poprawić - była to Księga Piąta od 1998 roku. To w tym roku po raz
pierwszy ujrzała ona światło dzienne. Teraz można ją przeczytać online.
Dobra, wracając do tematu poczytajmy pewne ustępy z tej serii.

PRAWO JEDNOŚCI NA TEMAT TAJNEGO
PROGRAMU KOSMICZNEGO
8.2 PYTAJĄCY: [Wczoraj powiedziałeś], że “Dochodzi do
pewnych lądowań. Niektóre z nich przeprowadzane są przez

waszych ludzi; niektóre jednak odbywają się przez grupę
znaną wam jako Grupa Oriona” [Obecnie jest to Sojusz
Drako]
Moim pierwszym pytaniem jest: Co masz na myśli mówiąc o
lądowaniach przeprowadzanych przez naszych ludzi?

DW: Gdy mówiono tam o “lądowaniach” to miano na myśli UFO. Sprawdźmy
jaka była odpowiedź:

RA: … Wasi ludzie w obecnym czasie i w tej przestrzeni
posiadają dorobek technologiczny, moglibyście tak to
nazwać, który pozwala im na tworzenie pojazdów latających
o różnych kształtach i różnych typów, które znane wam są
jako Niezidentyfikowane Pojazdy Latające.
DW: To oczywiście całkowicie zaskoczyło Dona. Nie spodziewał się takiej
odpowiedzi.

RA: … Na całe nieszczęście dla całego kompleksu wibracji
pamięci społecznej waszych ludzi, urządzenia te nie są
wykorzystywane z intencją służenia (dla dobra) ludzkości;
używa się tylko ich potencjału destrukcyjnego.
To dodatkowo pogłębia jeszcze zamęt w waszej sieci
kompleksu wibracji pamięci społecznej.
[Powoduje to] sytuację, w wyniku której ani ci zorientowani w
kierunku służenia innym, ani ci o polaryzacji w kierunku
służenia samym sobie nie uzyskują dostępu do energii/
możliwości w celu otworzenia wrót (prowadzących) do
nieskończonej inteligencji kompleksu pamięci społecznej.

DW: To co rzeczywiście jest tutaj przekazywane to informacje o Wzniesieniu,
które są niezrozumiałe dla TPK. Nie wyświadczają oni żadnej przysługi ani
sobie ani nam, z powodu braku dzielenia się tą technologią.
CG: To się zgadza. Technologia tak pomogłaby nam w dalszym progresie.
DW: Powiedziałeś jednak, że ostatnio Sojusz TPK pragnie, aby technologia
ta została udostępniona ludziom..
CG: Całkowita prawda. Ich celem jest, aby przynieść tę technologię dla całej
ludzkości, niezależnie od rasy, wierzeń czy religii - wszystkim w tym samym
czasie.

DW: Jak widzimy z przekazów, gdyby ta technologia została przekazana
ludziom to fakt ten wywarłby bardzo pozytywny wpływ na ogólny proces
Wzniesienia.
CG: Wtedy doświadczalibyśmy całkiem innego świata.
DW: Dokładnie tak.

RA: … Z tego powodu zbiory są bardzo niewielkie.

DW: Stwierdzenie to może szokować. Mówi to o tym, że zostaliśmy narażeni
na szwank; ilość ludzi, którzy wykazują się wystarczającym poziomem
miłości, aby przejść na następny poziom jest bardzo niewielka.
Dobra, teraz przejdziemy do prawdziwych szczegółów związanych z tym
tematem. Oszałamia tutaj zakres, w którym wszystko co powiedziałeś
zostało zweryfikowane.

8.3 PYTAJĄCY: Czy te pojazdy kosmiczne należące do
naszych ludzi pochodzą z wymiarów, na których ludzie ci
jeszcze nie inkarnowali się?
DW: Nie może on pojąć tego co się dzieje.

PYTAJĄCY: Skąd to pochodzi?
RA: … Te o których mówiliśmy pochodzą z trzeciej gęstości i
są częścią tego co wy nazywacie Militarnym Kompleksem
(Przemysłowym), złożonym z ludzi pochodzących z różnych
odłamów lub struktur społecznych.

DW: Nie używa się tutaj słowa “przemysłowy”.
CG: Zgadza się.
DW: Czy nie jest to zdumiewające? Używają oni słów “militarny kompleks”.
Przekaz ten mówi o tym, że są to fizyczni ludzie, którzy budują
niezidentyfikowane obiekty latające. Pamiętasz główny nurt ufologiczny na
początku lat osiemdziesiątych gdy seria ta była publikowana? Nikt wtedy
jeszcze o czymś takim nie wiedział.
Jaki był status TPK w 1981 roku?
CG: W 1981 roku zaczął się program “Słoneczny Strażnik”. Program ten tak
naprawdę był początkiem początku. Istniały jednakże inne programy, które
zostały zapoczątkowane jeszcze przed Drugą Wojną Światową i które były w
tamtym czasie bardzo mocno zaawansowane.
DW: Jednakże, w tym samym czasie istniało już całe mnóstwo
niezidentyfikowanych obiektów latających w Militarnym Kompleksie
(Przemysłowym)?
CG: Oczywiście.
DW: Dobrze, przejdźmy dalej.

RA: … Pochodzą one z różnych baz.

DW: Mówią tutaj o bazach wojskowych. Posłuchajmy tego.

RA: … Istnieją bazy, które wy nazywacie podwodnymi i które
znajdują się pod powierzchnią południowych wód w pobliżu
wysp Bahama jak i również na wodach Pacyficznych w
różnych miejscach blisko chilijskich granic wodnych.
CG: Ha, ha, ha.
DW: Zaśmiałeś się gdy powiedziałem “Wyspy Bahama”. Czy zgadza się to
tym co słyszałeś?
CG: Widziałem mapy podwodnych baz marynarki wojennej przy tych
wyspach.
DW: Dobrze, czyli na Bahama. A co jeśli chodzi o granice z Chile, które
znajduje na dole Ameryki Południowej gdy spojrzymy na mapę?
CG: Wiem, że znajdują się tam bazy wojskowe lecz nie wiem do kogo one
należą. Są one raczej w posiadaniu niemieckiej frakcji odłamu
cywilizacyjnego.
DW: Tak myślałem gdyż udali się oni (wtedy) do Ameryki Południowej. Mamy
więc tutaj do czynienia z podwodnymi bazami wojskowymi i spójrz tutaj niewiarygodne, jest to styczeń roku 1981.

RA: … Istnieją również bazy na waszym Księżycu, jak
nazywacie tego satelitę, które w czasie obecnym są
przebudowywane [jest to styczeń 1981-go roku].
CG: Bazy, które są przebudowywane?
DW: Tak, na Księżycu … przez kompleks militarny.
CG: Czy stwierdzenie “Bazy, które są obecnie przebudowywane” nie
oznacza tego, że były one wcześniej zasiedlone i pierwotnie do nich nie
należały?
DW: No cóż, nie jest to tutaj wyjaśnione lecz wydaje mi się, że mówi się tutaj
o ogromnej ekspansji industrialnej.
CG: Hmm (zastanawiająco).
DW: Pomyślmy o tym …
CG: Musiał to być Międzyplanetarny Konglomerat Przemysłowy.
DW: Zastanówmy się o tym co powiedziałeś o Dowództwie Operacji
Księżycowych.
CG: Zgadza się.
DW: Czy zgodnie z twoją wiedzą baza ta przeszła poważne prace
modyfikacyjne …
CG: Zgadza się.
DW: … rozpoczęte za czasów administracji Reagana?
CG: Tak, to się zgadza. Również wtedy wybudowano budynek Czarnej Floty
(na Księżycu, przyp. tłum.).
DW: Zgadza się.

CG: Istnieje również kilka mniejszych placówek, które nie są przez nich
zaklasyfikowane jako bazy.
DW: Wychodzi to jednak całkowicie poza zakres tego czego ludzie w tamtym
czasie byli świadomi.

RA: … Istnieją również bazy, które poruszają się po
powierzchni ziemi.

DW: To prawdopodobnie oznacza pewnego rodzaju pojazdy mobilne
funkcjonujące jako “przenośne bazy”. Czy mógłbyś potwierdzić, że istnieją
bazy, w których ludzie mogą pracować, np. w ciężarówkach lub w innych
mobilnych kontenerach?
CG: Wiem, że istnieją mobilne centra dowodzenia.
DW: Dobrze. Jest to właśnie to o czym oni tutaj mówią.

RA: … Istnieją (również) bazy, tak byście je nazwali, które
umieszczone są w waszych przestworzach.
CG: Jest to prawdopodobnie to samo.
DW: Platformy na orbicie Ziemi?
CG: Albo one albo stacje dowodzenia, które są w rzeczywistości pojazdami
latającymi patrolującymi pewne obszary. Pozostają one zamaskowane i
przebywają w jednej pozycji, aby monitorować i przekazywać pobrane
pomiary.

RA: … Są to bazy, które posiadają wasi ludzie.
Występują one w ogromnej liczbie i jak powiedzieliśmy,
posiadają potencjał destrukcyjny.

DW: Ponownie widzimy, że mówi się tutaj o bazach na Księżycu, na orbicie
naszej Ziemi i twierdzi się, że istnieje ich całe mnóstwo. Jest to wprost
niewiarygodne.
Zaraz zobaczymy, że pytający jest tym całkowicie przytłoczony; nie radzi
sobie z tymi informacjami.

8.4 PYTAJĄCY: Skąd pochodzą ludzie, którzy obsługują te
pojazdy? Czy są one powiązane z jakąś ziemską nacją? Skąd
oni się biorą?
DW: Tutaj robi się ciekawie.

RA: Ludzie ci pochodzą z tego samego źródła co ja i ty.
Pochodzą od naszego Jedynego Stwórcy.
DW: Tutaj Ra udziela wnikliwej odpowiedzi.

CG: Tak, wszyscy jesteśmy Jednością.
DW: Tak. Nie chcą, abyś zadawał im tego typu pytania, jednakże, 30 czy 35
lat później stają się one bardzo ważne.

RA: … Intencje zawarte w tym pytaniu posiadają dość płytki
aspekt; ludzie ci pochodzą od was oraz innych waszych
rządów, które są odpowiedzialne za to, co nazywacie
bezpieczeństwem narodowym.

DW: Powtórzę tutaj ponownie, że Don Elkins nie mógł uwierzyć, że w tamtym
czasie istniał TPK co i ty również potwierdziłeś, gdyż w społecznościach
ufologicznych nie było na ten temat żadnych informacji.
CG: Wydaje mi się, że żadne informacje dotyczące TPK nie wyszły na jaw aż
do czasu końca lat dziewięćdziesiątych?
DW: Tak, albo jeszcze później. Zwróćmy uwagę, że mówi się tutaj “inne
rządy”. Co wiemy na temat Globalnej Ligi Narodów Galaktycznych? Czy
posiadamy informacje na temat tego kiedy została ona zapoczątkowana?
Już wtedy (Ra) przekazał nam informację o tym, że inne rządy również były
zaangażowane w sprawy związane z bezpieczeństwem w przestrzeni
(kosmicznej).
CG: Tak, być może odnieśli się do tej organizacji i ona również pojawiła się w
latach osiemdziesiątych.
DW: Och.
CG: Może to być jednak odniesienie do Międzyplanetarnego Konglomeratu
Przemysłowego. Stworzony on jest z korporacji pochodzących z wielu
narodów.
DW: Zgadza się. Popatrzmy jeszcze na to; widać, że naprawdę zmaga się ze
zrozumieniem tego - w szczególności z bazami podwodnymi.

8.5 PYTAJĄCY: Czy dobrze rozumiem, że USA posiada te
pojazdy latające w bazach podwodnych?
RA: … To się zgadza.
8.6 PYTAJĄCY: W jaki sposób USA opracowało technologię
potrzebną do wybudowania lądowisk [na dnie morza oraz
pojazdów latających]?
RA: … Istniał kompleks umysł/ciało/dusza znany wam przy
użyciu wibracji dźwięku o nazwie Nikola.
DW: Oczywiście chodzi tutaj Teslę.

RA: … Osobnik ten opuścił już (waszą) iluzję lecz papiery
zawierające niezbędne do zrozumienia informacje zostały
zabrane przez (inne) kompleksy umysł/ciało/dusza [chodzi tu

o ludzi], którzy służą w kompleksie wydziału bezpieczeństwa
narodowego.
DW: Tutaj mówi się o tym, że istnieje połączenie z Teslą. Czy mógłbyś
potwierdzić to również z perspektywy kogoś kto zaangażowany był w TPK?
CG: Tak. Otóż badania dotyczące prądu elektrycznego oraz
elektromagnetyzmu Tesli znacznie wyprzedzały swoje czasy. Kiedy umarł,
wszystkie te informacje - cała dokumentacja - został zabrana, utajniona i
wdrożona do (tajnych) programów.
Nie słyszałem jednak o tym, aby cała ta technologia była zbudowana w
oparciu o jego badania. Zakładam, że musiało to mieć również związek z
odtworzoną lub podarowaną nam pozaziemską technologią.
DW: Hmm. Oczywistym jest fakt - zgodnie z naocznymi świadkami,
twierdzącymi, że dysponował on latającymi spodkami - że posiadał on
możliwości …
CG: No tak.
DW: … na podstawie jego dokumentacji było możliwe zbudowanie statków
kosmicznych jakie posiadał program “Słoneczny Strażnik”.
CG: Jasne. Program ten posiadał wystarczającą ilość naukowców.
DW: Dobra, przejdźmy dalej.

RA: … Dlatego też wasi ludzie przyzwyczaili się do tej
podstawowej technologii.
W przypadku tych kompleksów umysł/ciało/dusza, których
wy nazywacie Rosjanami technologia była im dana około 27
lat temu przez jedną z grup Konfederacji [która należy do
pozytywnie zorientowanych] w celu usiłowania podzielenia
się informacjami oraz aby przynieść waszym ludziom pokój.
[lata 1953 - 1954]

DW: Czyli daje nam to okno czasowe około roku 1953 - 54 kiedy to
przyjazna grupa pozaziemska skontaktowała się z Rosjanami.
CG: To się zgadza, mniej więcej w tamtym czasie inna przyjazna grupa
skontaktowała się z amerykańskim Militarnym Kompleksem (Przemysłowym)
i ostrzegła ich przed drogą, którą obrali i zaoferowała im pomoc w celu
odstąpienia od niej.
DW: “Prawo Jedności” porusza tę sprawę. Omawia się tam spotkanie z
Eisenhowerem i zaoferowanie mu planu pokojowego, który został odrzucony.
Jest oczywistym, że nie chcą faworyzować żadnej ze stron. Przekazali
(informacje) obu stronom w tym samym czasie.
CG: Czy ta informacja była opublikowana …
DW: Nie. Nie było wiadomości o żadnej technologii UFO przekazanej
Rosjanom w 1953 roku.
CG: Nie było wtedy Internetu, aby to rozpowszechnić.

DW: Nigdy nie udało mi się znaleźć nic co mogłoby potwierdzić ten fakt.
Rosjanie, jednakże, rywalizują z USA więc na pewno nie podzielą się z nimi
informacją, że coś takiego miało miejsce.
CG: Nie.
DW: W miarę zagłębiania się w ten tekst zobaczymy, że również i kontakt z
Rosjanami nie odniósł spodziewanego skutku.

RA: … Osobnicy przekazujący te informacje byli w błędzie
lecz zrobiliśmy wiele prób pod koniec waszego cyklu po to,
aby pomóc wam w zbiorach [słowo oznaczające Wzniesienie]
z czego dowiedzieliśmy się o szaleństwie dotyczącym
pewnego typu pomocy.
DW: Czyli po raz kolejny Rosjanie otrzymali technologie i nie użyli jej w
celach pokojowych. Stworzono z niej broń do prowadzenia wojny.
Czy wiadomo ci jest coś na temat Rosjan posiadających swoje własne statki
kosmiczne już w latach pięćdziesiątych?
CG: Tak.
DW: Czy mógłbyś nam powiedzieć coś więcej na ten temat?

CG: Zgodnie z informacjami, które uzyskano od ludzi z projektu “Paperclip”
rozwijali swój własny program (kosmiczny). Opracowywali technologie
pochodzące z wielu różnych źródeł.
DW: Zgodnie z tym co powiedziałeś to obejmuje również tą pochodzącą od
Niemców.
CG: Dokładnie tak. Opracowali oni kilka różnych typów statków sferycznych
i kilka innych, które już wznosiły się w powietrze jeszcze przed osiągnięciami
amerykańskimi … po prostu wyprzedzali nas technologicznie.
DW: Hmm (zastanawiająco).

CG: Dla wczesnych frakcji wojskowych TPK było to powodem wielu
zmartwień. Miało miejsce wiele dziwnych wypadków, które sprawiały, że
odnosiliśmy niepowodzenia i które nie miały żadnego sensu. Nie mogliśmy
odkryć co się działo?
Pewne problemy, których doświadczaliśmy wskazywały na to, że ktoś
powstrzymywał nas od wcześniejszego rozpoczęcia naszego programu.
DW: No cóż ciekawe jest to, że Konfederacja podbudowała ich w nadziei,
aby wytworzyć pokojowy rezultat.
CG: Tak …
DW: Musiano tam wiedzieć, że Rosjanie są przeciwwagą dla potencjału Kliki
(Cabal).
CG: Czy jest to grupa związana z Ra?
DW: Tak. Konfederacja jest stowarzyszeniem pozytywnych cywilizacji, które
usiłują promować Wzniesienie oraz prowadzić do dobrotliwego wyniku.
CG: Jest to więc definitywnie interwencja bezpośrednia.
DW: Tak i sknocili to gdyż Rosjanie odebrali to w inny sposób (niż zostało
przekazane).

RA: … [b] są czynnikiem przyczyniającym się do
podejmowania ostrożniejszych prób w czasie obecnym,
nawet pomimo tego, że koniecznością jest dostarczanie
coraz większej siły przeciwko drugiej sile a wasze wołanie (o
pomoc) staje się coraz głośniejsze.

DW: Sprawy związane z życzliwymi Istotami Pozaziemskimi, które wydarzyły
się w latach pięćdziesiątych są więc bezpośrednim powodem dla którego
zaprzestano lądowań oraz osobistego zabierania ludzi na pokłady ich
statków. Wyjaśniają oni tutaj, że nie zabierają już więcej ludzi do swoich
statków kosmicznych.
Wiemy jednak, że uprowadzenia odbywały się ciągle i poruszają oni również
ten temat.
(Don Elkins) ciągle ma problemy ze zrozumieniem tego. Spójrzmy na to:

8.7 PYTAJĄCY: Intrygują mnie te pojazdy latające, które
posiadamy w bazach podmorskich. Czy technologia ta jest
wystarczająca, aby przyćmić całe uzbrojenie jakie istnieje [na
Ziemi]?
Czy posiadają one tylko możliwości latania czy wyposażone
są również w broń taką jak …

Czy zostały one nam przekazane [fragment niemożliwy do
zrozumienia] czy są to tylko pojazdy służące do transportu?
Jaki jest ich główny mechanizm [fragment niemożliwy do
zrozumienia]?

DW: W tym pytaniu (Don) stara się odkryć czy jest to nadrzędna siła
wojskowa w stosunku do tej istniejącej na Ziemi. Zanim usłyszymy
odpowiedź ciekawi mnie co ty masz do powiedzenia?
CG: Jest to technologia pochodząca z odłamów cywilizacyjnych. Statki te są
definitywnie wyposażone w broń.
DW: Zgadza się. I nigdy tego wcześniej nie widziałeś?
CG: Nie, nigdy.
DW: Czyli nie wiesz jaka będzie odpowiedź, jednak mówi ona o tym samym.

*Wiem, że trudno jest uwierzyć w to co mówię.

DW: Zrozumienie tego przysparza mu bardzo dużo trudności.
CG: Czy osoba zadająca pytanie jest ufologicznym sceptykiem?
DW: Jest to dr Don Elkins, który jest bardzo mocno oczytanym ufologiem i
Doktorem Fizyki, studiującym te rzeczy od wczesnych lat pięćdziesiątych. W
chwili tych odczytów był to rok 1980.
CG: Dobrze.
DW: Przeprowadzał on wtedy swe badania od 30 lat. Oto odpowiedź:

RA: … Statki te w pewnych przypadkach noszą błędną
nazwę. Bardziej odpowiednim określeniem dla nich byłoby
(po prostu) - broń.

DW: Zatrzymajmy się tutaj na chwilkę. Czy mógłbyś powiedzieć, że jest to
precyzyjne określenie w odniesieniu do wszystkich tych statków
kosmicznych, które Militarny Kompleks (Przemysłowy) zbudował? Czy
wszystkie posiadają w sobie uzbrojenie w mniejszym lub większym stopniu?
CG: Nie wszystkie, ale znaczna większość z nich jest tym, do co
nazwalibyśmy elementami (większego) systemu broni.
DW: Naprawdę?
CG: Zgadza się.
DW: Proszę bardzo, to jest oszałamiające.

RA: … energia używana w nich posiada naturę
elektromagnetyczną i jest tą samą siłą, która wyznacza
polaryzację Kuli Ziemskiej.

DW: Myślę, że mówi się tutaj o elektro-grawitacji.
CG: Dokładnie tak.
DW: Broń miotająca wiązkami cząstek wysokoenergetycznych (particle
beams).

RA: … Broń ta zbudowana jest na bazie dwóch zjawisk: tego,
które przez waszych ludzi nazywane jest psychotroniką oraz
tego, które nazywacie wiązkami cząstek
wysokoenergetycznych (particle beams).
CG: Psychotronika?
DW: Tak! Wiesz co to jest?
CG: Ciekawi mnie czy ma to związek z tym co omawialiśmy wcześniej;
wspierane technologicznie zdalne widzenie i wywieranie wpływu na
odległość używane jako broń?
DW: Dokładnie tak.
CG: Czy ten termin naprawdę oznacza właśnie to?
DW: Psychotronika oznacza elektronikę, która łączy się z umysłem.
CG: Łał! Wiele statków kosmicznych wyposażonych jest w łącznik w postaci
biologicznego systemu nerwowego dający dostęp do broni.
DW: Proszę bardzo. W rzeczywistości mówi się tutaj o tym, że psychotronika
oznacza technologię, która może kontrolować sposób w jaki działa ludzki
umysł. Może ona wywoływać u ludzi zdenerwowanie, które powoduje u nich
strach; może powodować masową histerię i tego typu rzeczy.
Pamiętajmy, że jest to 1981 rok. Jest to zdumiewające; a tu jeszcze
technologia miotania wiązkami cząstek wysokoenergetycznych.

RA: … Ilość destrukcji, która zawarta jest w tej broni jest
znacząca.
Była ona użyta wielokrotnie w celu wywołania zmian
pogodowych oraz w celu wprowadzania zmian w polu
wibracyjnym, w którym zanurzona jest obecnie wasza
planeta.
CG: Właśnie miałem zapytać czy HAARP ma z tym jakiś związek?
DW: Musimy tutaj zrozumieć co naprawdę oznacza “zmiana wibracyjna”?
Mówimy tutaj o zmianach na powierzchni Ziemi.
W chwili gdy zmieniają się wibracje Ziemi to dochodzi do erupcji wulkanów
oraz trzęsień ziemi. Czyli już w roku 1981 z pewnością opisują oni HAARP.
Jest on odpowiedzialny za modyfikacje pogodowe oraz za wysyłanie
mikrofal, które uszkadzają linie (energetyczne) Ziemi co skutkuje trzęsieniami
jej skorupy.
Czy posiadasz jakąś wiedzę o technologiach typu HAARP na tych
platformach umieszczonych na orbicie ziemskiej lub na statkach
kosmicznych? Czy można użyć takiej broni z przestrzeni kosmicznej?
CG: Oczywiście, że tak.

DW: Nigdy wcześniej nie słyszałem o tym i dlatego też chciałem zadać to
pytanie w programie na żywo. Rzucam nas w ten temat i nie wiem co mi na
to odpowiesz.
CG: Tak, można to zrobić …
DW: Czyli można jej użyć ze statku kosmicznego?
CG: Tak.
DW: Większość ludzi ma tutaj na myśli po prostu matryce równomiernie
rozlokowanych satelitów na Ziemi.
CG: Można wpływać lokalnie na wydarzenia pogodowe i można powodować
trzęsienia ziemi. Można dokonywać zmian molekularnych w strukturach
(materii) aby doprowadzić do katastrofalnych w skutkach uszkodzeń.
DW: Zgadza się.
CG: Bardzo wiele rzeczy może być zrobionych z orbity.
DW: To co mówisz jest bardzo ciekawe. Jeśli widziałeś film “Teorie
Spiskowe” z Melem Gibsonem to mogłeś zobaczyć na początku jak
wahadłowiec kosmiczny wysyła z orbity wiązkę, która zmienia wzorce
pogodowe oraz kontroluję ludzkie umysły.
CG: Na serio?
DW: Jest to po prostu zdumiewające. Wszystko to o czym teraz mówimy
odbywało się w 1981 roku - dużo wcześniej niż ktokolwiek inny rozmawiał na
ten temat.
(Don) ciągle jeszcze kręci się wokół tego tematu.

8.8 PYTAJĄCY: W jaki sposób byliśmy w stanie utrzymać to
w tajemnicy?
Dlaczego nie używa się tych pojazdów latających jako
transportu?

DW: On jest pilotem. Jego pracą było latanie samolotami. Dlaczego więc oni
nie używali tego typu technologii?

RA: … Rządy każdego z waszych wydzielonych
iluzorycznych społeczeństw pragną powstrzymać tę
informację przed publicznością tak, aby można było
utrzymać efekt zaskoczenia w przypadku wrogich działań ze
strony waszych ludzi, których wy nazywacie nieprzyjaciółmi.

DW: Zwróćmy tutaj uwagę, że mówi on o wielu rządach. Czy wychwyciłeś
to? Wyglądasz na nieco zaskoczonego?
CG: Bo jestem trochę zaskoczony.
DW: Czasami jego wypowiedzi są ciężkie.
CG: Tak.
DW: W zasadzie to co nam się tutaj przekazuje to rządy światowe - musisz
tutaj pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z wieloma rządami - nie
powiedzą nam o tym, gdyż obawiają się inwazji ze strony sił pozaziemskich.

Chcą podtrzymywać element zaskoczenia. Nie chcą, aby oszukańcze grupy
(pozaziemskie) dowiedziały się, że dysponujemy tego typu technologią: bazy
podmorskie oraz na Księżycu, platformy znajdujące się na orbicie Ziemi,
uzbrojone statki kosmiczne itd. W razie inwazji pragną zachować element
zaskoczenia.
CG: Ale (Istoty Pozaziemskie) już o tym wiedzą.
DW: Ale ciągle mogą istnieć grupy, które o tym nie wiedzą.
CG: Zgadza się. Grupy, które wracają tu od czasu do czasu.
DW: Proszę bardzo.
CG: Istnieją grupy, które nie przeprowadzają pełnej misji zwiadowczej.
DW: Zgadza się. Myślę, że tutaj właśnie o tym mowa. To bardzo fascynujące.

8.9 PYTAJĄCY: Jak wiele tych statków posiadają Stany
Zjednoczone?

DW: Bardzo istotną sprawą tutaj jest pytanie dotyczące TYLKO USA.
CG: Zgadza się. Nie ma tutaj mowy o "rządach" (w liczbie mnogiej, przyp.
tłum.)
DW: Nie zapytał również o Militarny Konglomerat Przemysłowy a wiemy, że
mamy tutaj do czynienia właśnie z tym odłamem cywilizacyjnym. Jak bardzo
zaawansowani (z postępem technologicznym) byli już wtedy w 1981 roku?
CG: Byli już wtedy bardzo zaawansowani. W tamtym czasie opracowali już
bardzo dużo tej technologii i szukali sposobu na rozpowszechnienie jej do
swoich programów pochodnych.
DW: Czy w 1981 roku USA ciągle kontrolowało MKP?
CG: USA nigdy nie kontrolowało Militarnego Konglomeratu Przemysłowego.
DW: Właśnie, chciałem abyś ty to powiedział.
CG: Dobrze. Super-rada (nadzorcza) MKP składa się z emerytowanych
członków ze wszystkich różnych firm należących do tego kompleksu.
Wszyscy oni pochodzą z różnych państw i samodzielnie podejmują decyzje,
o których nikt lub prawie nikt w Rządzie Amerykańskim nie ma pojęcia.
DW: Wskazuje tutaj na fakt, że należy być bardzo ostrożnym w jaki sposób
zadaje się pytanie. Czy mógłbyś potwierdzić, że w 1981 roku jedyną rzeczą
jaka była pod kontrolą USA był TPK niższego szczebla?
CG: Zgadza się.
DW: Dobrze. Właśnie tak myślałem, gdyż nie zgadza się to z innymi faktami.
Okazuje się, że seria "Prawo Jedności" mówi o tym, że USA w 1981 roku
kontrolowało bezpośrednio tylko i wyłącznie zrobotyzowane, bezzałogowe
statki będące bronią. Tutaj można to przeczytać.

8.9 PYTAJĄCY: Jak wiele tych statków posiadają Stany
Zjednoczone?
RA: … USA posiada pięćset siedemdziesiąt trzy takie statki w
obecnym czasie. [573]

DW: Czy zgadza się to z informacjami, do których ty miałeś dostęp?
Oczywiście nigdy wcześniej nie widziałeś tego rozdziału?
CG: Nie trzeba tutaj nadwyrężać swojej wyobraźni jeśli wliczymy w to drony,
które były przez nich używane od bardzo dawna.
DW: Zgadza się.
CG: Istniało bardzo wiele rzeczy w przestrzeni kosmicznej z
zamaskowaniem, których zmagano się, aby ukryć je przed astronautami oraz
innymi partycypantami. Myślę, że posiadali już wtedy ogromną liczbę
statków bezzałogowych.
DW: Proszę bardzo.

RA: … liczba ta ciągle rośnie.
[Nie wspomina się tutaj innych państw takich jak Rosja czy
odłam cywilizacyjny w postaci MKP].
8.10 PYTAJĄCY: Jaka jest prędkość maksymalna takiego
statku kosmicznego?
RA: … Maksymalna prędkość takiego statku jest równa
kwadratowi energii ziemskiej.

DW: To tutaj jest dziwne i nie do końca wyjaśnione. Nie wiemy więc
dokładnie co to oznacza poza tym, że energia (napędzająca) wydobywana
jest z pola (magnetycznego) Ziemi podczas poruszania się wokół niej.

RA: … To wszystko różni się (w zależności od statku, przyp.
tłum.). Górną granicą tutaj jest mniej więcej 50% prędkości
światła, jak wy to nazywacie. Dzieje się tak, ze względu na
niedoskonałości projektowe.
DW: Czy znane ci są bezzałogowe statki kosmiczne należące do TPK
niższego poziomu, które nie są w stanie przekroczyć połowy prędkości
światła o ile nie poruszają się przez sieć kosmiczną?
CG: Tak. Wiele statków kosmicznych, które na samym początku odbywały
podróże po naszym Układzie Słonecznym nie przemierzało odległości do
Marsa w ciągu 20 czy 30 minut; zajmowało im to całe godziny.
DW: Dokładnie tak.
CG: Zanim osiągnięto prędkości nad-świetlne musiano pokonać całe
mnóstwo technicznych problemów oraz dokonać przełomowych odkryć
naukowych.
DW: Doskonale się to zgadza z przekazem.

8.11 PYTAJĄCY: Czy używanie takich statków kosmicznych
nie rozwiązałoby raz na zawsze problemów związanych z
energią potrzebną do transportowania?
RA: … Technologia, którą posiadają wasi ludzie w obecnym
czasie jest w stanie zaspokoić wszystkie braki jakich
doświadczanie i które są plagą waszego kompleksu pamięci
społecznej w obecnym plocie waszych wydarzeń.

DW: To stwierdzenie wprowadza w oniemienie. Czy zgadzasz się z tym?
CG: Jest to bardzo prawdziwe stwierdzenie. Wiem o tym z moich osobistych
doświadczeń.
DW: Doświadczamy obecnie całego mnóstwa problemów. Ogromnym
problemem jest np. ta wielka ilość śmieci kosmicznych, które krążą na
orbicie naszej planety przy wydostawaniu się w przestrzeń kosmiczną.
Doświadczamy ogromnych wycieków ropy naftowej. Na powierzchni oceanu
krążą gigantyczne połacie śmieci plastiku, które muszą być wyczyszczone; a
także odpady radioaktywne.
CG: Nie wliczamy w to nawet ludzi, którzy umierają każdego dnia z powodu
chorób, których można uniknąć. Ludzie głodują, nie mają wody. Dobrze
wiesz, że ten tzw. kryzys energetyczny, o którym słyszymy w mediach tak
naprawdę nie powinien zaistnieć.
Dla mnie wszystko to są zbrodnie przeciwko ludzkości, które ciągle mają
miejsce przy tej zaawansowanej technologii, którą posiadamy.
DW: Czy nie zdumiewa fakt, że wszystko to zostało przekazane w 1981
roku? Nikt tego wtedy nie widział. Kupiłem księgę piątą tak szybko jak
została wydana w 1998 roku. Wszystkie te informacje już się tam znajdowały.
CG: Jest to oszałamiające, że wszystkie te informacje zostały nam
przekazane… żałuję, że nie wiedziałem o nich … naprawdę chciałbym, aby
(Don Elkins) wiedział wtedy (o pewnych sprawach), to zadawałby inne
pytania ze względu na właściwe informacje, które by wtedy już posiadał.
DW: No cóż, jest tam tego znacznie więcej, ale niestety jest to cały czas jaki
możemy przeznaczyć na ten odcinek.
CG: Dobrze.
DW: Wydajesz się być zaskoczony tym wszystkim?
CG: O tak!
DW: I nigdy wcześniej tego nie czytałeś?
CG: Tak, jestem bardzo zaskoczony. Wiedziałem (jednak), że będzie tam
jakieś potwierdzenie.
DW: Ale nie aż tak dużo?
CG: Zgadza się.
DW: Dobrze, super. Corey spotkał się z tymi informacjami po raz pierwszy.
Jest to jego reakcja na żywo w zetknięciu z danym pochodzącymi z serii
"Prawo Jedności - Przewodnik po Materiale Ra". Potwierdzają one (istnienie)

Tajnego Programu Kosmicznego. Jest to program "Kosmiczne Ujawnienie",
ja nazywam się David Wilcock i jak zwykle dziękuję za uwagę.
Przetłumaczył: Sławomir Lernaciński

