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Kabal daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altında. Yeni Dünya Düzeni gündemlerini korumaya çalışmak
için Antarktika'da buz altındaki ileri teknoloji ürünü kalıntıları ve sınırlı bir gizli alan programını açığa mı
çıkaracaklar?
Bu, şimdiye kadar yayınladığımız en şaşırtıcı, etkileyici ve ifşaatla ilgiliı yazılarımızdan. Birden fazla grup,
olabildiğince çabuk bunu yayınlamamızı istedi ve işte buradayız.
Hikaye o kadar inanılmaz ki, ona bir bilimkurgu filmi gibi davranmanız gerekebilir ... Bu bilgileri ancak bu
şekilde sindirebilecek olsanız bile, bunu okuduğunuz en büyüleyici şeylerden biri olarak görmelisiniz!

GİRİŞ (DAVID WILCOCK YAZIYOR)
Gerçek internet üzerinden patlıyor. Milyonlar ilk defa, gezegeni yöneten ve diğer iğrenç suçlarının arasında çocuk
ticaretiyle uğraşan "negatif bir elit" in olduğunu öğreniyorlar.
Kabal'ın bu bilgileri tamamen yok etme gayretli çabaları, sorunun kapsamını yeni yeni keşfeden milyonları oldukça
şaşırttı.
Bu bilgi son derece rahatsız edici olmakla birlikte, aynı zamanda doğrudur. Bir gezegen olarak iyileşebilmemizin tek
yolu bireysel ve toplu olarak onunla yüzleşmek ve onunla baş etmektir.

Tercüman Notu: Washington Anıtı (Washington D.C.’de bulunmaktadır.
Bu şehirdeki devlet bina ve anıtlarının okült sembolizm dikkate
alınarak inşa edildiği söylenmektedir.)
Bu güncellemenin birinci bölümü, daha önce yazdığımız her şeyden daha hızlı yayıldı, ilk 100.000 görüntülemeyi
31 saatten kısa sürede elde etti, üç gün içinde 150.000 kişiye ulaştı ve Facebook’ta 10.000 kez beğenildi.
Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, (David Wilcock'un) sayfası bu yayımın yayımlanmasından sonra Wikipedia'dan
tamamen silinmiştir. Zaten Wikipedia gerçekleri pek yansıtmıyordu, ancak şimdi yokoldu.
Birinci Bölümdeki amacımız, Kabal / NWO (Yeni Dünya Düzeni)/ İluminati'nin bütün gündeminin ne kadar hızla ortaya
çıktığını göstermek için birleşik bir bilgi kaynağı yaratmaktı.
Birinci Bölümdeki veriyi okuyup anlamış olsanız bile, "Büyük Resim" in sadece küçük (ve çok olumsuz) bir yönünü
tespit ettiniz.
Hikaye, çoğu insanın hayal edebileceğinden daha derin ‐ her bir yeni ciltte epik bir bilim kurgu romanı dizisi gibi
büyük sürprizlerle dolu.
KOZMİK İFŞAAT "SAHTE HABER" DEĞİLDİR
Haftalık Gaia Kozmik showumuzun izleyicisiyseniz veya Corey Goode'nin istihbaratlarının geçmiş güncellemelerini
takip ettiyseniz, bu yeni gerçeği zaten biliyorsunuz demektir.
Corey'nin tecrübeleri o kadar tuhaf ki şüpheciler olarak tanımlananların çoğu bizi %10 kadar bile takip edemiyor.

Bununla birlikte, Corey'nin verdiği istihbarat, birçok diğer üst düzey kaynakların bana 20 yıl içinde sızdırdığı şeyler ile
uyum içinde. Gerçek son derece şaşırtıcı ve karmaşık.
Bu bilgi, aynı zamanda, 2200'ün üzerinde toplam referansla üç farklı yayınlanmış kitabımda bilimsel olarak
doğruladığım Birin Yasası'ndaki materyalle uyuşmaktadır.
Kabal şimdi, TV yayın dizilerimiz için ana portalımız olan Gaia da dahil olmak üzere 200 popüler siteyi kara listeye
koyarak inanılmaz derecede sert bir adım attı.

Kozmik İfşaat Programının Logosu
(Gizli Uzay Programı İçinde‐Corey Goode ve David Wilcock)
Arkadaşlarınız onları görmenizi istemiş olsalar bile, Google, Facebook, Apple, Snapchat ve diğer kaynakları bu siteleri
bulmanızı engellemek için kullanıyorlar.
YouTube, bu yazının birinci bölümünde bahsettiğimiz David Seaman’ın "Gerçek Çağırıyor" ve Alex Jones videosu da
dahil olmak üzere bu skandal hakkında yayın yapan her kanalı agresif bir şekilde kapatıyor.
Bu, bir üçüncü dünya faşist diktatörlüğü işidir‐ demokrasiye uyan birşey hiç değildir. Eğer bu gerçekten de sadece
büyük bir yanlış anlama ise, neden bu kadar agresif davranıyorlar?

NEDEN GAİA’YI ENGELLİYORSUNUZ ?
Kozmik ifşaat sadece büyük bir şaka ise, Gaia neden Kabal’ın yasakladığı 200 listesine girdi?
Medyanın elitlerini nasıl tehdit ettik ki, bizi bulmanızı sağlayacak her şansı ortadan kaldırıyorlar‐arkadaşlarınız size
Facebook ya da Gmail ile link göndermiş olsa bile?

İçinde çalıştığımız dünyada, cevap basittir. En yüksek siyasi seviyelerde çocuk kaçakçılığı ve "ruh pişirme" sadece
bunların başlangıcıdır.
UFO'lar, eski uygarlıklar, ileri teknoloji ve ET'ler ile alakalı herşey bu çok negatif Kabal tarafından sıkı sıkıya
denetleniyor.
Bu gizli bilgilerin çoğu aslında inanılmaz derecede olumlu ve neşe vericidir ‐ birçoğunun Yükseliş olarak adlandırdığı
yaklaşan toplumsal insan evrimi (yükseliş) fikri dahil.

Kabal, efsanelerdeki devasa miktardaki altın ve hazineyi ve muhteşem bakireyi koruyan ejderha gibidir. Bu grup,
bilgiye erişimimizi kısıtlamasaydı, şu anda çok daha fazla teknolojiyle çok daha ilginç bir dünyada yaşıyor olurduk.
COREY DOĞRUYU MU SÖYLÜYOR ?
Corey ile son iki yılda her altı haftada ortalama bir hafta süre ile birlikte çalışarak, ‐ gördüğü ve yaşadığı gibi ‐ doğruyu
söylediğine dair yeterli kanıtlar gördüm.
Ölüm tehditleri, ihanet, mali sıkıntı ve son derece zehirli tacize maruz kaldık. Bu yolculuk ne onun ne de benim için
hiç eğlenceli ya da kolay değildi.
Bu sadece fiziksel bir savaş değil, aynı zamanda spiritüel bir savaş da. Kabal son derece negatif ve çevremizdeki
insanları etkileyebilecek çok gerçek kuvvetlerle karışmış durumda.

Hata yaparak bahsi geçen bu kuvvetlerden gelecek saldırılara izin vermek çok kolay. İçinde en başta başkalarına
müdahale edilmesi de var. Bu son derece zor ve yorucu, ancak hepsi dünyevi anlamda oldukça sıradan şeyler.
Corey, çok sayıda insan ya da ET grubu tarafından kaçırılma da dahil olmak üzere paranormal kabul edilebilecek çok
korkunç fiziksel deneyimler yaşamakta.
Kendimizi koruyabilmemizin tek yolu olabildiğince olumlu ve sevecen bir tutum sergilemeye çalışmaktır. Başka hiçbir
şey yeterli değil. Bu, an ve an yaşanan birşeydir.
YARDIM VERMEYİ TALEP EDEN BEŞ FARKLI GRUP KATEGORİSİ
Ayrıca şu anda bize bilgi veren ve bizden yardım isteyen beş farklı ana grup kategorimiz var. Bu güncellemede her biri
hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.
Bu grupların her biri, gezegenimizi kurtarmak için ellerinden geldiği kadar savaşıyor ve bu yolda büyük kayıplar
veriyorlar.
1. Dünya İttifakı: Dr. Piekzenik, birinci bölümde bahsedilen ve bu grup adına konuşan adam. ABD istihbaratının
15 organizasyonunda ve birçok uluslararası fraksiyondaki cesur savaşçılardan oluşuyor.
2. MIC SSP (Askeri endüstri kompleksi gizli uzay programı): Bunlar yakın zamana kadar "kasabada tek
kendilerinin" olduğuna inanan grup. Kamuya açıklanmaya çalışılıyorlar.
3. SSP İttifakı (Gizli Uzay Programı İttifakı): Bu, MIC SSP kesiminden çok daha gelişmiş, SSP’den ayrılmış bir
gruptur. SSP Kabal tarafından kontrol edilir, ancak SSP İttifakı kesinlikle Kabal tarafından kontrol edilmez.
4. İç Dünya İttifakı: Dünya yüzeyinin altında büyük mağaralarda yaşayan bazı farklı insan ET uygarlığı grupları
vardır. Yeryüzünde gördüğümüz her ırk türü bu gruplarda görünür.
5. Küre Varlıkları İttifakı: Bu, "Koruyucular" olarak adlandırılan ve tüm güneş sistemlerinin spiritüel ve fiziksel
meselelerini yöneten süper gelişmiş ET'lerin bir grubudur.
Bu farklı grupların beşinden de sürekli olarak bize “her zaman yeni bilginin acil açıklanması gerektiği” şeklinde gelen
taleplerin olması kolay değildir.
Bu beklentileri karşılamaya çalışırken engellerle ve zorluklarla cebelleşiyoruz.
Her ikimizin de üretkenlik seviyemizdeki periyodik kesintilere rağmen, Kozmik İfşaat her hafta yeni bir bölümle
kesintisiz olarak yayınlanmaya devam etti.
Şimdi internet kara listesiyle bizi yok etmeye çalışan Kabal'ın doğrudan saldırısı altındayız.

Gaia: Kozmik İfşaat'in da yayınlandığı,
daha çok spiritüel konularda yayın
yapan internet televizyonu

Gaia’da, yenileri yolda olan, düzenli bazı haftalık şovların yanı sıra 7000'den fazla benzersiz ilham kaynağı ve gerçeği
anlatan medya bulunmaktadır. Gaia sitesinin hızı ve işlevi önemli derecede gelişti ve ayda on dolara kaydolmayı
düşünürseniz şu an size ihtiyacımız var. Teşekkürler!
Ucuz bir Roku kutusu olan AirPlay ile, bir Google Play, bir Playstation veya bir Xbox ile, büyük ekran TV'nizde net,
temiz ve neredeyse hiç gecikmeden izleyebilirsiniz.
KABALIN NİHAİ KURTULUŞ PLANI
İçeriden değişik kimselerden şu anda duyduğumuz şey, Kabal'ın tüm küresel tarihimizde ilk kez tam yenilginin
eşiğinde olmasıdır. İttifak, giderek daha fazla sayıda insan katıldığından giderek güçleniyor. Kabal, zamanlarının
bittiğini biliyor ve şu andan itibaren, nasıl teslim olacağı konusundaki görüşmelerini büyük oranda tamamlamıştır.
Aynı zamanda, Kabal'ın, Dünya İttifakı'nda, halka açıklanmasını görmek istemediği şeyler var. Bu nedenle bu bilgilerin
nereden geleceği ve hepsinin ortaya çıkmaması konusu gündemde.

Donald Trump
Bizim Kısmi İfşaat dediğimiz işte budur. Biz bu duruma karşıyız ve herkes için çok daha iyi olacak olan tam ifşaat için
savaşmaya devam edeceğiz.
Milyonlarca olmasa da, yüzbinlerce insan, ifşa ettiklerimizin farkında ve kimse bu konuda kontrolünü kaybetmiyor.
Bu nedenle "Gerçekle başa çıkamazsın" bahanesi saçmalıktır.
SSP İttifakı, İç ve Küre İttifakı, geleceğimiz için "Optimal Zamansal Gerçeklik" olarak adlandırdıkları Tam İfşaatta ısrar
ediyor.
ŞEKİLLENEN KISMİ İFŞAAT NEYE BENZEYECEK?
Kısmı ifşaat planı, bir miktar yanlışın kabul edilmesi, orta düzey Kabal yönetiminden suçluları ortaya çıkarma ve
cezalandırma ve faydalı bir küresel mali sıfırlama içeriyor. Planın kozmik yönü, belki de farklı seviyelerde ortaya
çıkacak, üç farklı aşama içeriyor gibi görünüyor:
MIC SSP'nin resmi ve kamuya açıklanması: Söz konusu olan iki adet büyük, gizlenmiş yörünge platformları, uçan siyah
üçgen araçları ve güneş sistemimiz boyunca seyahat etme yeteneği var.
Antarktika'daki yeni kazılan antik, yüksek teknoloji ürünü kalıntıların açığa çıkarılması: Bu, "Atlantis" in çok gerçek
olduğunu ve düşündüğümüzden çok daha ileri olduğunu ispatlayacaktır.
Dünyada ve güneş sistemimizde ‐ 1.8 milyar yılın üzerinde ‐ son derece eski, çoğunlukla kristalimsi saydam bir
alüminyum alaşımından yapılmış kalıntıların ortaya çıkması:

Bu güzel ve çok iyi bir sıçrama olmasına rağmen, bu hala sadece "Kısmi İfşaat" olup, tüm resmi anlamamızda
boşluklar bırakmaktadır.
"İsteğe bağlı" kategorideki başka bir potansiyel plan, "Uzun Beyazlar" olarak bilinen tek bir ET grubunun olası ifşaatını
içeriyor. Bu grup, Charles Hall'un ve diğerlerinin karşılaştığı gruptur.

Tercüman Notu: Charles Hall “Millenial Hospitality
(Bin Yıllık Misafirperverlik)” Kitabının yazarıdır.
Kendisi 1960’li yılların ortalarında Las Vegas,
Nevada’daki Nellis Hava Üssünde Hava Durumu
Raporlarının çıkarılmasında asker olarak çalışmıştır.
Bu esnada bölgede Uzun Beyazlar denilen
ırk ile karşılaşmıştır. Kendisi ne kadar
kitabının başında yazdıklarının hayal ürünü olduğunu
yazmış olsa da, sonraları katıldığı konferanslarda
bunların gerçekten yaşanmış olduğunu itiraf etmiştir.
Kabal bizi bu gruba tanıtmaya, uzunca bir süredir orada olduklarını açıklamaya ve bu varlıklar tarafından sunulan
mistik bir yeni dini takip etmemizi sağlamaya çalışabilir.
Bu kesinlikle insanlığın yararına olmayacaktır. Üst düzey elitin insan ticareti zincirlerinin hızlanan ifşaatı bu konuları
ön plana getiriyor. Kabal'ın zamanı doldu ‐ ve bunu biliyorlar. Uzun yıllar boyunca, suçlarının tam niteliğinin bilinir
hale gelmesini engellemek ve halkın dikkatini başka yöne çevirecek bir kısmi ifşaatı planlıyorlardı.
DETAYLAR PLANLANDI
İttifak gruplarına yardım etme çabaları dahilinde, bu tarihin çoğu ve bu veriyi destekleyen bilimsel araştırma Tam
İfşaat versiyonu ile beraber yeni kitabım Yükseliş Gizemlerinde yazıldı.
Kısmı ifşaat senaryosu, bugün çevremizde faaliyet gösteren herhangi bir ET (Dünya dışı) varlığını içermeyebilir.
MIC SSP ifşaatının kapsama çizgisi, eski ziyaretçilerin dışında ya da belki de ara sıra "Gri" ya da "Uzun Beyaz" olacak
şekilde şekillenecektir.

Yakın zamanda yeniden yayınlanan X‐Files TV şovunun ilk iki bölümü, MIC SSP'nin ve onların tüm inanç sisteminin
"kısmen ifşa edilmesi" için gerçek bir plan oldu.

MIC SSP, güneş sistemimizin dışına çıkacak teknolojiye sahip değildir, bu yüzden hala bir kutuda saklanacağız ‐ sadece
biraz daha büyük bir versiyonda.
SSP, gezegenimizi iyileştirebilecek çok daha büyük bir teknolojiye sahiptir. Kısacası 50 ila 100 yıllık bir süre boyunca
olacak bir kısmi ifşaatta, Kabal yine dünya nüfusunu azaltma gündemini gizlice takip edebilir. Kabal, kısmi ifşaat
senaryosu kapsamında kendisini "iyi adamlar" olarak yeniden markalamayı umuyor. Gündemlerini kurtarmak için bu
onların son ve tek şansı.
Daha fazla uzatmadan mikrofonu Corey'ye teslim edeceğim, Corey, hikayemize buradan beraber yazdığımız yazıyla
devam edecek. Bu, neler olup bittiğini öğrenmek için vakit ayırmanıza değer.
GİZLİ UZAY PROGRAMI (COREY GOODE VE DAVID WILCOCK TARAFINDAN YAZILMIŞTIR)
Şimdiye kadar Corey Goode olarak benim, dünyada gördüğümüz her şeyden çok daha üstün teknolojiye sahip Gizli
Uzay Programında (SSP) 20 yıl çalıştığımı biliyorsunuzdur.
David Wilcock’a, Ekim 2014'te bildiğim her şeyi açıklamaya başladığımda, kendisi neredeyse 20 yıldır içeriden
kişilerden ifadeler topluyordu. Kozmik En Gizli seviyesinde ve üstünde, diğer üst düzey ‐olayların içindeki‐ kişilerden
birçoğundan aynı şeyleri duyarak tanıklığımı doğrulamayı başardı.
Bu içeriden tanıkların çoğunluğu tamamen kamuya açık değildi ve hiçbir yerde görünmüyordu ya da kamusal alanda
herhangi bir kurguda yer almıyordu.

Çok sayıda korelasyon noktası vardı, yaklaşık 60 farklı çok özel örnek belirledikten sonra bir yerde saymayı bıraktık.
David'in en yüksek seviyede sınıflandırılmış bilgi hakkındaki bilgisi, aynı dünyayı, sahip olduğum dünyayı tecrübe
etmiş insanlarla temas halinde bulunduğuna beni ikna etti.
Kendisi bu irtibatları, UFO'larla ve alternatif bilim ile alakalı kamuoyunda bulunan bir kişi olarak uzun yıllar boyunca
gizliliğe olan titizliği ile kanıtlamıştır.
HAYAL ETMEK ZOR
İçerdiği gizlilik derecesi o kadar yüksek ki, çoğu insan SSP'nin dünyasını hayal edemez bile.
Dünya'da ya da güneş sistemimizdeki başka bir yerde, gerçek bir SSP üssü içindeki bir deneyim, "Men in Black" ya da
"Guard of the Galaxy" filmindeki bir sahneye çok benzerlik gösterecektir.

Giderek artan sayıdaki “görünüşte” hayali filmler, televizyon ve video oyunları bizi nihai bir ifşaat için hazırlıyor.
Yerküredeki bazı gruplar, yalnız olmadığımızın farkındalar ve binlerce yıldır dünya dışı varlıklarla aktif şekilde irtibat
halindeler. 1930'lu yıllarda Almanlar ET (Dünya Dışı Zeki Varlık) desteğiyle uçan tabak teknolojisi geliştirdiklerinde
daha çok kişi ET ile kontak haline geçti.
O tarihten beri (büyük ölçüde birbirine bağlı) bir "ayrılmış uygarlık" genel halkın haberi olmadan gelişti.
WILLIAM TOMPKINS BAĞIMSIZ OLARAK ONAYLANDI
William Tompkins, “Selected By Extraterrestrials”'i (Dünya Dışı Varlıklarca Seçilmiş) yazarken benden veya
tanıklığımdan habersizdi. Bizimkisi sadece internette yayınlanmış bir hikaye idi ve Tompkins, internette olmayan 94
yasında eski bir askerdi.

William Tompkins gençken
İkinci Dünya Savaşı boyunca, o zamanlar Alman SSP'sine yerleştirilmiş 29 farklı ABD casusunu dinledi. İkimizin
söyledikleri arasında şaşırtıcı derecede yüksek korelasyon noktaları var ‐ yine şans olasılığının çok ötesinde. Tompkins
benim tanıklığımdan haberdar olmadan önce Gaia röportajları düzenlendi, fakat tüm söyledikleri benim anlattıklarım
ile uyum içindeydi.
Bu bilgileri karşılaştırdığımız birkaç bölüm var ve sonuçlar çok şaşırtıcı.

İLETİŞİM YENİDEN KURULDU
1990'li yıllarda ve 2000'lerin başlarında, çok kısa görev için olan karşılaşmalar dışında, 1980'lerin sonlarından beri SSP
ile temel olarak "iletişimde" değildim.
David'le notları karşılaştırmaya başladıktan yaklaşık dört ay sonra sürpriz bir şekilde bu dünyaya geri döndüm. Ay'ın
üzerinde, Ay Operasyonları Komutanlığı veya LOC olarak bilinen, zaten tanıdık bir üsse götürüldüm. Bu noktada,
David ifademin çoğunu toplamıştı ve hikayem hakkında Gaia'nın üst düzey yönetimine kapsamlı bir şekilde bilgi
vermişti.
Dikkat çeken teknolojilerini Dünya'nın genel nüfusuyla paylaşmak isteyen SSP içinde bir İttifak kurulduğunu
keşfedince çok şaşırdım.

Huffington Post Gazetesi: 7 Aralık 2012’de “Solar Warden‐Gizli Uzay Programı” başlıklı yazı yayınlamış
Bu İttifak kısmen Solar Warden olarak bilinen benim de çalıştığım SSP kesiminden çıktı.
Orada toplam beş farklı SSP var ve Solar Warden bunların mensuplarının beşinin hepsinden oluşur.
"Solar Warden" kod adı hacker Gary McKinnon tarafından da keşfedildi ve bağımsız olarak William Tompkins
tarafından doğrulandı.
KÜRE VARLIKLARI İTTİFAKI BÜYÜKELÇİSİ
SSP, hali hazırda 900'den fazla medeniyetle düzenli, daha seyrek olarak da pek çok başka medeniyet ile ticaret
halindedir.
Ben SSP İttifakının, yakın zamana kadar gizemli kalmış bir grup olan, son derece güçlü pozitif ET'lerle irtibat kişisiyim.

Bu varlıklar, güneş sistemimiz boyunca park edilmiş yüzlerce dev küre ile geldi. Küreler 1990'lı yılların sonundan bu
yana geliyor ve o zamandan beri gizlenmiş durumda kaldılar.
David, NASA'nın kendi SOHO uydusunda görülen ve "Güneş Kruvazorü" olarak adlandırılan bu kürelerin ilk geldikleri
zamanlardan beri farkındaydı.

Hiçbir başka ET grubunun bu büyüklükte herhangi birşeyleri yoktu, bu yüzden doğal olarak oldukça büyük ilgi
kaynağıydı.
GONZALES ANAHTARDI
Beni bu dünyaya yeniden getiren "içerdeki adam"a güvenlik nedenleriyle Yarbay Gonzales takma adı verildi. Ben
ABD’de benzer kontak tecrübeleri yaşarken, Yarbay Gonzales SSP'de bulunduğu sırada Küre Varlıkları ile kişisel olarak
kontak halindeydi.
Gonzales, bu karşılaşmaları bir süre komuta zincirine bildirmedi. Ben de ne yaşadığım hakkında kimseye bilgi
vermedim. 2015 Şubatının sonlarında, Küre Varlıkları, Gonzales aracılığıyla beni adımı vererek talep etti. Gonzales
benim kim olduğumu bilmiyordu ve üstleri beni araştırıp bulmalıydı.
"Küre Varlıkları" tarafından ismim ile talep edilene kadar SSP İttifakıyla etkileşime girmeyi tamamen reddettim ‐
İttifak insanlık için olumlu bir şey yapmaya çalışıyor olduklarını düşünse de.

Negatif ET'ler, zulüm, diktatörlük ve kendi kendine hizmet mesajını desteklemek için yeryüzündeki en varlıklı ve güçlü
seçkinlerle bir araya gelmeye çalışır.
Pozitif ET'ler, başkalarına hizmet mesajlarını paylaşmaya yardımcı olabilecek kişilerle iletişim kurmaya çalışır.

ORTAYA ATILDIM
Böylece SSP İttifakı ve Küre Varlıkları arasındaki tartışmanın ortasına efektif bir şekilde atılmış oldum. Dahası, Küre
Varlıkları, yalnızca SSP İttifakı ile değil, dünyadaki genel halkla perspektiflerini paylaşarak büyükelçi olarak görev
yapmamı istedi.
Küre Varlıkları pekçoğunun Yükseliş dediği epik insan evriminde bize rehberlik yapmak için buradadır. Bunun bana,
DNA'da ve bilinçteki ilerlemeleri tetikleyen, Güneş'ten büyük bir enerji salımını içereceği söylendi. Wilcock'un yeni
kitabı Yükseliş Gizemleri, birçok farklı kültürden böyle bir olayın eski kehanetlerine atıfta bulunmaktadır.
Dev küreler, bu geçişin olabildiğince pürüssüz olmasına yardımcı olmak için kullanılan canlı bir teknoloji biçimidir. Bu
kürelerin yardımı olmadan, böyle bir geçiş büyük ihtimalle felaket gibi ve büyük ölçüde öngörülemez olurdu.
MAVİ KUŞSU VARLIKLAR
Etkileşimde bulunduğum ana ET grubu, iri gözleri ve vücutlarında kuş gibi mavi tüyleri olan insan yapısında Mavi
Kuşsu varlıklardır. O zamandan beri, bu varlıkların, Ra ve muhtemelen Thoth gibi kuşlara benzeyen "insan tanrıları”
yoluyla Mısırlılara gözüken grup olduğunu keşfettik.

Onların başlangıçta pozitif öğretileri, Birin Yasası serisinde anlatıldığı gibi, olumsuz olarak değiştirildi.
William Henry, Kozmik İfşaatta belirtildiği üzere, Mavi Kuşsuların eski Mısır ve diğer kültürlerdeki tasvirlerini buldu.

Kuş kafalı insansılar, Babil ve Güney Amerika yazıtlarında ve Mısır'daki yazıtlarda görülüyor.

Bazı İncil bölümlerinde Başmelek Cebrail’in kuş benzeri bir görüntüsü olduğu açıklanır.
Yerli Amerikan kültürleri ayrıca "Kuş Kabileleri" ile temas kurduğunu ve Japonlar geçmişte "dağlarda Tengü kuşları"
olduğunu bildirdi.

Mavi Kuşsular, dev kürelerle ilişkili beş gizemli, son derece gelişmiş ET ırklarından biridir.
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BİR'in YASASI SERİSİ
Buna ek olarak, Mavi Kuşsular, 1981‐1984 yılları arasında Bir'in Yasası serisinin yaratılmasından sorumlu olduklarını
kesinlikle doğrulamışlardır. Bu, doktoralı Fizikçi ve UFOlog ve Carla Rueckert aracılığıyla telepatik olarak dünya dışı bir
zeka ile iletişim kurulan bir 106 tane soru‐cevap oturumları dizisidir.

David, 1996 yılından beri Bir'in Yasası konularını yoğun bir şekilde çalışıyordu ve biz daha konuşmaya başlamadan
önce bu kitapların kompleks bilimi üzerine New York Times'in en çok satanlar listesine giren 2 kitap yazmıştı.
Mavi Kuşsu Varlıklardan çoğunlukla bağlantıda olduğum Raw‐Tear‐Eir, Bir'in Yasasından bir din gibi bahsettiğimizde
bize uyarıda bulundu.
Birçok kişinin "ondan bölümler ve ayetlere alıntı" yapmaya başladığını ve her yeni bilginin buna uyması, buna göre
değerlendirilmesi ya da reddedilmesi gerektiğine inanarak bunu bir inanç sistemi olarak kullanmaya başladıklarını
söyledi.
Bir'in Yasası bilgilerinde onu yayan L/L Araştırmanın çalışanlarından kaynaklı bazı bozulmaların olduğunu vurguladı.
Onu temel bir inanç sistemi haline getirirsek, duygusal / ruhsal gelişimimizde bize zarar verebilecek bir kişisel din
yaratılabilinir.
Sonuçta, hepimiz kendi değerlendirmemizi yapmalı ve herhangi bir belgeye veya kaynağa tapmadan, gerçeğin ne
olduğunu kendimiz seçmeliyiz.
TELEPATİK TEMASLAR
David 10 KASIM 1996 dan beri rüya analizleri ile dahil aynı varlıklarla temas halindedir.
Özgür irade yasasından dolayı David benim yaşadığım gibi onlarla fiziksel temas yaşamamıştır.
Ona onlarla direk kontağa yol açacak aşamaların yol haritası verildi ve yeni kitabı Rüyada Uyanışı yazması bu süreçte
anahtar bir parça olacak gibi görünüyor.

1980'lerde SSP'nin bir parçası olduğum için, hayatımın bu kısmında bu varlıklarla iletişime geçirilmem benim özgür
irademi ihlal etmedi.
Özgür iradenin korunmasına neredeyse takıntılı odak, Bir'in Yasasında her zaman vurgulanan bir unsurdur.

KARMAŞIK VE ÇOK FAKTÖRLÜ
Bu hikaye çok karmaşık ve çok yönlü olduğundan, bunu uydurmak hayal edeceğim her şeyin çok ötesindedir.
Ayrıca bu benim için kârlı bir hareket hiç değil.
Şimdi yapıyor olduğum gibi, tam ifşaaat için savaşmaya devam etmek yerine IT(Bilgi Teknolojileri) işime geri
dönseydim çok daha yüksek bir gelir elde ederdim.
Elçi olarak görev aldığım bu süreçte, bu savaşın hem pozitif hem de negatif taraflarının en üst düzeyiyle yüz yüze
geldim.

Corey Goode geçen yıl götürüldüğü toplantılardan
Birinde bir drako ile karşılaşmıştı.
Bu deneyimlerden bazıları o denli tatsız oluyor ki, insanlar benim yerimde olmayı dilediklerini söylediklerinde sadece
gülüyorum.
Detaylı bilgiler, Gaia Tv'de Kozmik İfşaat programlarımızın yanı sıra spherebeingalliance.com'daki ve David'in web
sitesinde yer alan divinecosmos.com'daki güncellemelerde bulunmaktadır.
HİKAYEDE ÇEŞİTLİ KARAKTERLER
Gezegenimizde yeraltında yaşanabilir büyük mağaralarda yaşayan insan görünümlü varlıklarla karşılaştım. Bunlar
arasında benim ana temasım Ka’ Aree adında bir rahibedir.
Önceki güncellemelerde de açıklandığı gibi, kısa bir süre önce, gezegenleri dışından, negatif odaklı varlıklarca zulümle
yönetildikleri sistemi yıkan, yakınlardaki bir yıldız sisteminden olan ve bana bir büyükelçi olarak tanıştırılan biri ile
karşılaştım.
Adı Büyükelçi Micca. Micca'nın gezegeninden varlıklar, bu kötü varlıklardan özgürlüğümüzü nasıl kazanacağımız
konusunda bizi eğitmek için, çoğunlukla rüya temaslarıyla çalışıyorlar.

Micca
Yarbay Gonzales, SSP İttifakı ile olan iletişimimde benim ilk kontağımdı ve aşağıda okuyacağınız gibi, şu anda bana
bilgiyi getirmeye devam ediyor.
Aslen kendisini Hava Kuvvetlerinde Yarbay olarak gösterdi. Bu onun kapak kimliğiydi ve yakın zamanda, aslında Deniz
Kuvvetlerinde kıdemli yüzbaşı olduğunu öğrendim.
Son olarak, askeri endüstri kompleksi (MIC) tarafından işletilen, daha dünyaya dayalı bir SSP (Gizli Uzay Programı) ile
etkileşim halindeyim.
MIC SSP, aşağıda anlatacağım gibi,benim geçmişte parçası olduğum daha büyük uzay programından habersiz.
Şimdi, daha fazla uzatmadan, spherebeingalliance.com'daki önceki güncellememizde ve Kozmik İfşaatın önceki
bölümlerinde bıraktığımız yerden devam edeceğiz.
MIC SSP'DEN ZİYARET
26 Ekim çarşamba günü sabahın erken saatlerinde uyandığımda bir kez daha kendimi evimin arkasındaki araba park
yerinde yürürken buldum.
Bu tür bir uyurgezer yapma teknolojisi yakın geçmişte benimle iletişim kuran askeri endüstri kompleksi (MIC) gizli
uzay programı grubunun standardı idi.
Geçen sefer de beni alıp içinde sorguladıkları stealth teknolojisi görünümlü (radarda görünmeyen teknoloji) MIC
kanatsız aracı fark ettim. O zaman beni aldıklarında park ettikleri aynı yerdeydi.

Geçen seferki iki havacı beni selamladı ve yukarıya çıkabilecek kadar iyi olup olmadığımı sordu.
Benimle en son görüştüklerinde dizim boşa gelip neredeyse düştüğümden, sanki fazla temkinli davranıyor gibiydiler.
Merdivenlerden yukarı çıktım, araca girdim ve daha önce kimyasalarla beni sorguladıkları o tanıdık odaya getirildim.
Geçtiğim sorgulamalardan dolayı aşırı derecede rahatsız hissettim.
Aynı koltuğa oturmam istendi ve kemerim bağlandı. Bir kez daha çaresizdim, geçmişte büyük bir acı çektiğim koltuğa
yeniden zincirlenmiştim.
Biraz sonra aracın kalkış sesini duydum ve oldukça hızlı bir şekilde kalktık.

“SİGMUND”UN ZİYARETİ
Birkaç dakika sonra kıdemli daha yaşlı olan asker odaya girdi. Beyaz saçı ve beyaz bir keçi sakalına sahip olduğu için,
Freud'a saygı ile ona Sigmund demeye karar verdik.
Sigmund, son karşılaşmamızda aldığı bilgiyle biraz kafasının karıştığını söyledi. Geçen sefer, kimyasallar ve teknoloji
yoluyla "gelişmiş sorgulama" ya ek olarak, kan ve cilt örnekleri almış ve onları çok gelişmiş yöntemlerle test etmişti.
Laboratuar sonuçları, iddia ettiğim gezegenimiz dışındaki yerlerin yakınlarında bulunduğumu bir kez daha doğruladı.
MIC uzay programındakilerin, benim bu yerleri gerçekten ziyaret ettiğimi kanıtlayan herhangi bir istihbaratı
bulunmuyor. Ben onların programında hiç çalışmadım. Bu nedenle, Sigmund açıkça ne gördüğüne inanamıyordu.
Testlerim, şüpheye yer bırakmaksızın, gizli uzay programında onların bildiğinden çok daha fazla şey döndüğünü
kanıtlamıştı. Yüksek rütbeli bir subay olarak, bu ona epey bir şok oldu.
Gizli dünyadaki tüm bilgiye erişebildiğine inanmaya şartlanmıştı.
SSP’DE MIC’TEN FAZLASI MEVCUT
MIC uzay programındaki insanlar orada kendi uzay programlarından başka programın olmadığını zannederler.
Kendilerini en üstte, iyinin en iyisi görüyor, hepsinden öte ve tepede olduklarına inanıyorlar.
Kabal tarafından, varlıklarının ifşa edileceği bir plan olduğu için şimdi onlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi
açıklayacağız ‐ böylece onların ne yaptıkları ve neyi bilmedikleri konusunda bir fikriniz olacak.
Onlar küresel ölçekte çok gelişmiş kara büyü uygulayan Luciferyan Kabal gruplarının varlığının farkındalar. Bu, belirli
zamanlarda belirli törenlerin gerçekleştirildiği belirli protokolleri içerir.

Aynı zamanda "ulu orta" bize sembolik biçimde ne yaptıklarını anlatmayı da içeriyor.

Grammy Ödülleri, Süper Bowl devre arası şovu ya da Olimpiyat açılış ve kapanış törenleri gibi olaylar, milyonlarca
insana okült görüntüler yayınlamak için kullanılır.

Bu da, birlikte oldukları negatif güçleri yeryüzünde daha büyük bir kontrol için "yetkilendirir" ve ‐yaygın bir direniş
gelişmediği sürece‐ onların dünyadaki gücünü arttırır.
Bunu ortak yaratıcı bilincimiz yoluyla gündemlerini uygulayarak yapıyorlar. Bizim kollektif odaklanmamız bu büyünün
temel gücünü oluşturuyor.
MIC çalışanları, genellikle Dünyanın çoğunun kontrolünü eline almış antik bir şeytana karşı gerçekten dinsel bir savaş
içinde olduklarına inanıyorlar.
GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ (BİZİM DÜNYASAL PERSPEKTİFİMİZDEN)
MIC SSP'nin, dünyanın yörüngesinde en az iki büyük uzay istasyonu ve bir dizi insanlı uydusu var. Kabaca dairesel
şekildedirler ve birçok insanın çeşitli laboratuvarlarda çalışması için yeterli imkanları olan geniş uzay istasyonlarıdır.
Ayrıca Avengers ve Kaptan Amerika‐Kış Askeri’nde gördüğümüzle aynı görünen yüzen uçak gemilerine sahip oldukları
rapor edildi.

Güneş sistemimizde dolaşabilen siyah üçgen araçların yanında başka stealth benzeri araç çeşitleri de mevcut. Sahip
oldukları bu teknoloji nedeniyle, güneş sistemimizde başka bir şey oluyorsa, onu görebileceklerine inanıyorlar.
Diğer programlardan veya ET (Dünya Dışı) ırklara ait herhangi bir araç gördüklerinde, onlara bunların MIC
programından başka araçlar olduğu söylenir.
Onlara, bu araçların ait olduğu programlar hakkında bilgiyi öğrenmeye yetkili olmadıkları ve bunları gördükleri
konusunda bile hiçkimseyle konuşmamaları gerektiği söylenir.
ÇOK BÖLÜMLÜ
Kabal çok, çok akıllı bir gruptur. MIC SSP'yi başından itibaren, daha gelişmiş SSP'yi gizlemek için koruyucu bir
aldatmaca olarak, gerektiğinde ifşa etmek üzere inşa ettiler.

MIC SSP çalışanlarından kim teknoloji ya da bilgi olarak istemedikleri şeylerin farkına varırsa, onlar sessizce –Örtbas
etme sisteminde burada olduğu gibi‐bu sistemden çıkarılır.

Bu nedenle, ‐pekçok örnekten biri şu ki‐ MIC SSP'sindeki hiç kimse onları güneş sistemimizin dışına götüren portalları
başarıyla keşfedemedi. Belli alanlar uçuşa yasak bölgeler olarak onlara kapatıldı ‐ ki güneş sistemimizde halihazırda
var olan gelişmiş ET uygarlıklarını göremesinler.
Birileri görmemesi gereken bir şeyi görürse ve bunun "bizimkilerden biri" olduğuna ikna olmazsa, büyük ihtimalle
ortadan kaybolacaktı veya başka yere atanacaktı.
Kabal, MIC SSP grubundaki insanların; onlara söylenenlerin tamamıyla gerçek olduğuna inanmaları durumunda,
hiçbirinin Kısmı İfşaat senaryosunu tehdit edemeyeceklerini biliyordu.
Böyle bir durumda, öne çıkıp herhangi bir alternatif görüşe şiddetle karşı koyabilirlerdi, çünkü kalpleriyle ve ruhlarıyla
bütün gerçeği bildiklerine inanıyorlardı. Birazdan anlatacağım üzere, beni sorgulayan MIC görevlisi komutan
Sigmund'la olan da tam da böyleydi.
EVRENDE YALNIZ OLDUĞUMUZA İNANIYORLAR
MIC SSP'ye, güneş sistemimizin dışına çıkamayacağımız söylendi. Bunun, heliosferimizin sınırındaki yerçekimi ve
enerjik koşulların mevcut teknoloji ile dışarı çıkmayı imkansız yapması nedeniyle olduğu söylenmişti.
NASA, Öncü denilen derin uzay sondalarıyla, güneş sistemimizin
sınırına yaklaştıkça yerçekimsel anomaliler olduğunu zaten açıklamış ve bu duyuru için sahneyi hazırlamıştır.

MIC çalışanlarına ayrıca başka herhangi bir yere gitmemize gerek olmadığı, zira şimdiden en büyük hayallerimizin
ötesinde "ihtiyacımızdan fazla" şeyle çevrili olduğumuz söyleniyor.
Burada keşfetmek için çok sayıda etkileyici – Antik Koruyucu Irk dediğimiz varlıklardan kalmış‐ tarih öncesi akıllı
kalıntılar vardır .Bu kalıntıların en eskisi 1.8 milyar yıl öncesine dayanıyor.
MIC’in çalışanlarının çoğu, ET'lerin uzun zaman önce güneş sistemimize geldiğini fakat sonra gittiklerini düşünüyor.
Onlara göre tek istisna, bizi ziyaret eden Dünya'nın kendi geleceğinden gelen zaman yolcuları...
GRUPLARA GÖRE FARKLI BİLGİ SEVİYELERİ
MIC SSP, ET'ler hakkında farklı seviyelerde bilgi düzeyine sahip farklı askeri ve istihbarat gruplarından oluşur. Bazıları,
yalnızca dört ya da beş grubun bizi ziyaret ettiğini düşünüyor. Bazıları burada binlerce yıldır hiç kimsenin
bulunmadığını düşünüyor.
Her grubun en üst seviye çalışanı , bizi ziyaret eden 50+ ET grubu olduğunu biliyor.

Bu bilgi, 60'li yıllara dek uzanıyor ve bu, NATO ve DOD gibi brifinglerde standart bilgidir. Bu kavram bir veya iki
paragrafta özetlenemeyecek kadar karmaşıktır.
ORTA DÜZEYE ANLATILAN HİKAYE
Orta seviye MIC çalışanlarına, buraya bizim kendi geleceğimizden zamanda seyahat ederek gelenlerin Grilere
benzediği söylenir. Bunun nedeni, binlerce yıldır yeraltında yaşamaktan kaynaklanan evrimsel değişikliktir.
Kısmı ifşaat anlatımlarından biri, bu fikre odaklanmak için dizayn edildi; diğer bir deyişle, tüm insan ve gri görünümlü
ET'ler bizim muhtemel geleceklerimizdendi.

Üst düzeydekiler genellikle şu an burada bulunan bir avuç dolusu ET türünü biliyorlardı, ancak bu konuda sessiz
kalmaları emrediliyordu.
Bazı MIC SSP grupları, "Adem öncesi insanlar" olarak adlandırdıkları Atlantis öncesi insan ET sığınmacıları ile kan
bağımız olduğuna inanıyor.
Bu, aynı zamanda, çeşitli Kabal gruplarının üst düzey insanlarındaki inanç sistemlerinin tipik bir özelliğidir.
Kabal grupları, bizlere kıyasla daha fazla Adem öncesi kanına sahip olduklarına inanıyor ve bunun sonucu olarak da
"asil kan soyu" ve seçkin yönetici roller oluşturdular.
GÜNEŞ SİSTEMİMİZDEKİ ENERJETİK DEĞİŞİMLER
Wilcock'un Yükseliş Gizemlerinde açıkladığı gibi, ona bilgi veren ihbarcılardan biri MIC SSP ile birlikte çalıştı ve burada
açıkladığımız gibi bu görüşler üzerine eğitim gördü.
MIC SSP çalışanları da güneş sistemimizde enerjetik bir değişim yaşandığının farkındalar. Bunun yakın gelecekte
güneşten büyük miktarda gelecek dalgalara yol açacağını bekliyorlar.

Bir klasik olan 2001 filmi, MIC programının nihai olarak ifşa edilmesinin önünü açmaya yönelikti.

Yeterince büyük bir UFO görüntüsü ya da bir ihbarcının yayınladığı veriler ana medyanın dikkatini çekseydi, MIC SSP
yıllar önce ortaya çıkmış olabilirdi.
2001 ve 2010 filmleri, bu tesadüf ifşaat ardından, bize söylenebilecek tüm anahtar bilgileri verecekti.

MIC SSP'ye onlardan daha gelişmiş bir uzay programı olduğunu açıklamaya çalışırsanız, bu onlarda dinlerine
küfretmek gibi bir etki yapar.
BUZDAKİ “ADEM ÖNCESİ VARLIKLAR”
Şimdi, Sigmund'un bana anlattıklarını dinlediğim, MIC SSP aracında bulunduğum sahneye dönelim.
Sigmund, Antarktika'daki birkaç gizli askeri üste bulunduğunu açıkladı.
Anshar'ın (iç dünya grubu) keşif uçuşunda beni alıp götürdüğü bölgede vakit geçirmiş.

Buz kütleleri altında hızla donmuş oldukça eski bir dizi şehrin keşfinden bahsetti, ayrıca buzda birçok hayvan ve
"Adem‐öncesi" varlığın buz içinde korunmuş olarak bulunduğunu doğruladı.

Adem öncesi varlıkları, açıkça dünyanın yerçekimi ve atmosferik basıncı için tasarlanmamış tuhaf biçimde orantısız
vücutlarla, arkaya doğru uzanan kafatasları olan varlıklar olarak tanımladı.
Bunu Gonzales'in bana daha önce söylediği ve akademik araştırmalardan David'in Yükseliş Gizemleri'nde derlediği
bilgileri birleştirdiğimizde, bu grupların bazılarının bizim standartlarımıza göre dev varlıklar olduğu anlaşılıyor.
Diğer melez gruplar, daha geleneksel boylara sahip olacak şekilde yetiştirilmiş olabilir ve / veya yeryüzünün
yerçekimine zamanla kısaltılmış olarak uyarlanmış olabilir.
ADEM ÖNCESİ VARLIKLARIN TARİHİ
Sigmund'a göre, bu Adem öncesi grubu, buraya ve güneş sistemimize artık yaşanabilir olmayan başka bir gezegenden
geldi.
Yaklaşık 55.000 ila 65.000 yıl arasında buraya geldiler ve türlerinin melezlerini ve insan nüfusunu yaratmaya
başladılar.
Bu, Gonzales'in ve başkalarının daha önce açıkladığı şeylere çok iyi uyuyor ve bu da David'in Yükseliş Gizemlerinin
ikinci yarısında anlatılan konu haline geldi.
Şimdi Antarktika olarak gördüğümüz, görünüşte Atlantis'in efsanevi "kayıp adası" idi.

1754 den kalan Buache haritası, Antarktika’nın buzaltı
topografyasını belirler. Modern zamanlarda, 1820 yılına kadar
hiç kimse gerçekten bu kıtayı görmemiştir.

İçeriden bilgiye sahip olanlar, Buache, Orotaeus Finaeus ve diğer haritaların
Vatikan Gizli Kütüphanesindekikadim parşömenlerden kopyalandığını söylüyorlar

Dünyanın, belki de bir nükleer savaştan dolayı rotasyon ekseninde bir kayma oldu ve yükselen sular hızla devasa bir
buz kütlesine dönüştü.
Sigmund, büyük felaketler sırasında diğer kıtalarda yaşayan melezlerin eski şehirlerine 10.000 yıldan fazla bir süre
erişemediklerini söyledi.
Bu varlıklar, o zaman yerleştirildikleri bölgelerdeki insan topluluklarıyla birleşmeye başladı.
Adem Öncesinden bir büyük kitle Amerika'da kalırken, diğerleri Avrupa'da Afrika ve Asya'daydı.

TOMPKİNS, ALDRİN, DRAKOLAR VE ANTARKTİKA
Tompkins'in İkinci Dünya Savaşı sırasında sorguladığı Almanya’ya yerleştirilmiş 29 casus, Nazilerin vahşi ve agresif bir
sürüngen ırkla çalıştığını doğruladı. Bu grup insan yapısında, ancak sürüngen özelliktedir.
Onlara Sauryan ya da Drako deniliyor ve galaksimizin bizim yaşadığımız kısmında herkes için en büyük sorunu teşkil
ediyor.
Şaşırtıcı bir şekilde, Drakoların güneş sistemimizde ‐ Antarktika'daki buzlar altındaki devasa tesisler dahil ‐ merkezi bir
operasyon merkezi var.

Yanlızca varsayımsal örnekler. Bildiğimiz hiç kimse bu üslerin içini henüz görmedi.

Bu, Buzz Aldrin'in son iddia edilen tweetini son derece ilginç kılıyor. Şu anda bu tweetin dezenformasyon olduğunu
biliyoruz, ancak içeriği analiz etmek yine de önemlidir.
Kendisinin Mars'a gidilmesini tavsiye eden bir T‐Shirt giyerken, Antarktika'yı daha önce ziyaret ettiğini ispatlayabiliriz.

Yapılmak üzere olan kısmi ifşaat planının bir parçası olarak Adem öncesi harabeleri gezmek için orada olduğunu
duyduk.
Aldrin hastalandı ve eve geri gönderilmek zorunda kaldı.

Ana medya Aldrin’in hastalığını rapor etti.
Herşey Aldrin’in, “sözde” bir Antarktika piramidinin resmini koyarak "Hepimiz tehlikedeyiz, bu tamamen şeytani"
sözleriyle tweet atıp ve sonra silmesiyle başladı.
Bu gerçek olsaydı ve başka bir internet aldatmacası olmasaydı, bu durum Aldrin’in Drakoların varlığı hakkında
muhtemelen "kayıt dışı" olarak bilgilendirildiği ve bu nedenle neredeyse kalp krizi geçirdiği gerçeğini kuvvetle
öneriyordu.
KAZILARA NİHAYET İZİN VERİLDİ
SSP İttifakındaki bağlantılarım Drakoların sonunda ABD'ye Antarktika buzunun altındaki Adem öncesi arkeolojik alan
kazılarına izin verdiklerini söylediler.

Ayrıca az sayıda hayatta olan Adem öncesi azınlığın bu alanlara bir kez daha erişmelerine izin verdiler.
Bu Adem öncesi insanlar bizim gibi görünür ve ses çıkarır; ancak, kafatasları uzun olduğundan, kamuoyunda bunları
saklamaları gerekir.
David, bu insanların kaçının hala dünyada yaşadığını sordu. Şu ana kadar rakamlarıyla ilgili net bir bilgim yok, ancak
muhtemelen daha fazla değilse bile binlerce diyebilirim.
Antarktik buzulları altında büyük kütüphanelerde korunmuş olarak bulunan eski teknoloji ve bilgi miktarı şaşırtıcıdır.
…devamı, bölüm 3/5 de
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SONUNDA İKNA OLDU
Bana hikayenin kendi versiyonunu anlatan Sigmund’u dinliyor ve bu bilgiyi paylaşırken yüzünü izliyordum.
Benim ona baktığımı ve neden bunları benle paylaştığını merak ettiğimi anladı. Bu, onun konudan sapmasına sebep oldu.
Ardından, en son görüştüğümüzde, benden toplanan verilerin buz altındaki keşif uçuşundan sonra bilinçaltımda kalmış
olan telemetriyi içerdiğini söyledi.
Bu sonunda onu söylediklerimin en azından bazısının doğru olduğuna inandırdı.
David, bunu ilk yazdığımda benden açıklamamı istedi. Tam olarak, içine bindiğim Anshar uçan "Otobüs" aracında
yukarıdaki monitörlerdeki bilgilere tanık olmuştum.
Sorgulama anında ‐ Sigmund'un kalite standartlarını karşılayacak derecede doğru olduğu ispatlanabilen ‐ monitörlerde
gördüğüm belli telemetriyi (uzaktan ölçüm) hatırlayabildim.
İKİNCİ TUR
Sigmund daha sonra, deneyimlerimi daha derinden incelemek ve başka neleri derleyebileceğini görmek için, bilinç
durumumu tekrar değiştireceğini söyledi.
Ona bunu yapmamasını tercih ettiğimi söyledim. Tüm sorularını mutlu bir şekilde cevaplayabilirdim.
Beni duymazdan geldi ve antene benzeyen, metalik görünümlü koni şeklindeki küçük bir aygıtı almaya gitti.
Sonra kulaklık gibi bir şeyler koydu ve cihazı açtı. Geçen sefer duyduğum yüksek frekanslı sesi duydum yine.
Sonunda herzaman bu teknoloji kullanıldığında olduğu gibi bilincimi yitirdim.
Sigmund’la bu teknoloji etkisi altındayken ne konuştuysam hatırlamıyorum.
GEMİDEN AYRILIŞ VE YENİ BİR SEYAHAT
Hatırlayabildiğim ikinci şey geminin merdivenlerinden, iki hava subayının eşliğinde otoparka yürüyerek inişim.
Evime geri yürüdüm ve salonuma girdim. Mavi bir küre zig‐zag çizerek beni beklermişçesine hareket ediyordu.

Bu, Şubat 2015'ten beri devam eden bir fenomendir. Bu, Mavi Kuşsuların kullandığı ulaşım sistemidir.
Bir çok kişi mavi veya mor küreler görmeye başladı, bunun olacağı bana söylenmişti. Bu toplu uyanışımızın önemli bir
parçası.
Götürülmeye hazır olduğumu söyledim ve daha önce ziyaret ettiğim aynı Ayrılmış Maya Medeniyetinin gemisine
götürüldüm.
MAYA'LARLA BAŞKA BİR TOPLANTI
Dünya tarihinden kendini koparan ayrılmış Maya grubu orta Amerika’da başladı ve başarılı bir dünya dışı uzaylı bağlantısı
sayesinde dünya dışına göç edebildiler.
O zamandan beri, taş ve bilinç kullanımına dayanan benzersiz bir teknoloji geliştirmeye yetecek kadar ilerlediler.

Gonzales'e ve SSP nin köleleştirdiği ve işkence ettiği diğer kişilere tedavi sağlayan bir şifa grubu olarak hareket ediyorlar.
Odada altı Maya’lı vardı, üçü kadındı. Sadece bir kere uzaktan bir Maya’lı kadın görmüştüm.

Gonzales, havada yüzen taş konsolun yanında dururken, bir Mayalı kontrolleri çalıştırıyordu.
Dikkatini bana yöneltti ve beni selamladı. Geçen sefer de avucunda tuttuğu siyah taş küresi ile beni taradı.
Gülümsedi ve taşı kaldırırken, "Lütfen sihirli topa odaklan" dedi. İstediği gibi siyah taş küresine odaklanmaya çalışırken
kafamı tekrar taradı.
Taramasını bitirdikten sonra döndü ve havada yüzen konsolun üzerine yürüdü ve taş küresini bir şekilde onun kenarına
yerleştirdi.
Sonra Mayalar'a doğru baktı. Daha sonra başka bir taş konsolun bulunduğu yan odaya girdiler ve bize biraz mahremiyet
verdiler.

MIC, SSP’YE BİLGİ NAKLİ
(Military Industrial Complex Secret Space Program‐Askeri Endüstriyel Kompleks Gizli Uzay Programı)

Gonzales, şimdiye kadar neden kaçırıldığım ve sorgulandığım konusunda bazı ayrıntıları paylaşamadığı için üzgün
olduğunu belirtti.
Bunun, MIC‐SSP saflarına dogru bilgi sızdırmayı sağlamak icin yapılan bir operasyonun parçası olduğunu belirtti.
Birçoğunun kafası karışmıştı ve onlara söylendiği gibi istihbarat kurumunun en üst kısmında olup olmadıklarını
sorguluyorlardı.
Bu bilgi MIC‐SSP içindeki doğru kişilere ulaşırsa, kısıtlı ifşaata yönelik daha geniş kapsamlı planları engelleyebileceğini
belirtti.
Bu kişiler şimdi "programlarda" söylenenden çok daha fazlası olduğunu hissettiler.
Gonzales, bu operasyondan haberdar olmamam gerektiğini, olsaydım beni sorguluyanların bu bilginin onlara kasıtlı
olarak verildiğini düşüneceklerini belirtti.
Benzer bir senaryo yüzünden, bana neler olduğu konusunda tamamen karanlıkta tuttulduğumu ve bunun da SSP ittifakı
ve SBA tarafından bana yapılanlara izin verilmesine sebep olduğunu düşünüyorum.
(Secret Space Program SSP / Gizli Uzay Programı – SBA Sphere Beings Alliance /Küre Yaratıkları İttifakı)

ADEM‐ÖNCESİ IRKLAR VE ANTARKTİKA HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİLER

Gonzales ve ben daha sonra MIC ve SSP gemisindeyken Adem‐öncesi Irk ile ilgili görüşmelerden konuştuk.
Gonzales de SSP Birliğindeki bağlantılarından aynı istihbaratı aldığını onayladı.
Anshar’ın (Agarta Gruplarından Biri) paylaştığı aynı bilgi, keşif uçuşu telemetresinde görüldü.
ANTİK KALINTILARDA GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
Gonzales başka bir konuya geçti.
Kabal güçlerinin antik Sümer kalıntılarının çoğunda zaman kapsülüne saklanmış eski teknoloji parçaları bulduğunu
söyledi.
Bu güçlerin ajanları bu zaman kapsüllerini ararken eski kalıntıları talan ettiler.

Görsel amaçlı Sümer harabe resmi.
Dev adamın boyuna dikkat.

Bu gruplar sadece bu kalıntıların duvarları içerisinde birkaç teknoloji bulmakla kalmadılar, ayrıca altlarında gömülmüş
daha eski olan bazı yeni siteler de buldular.
Bu eserlerin Irak şehri Musul'da depolandığını belirtti.

Ur şehrinde Sümer harabesi, sadece görsel amaçla kullanılmıştır.
Şu anda Musul'da böylesine şiddetli bir savaşın gerçekleşmesinin nedenlerinden birinin, çeşitli grupların bu eserlere
kavuşmak için savaşması olduğunu belirtti.
Bu tarihi yerler talan edildikten sonra ittifak, sonar taramaları yaparak bunun gibi başka zaman kapsülleri bulabilmek için
gezegendeki diğer benzer bölgelere operatörler gönderdi.
Bunları gece geç saatlerde yaptıklarını ve bu antik yerleşimlerin etrafındaki diğer farklılıkları tespit etmek için ileri
teknolojiler kullandıklarını belirtti.
ADEM‐ÖNCESİ IRK, KONTROL İSTİYOR
Gonzales'e göre, Irak'ta keşfedilen eski teknolojiler bu Adem‐öncesi gruba aitti.
Bu grup, kendi özel malları olduğunu düşünerek, bu teknolojik buluntuların derhal kendilerine iade edilmesini istiyor.
Bununla birlikte, şimdi onları elinde bulunduran bazı kesimler bunları geri vermeyecekler.
Bunlar Kabal'ın hayatta kalan Adem‐öncesi ırk adına gönderdiği vekil gruplardır. Hazineyi gördüklerinde ”altın şehvetine”
düştüler.
Konuyu daha da karmaşık hale getiren bir diğer faktör ise, bu Adem‐öncesi ırklar arasında iki farklı asil kan hattının
olmasıdır.
Bu iki grup, çeşitli ülkelerin finansal ve siyasi sistemlerini idare etmekte bir rekabet halindedirler.
Daha önce de söylediğim gibi, bugün Adem‐öncesi diye tanımladığımız insanlar psikopat özelliklere sahiptir.
Vatikan'da giydikleri uzatılmış şapkalar, bu kişilerin aramızda hala çalışırken kafatası biçimlerinin gizlenmesinin
yollarından biridir.

Hayatta kalan adem öncesi insanlar belirgin şekilde
mavi gözlüdür. Kafatasını gizlemek için kullanılan
başlık, görsel amaçlı örneklemedir.

KABAL KOALİSYONUN GÜCÜNÜN AZALMASI
Gonzales, Adem‐öncesi kalıntılar üzerindeki bu tartışmanın Kabal “koalisyonunun” zayıflaması anlamına geldiğini belirtti.
Global grupların mertebeleri arasındaki bu bölünme ittifak tarafından sömürülüyordu.
Bu Kabal gruplarının çoğu artık örgütlerinin tamamen ortaya çıkarılacağını ve adalete teslim edilmek üzere olduklarını
anladı.
David'in Birinci Bölüm'de bahsettiği açıklamalar tesadüfen meydana gelmedi. Bunlar İttifak'ın Wikileaks gibi örgütlerinin
sıkı çalışmasının doğrudan sonucudur.
Görünüşe göre, bu insanların çoğu mahkeme safhasında İttifak ile işbirliği yapmaya hazırlanıyorlar.
Bu tabii ki çok yararlı bir şey.
David ve ben sürekli olarak ihbarcıların kahraman olarak görülmeleri gerektiğini vurguladık. Cadı avı anlayışına
geçmememiz çok önemlidir.
HAFIZAYLA İLGİLİ SORUNLAR
Bu noktada, arkasındaki taş konsolda çeşitli renklerde ışık sembolleri yanıp sönmeye başladı. Ben iki Mayanın odaya
girdiğini fark ettiğimde, o da dikkatini kontrol paneline çevirdi.
Üçü de havada yüzen taş konsoluna yürüdü ve belirgin bir sırayla beliren sembolleri gördü.
Bana baktı ve hafızamla ilgili hala sorun yaşamaya devam edip etmediğimi sordu. Çocuklarımın doğum tarihleri gibi
şeyleri hatırlamada zorluk hissettiğimi belirttim.

Alnı biraz kırıştı. Ne tür bir yardım sunabileceklerini görmek için Mayalar'a danışmak istediğini söyledi.
Sonra odaya mavi bir küre girip göğsümün önünden hızla geçtiği an bana gülümsedi. Güle güle demeye devam ederken
bile gülümsemeye devam etti.

Oturma odama götürüldüm ve yine kanepeye yatıp uykuya daldım.
“SÜRGÜNDEKİ” İLE YENİ BİR TECRÜBE
Takip eden iki gün boyunca, başıma gelenleri anlamaya çalışıyordum. Sorgulamam sırasında olanları hatırlayıp
hatırlayamayacağımı görmek için deneyimlerim üzerine meditasyon yapmaya çalıştım.
Takip eden cumartesi günü aylar önce bana varlık eklentileri yerleştiren "Sürgündeki" kadınla bir başka karşılaşma
yaşadım. (Tercüman Notu: Bu kadın Anshar’dan kovulanlardan biri‐Sürgündekiler deniyor bunlara)
Daha önceki karşılaşmada, ailemle birlikte kaldığım bir otel odasında uyandığımda oldukça tatsız bir deneyim olmuştu. Bu
olay olduğu zaman herkes uyuyordu.
Tamamen davetsiz bir şekilde gelmişti. Neler olup bittiğinin farkında olduğumu anladığı an beni tekrar bilinçsizleştirdi.
Birkaç hafta önce Ka 'Aree'nin bendeki varlık eklentilerini çıkartmasından sonra daha yeni kendime geliyordum.
Bu iyileşme sırasında Ka 'Aree, titreşimimin ayarlanmamış olduğunu ve bana ulaşmada güçlük çekildiğini bildirmek için
birkaç kez benimle iletişime girdi.

Bunun büyük ihtimalle nedeni varlık eklentilerini çıkartılmasından dolayıydı fakat bir kısmı da çalıştığım bir kişiye karşı
duyduğum öfke ile alakalıydı.
Sürgündekiyle daha önce yaşadığım olaylardan dolayı hala travma ve öfke taşıyordum, ve Ka’Aree nin bana varlık
eklentilerini söylemesi bir iki haftayı almıştı.
Şimdi kendimi “Sürgündekiler” grubundaki aynı kadınla yüz yüze bulmuştum. Sabah ailem uyurken çalışabilmek için çok
erken kalkmıştım.
İSTENMEYEN ZORBA ZİYARETÇİ
Yine sephadaki bilgisayarımla kanepemde oturuyordum.
Birden havada statik elektrik hissettim ve şöminemin bulunduğu duvara baktım. Duvar çözülmeye ve bükülmeye
başlamıştı.
Ayağa kalkıp sehpanın diğer yanına doğru duvardan uzaklaştım.
Duvarın eğildiği ve içeri doğru büküldüğü noktadan, aynı uzun boylu sarışın kadın içeri girmeye başladı.

Hatırladığımdan daha uzun boyluydu. Benden 8‐10 santim daha uzundu ve çok açık bir kıyafet giyiyordu.
"Benden korkmana gerek yok, ben Marra'yım ve sana zara vermeyeceğim” dedi. Ben sadece şok içinde ağzım bir karış
açık duruyordum.
Son karşılaşmamız beni hem ürkütmüş hemde ilgimi çekmişti. Duygularımı hissetti ve sanki bundan memnun olmuş gibi
gülümsedi.

Gözlerini kıstı, gülümsemesi büyüdü ve bana doğru yürümeye başladı. Arkamda L şeklindeki kanape vardı ve önümde de
sehpa duruyordu.
Ben bir kaçış yolu düşünürken aniden parlak beyaz bir ışık belirdi.
TAM ZAMANINDA
Gözlerim ışığa alıştığında, Ka 'Aree ve Anshar grubundaki iki adamın Marra'ya yaklaştığını gördüm; Marra nın yüzünde
korku ve şok ifadesi vardı.
Etrafıma baktım ve "sert ışık" kuvvet alanıyla kaplı olan küçük kubbeli bir odada olduğumu farkettim. Yeraltındaki Anshar
şehrine getirilmiştim.
İki Anshar’lı erkek Marra'yı odadan dışarı koridora çıkardılar. Marra ile oturma odamda yaşadıklarımdan dolayı hala korku
ve kaygı hissediyordum.
Ka 'Aree bana doğru hızla yürüdü, elini yüzümün kenarına koydu ve gözlerimin içine baktı.
Hemen sakinleşmeye başladım, hızlı nefes almam ve kalp atışım azaldı. Ona Sürgündekinin neden geri döndüğünü ve
niyetinin ne olduğunu sordum.
Ka 'Aree, Marra nın iyi niyetli olmadığını ve bu yüzden müdahale ettiklerini söyledi.
POZİTİF VE SEVGİ DOLU KALMANIN HAYATİ ÖNEMİ VAR
Ka 'Aree daha sonra Marra tarafından bir daha rahatsız edilmeyeceğimi, fakat onu aramaya gelecek aynı ırktan diğer
varlıklara dikkat etmem gerektiğini söyledi.
Marra'ya ne olacağını sordum. Ka 'Aree yaklaşmakta olan olaylar tamamen başlayıncaya dek Marranın tutuklu kalacağını
belirtti.
Sonra beni kucakladı ve ellerini omuzlarıma koydu.

Gözlerimin içine baktı ve bana beraber çalıştığım bazı kişilere duyduğum öfkeyi bırakmam gerektiğini ve titreşimimi
dengelemem gerektiğini söyledi.
Bana o kocaman bulaşıcı gülümsemelerinden birini verdi ve omuzlarımı okşayarak şimdi beni geri göndereceğini söyledi.
Marra ile olan karşılaşmamdan dolayı hala biraz şokdaydım ve kafam karışmıştı, ve eminim gözlerimden anlaşılıyordu.
TİTREŞİMİMİ YENİDEN DENGELEMEK
Başka bir parlak ışık parlamasından sonra, nakil edilmeden önce bulunduğum yere geri döndüm.
Son güncellememden ve bu raporlama noktasına kadar geçen sürede, üç kez Raw‐Tear‐Eir ile buluşturuldum.
Hepsi de titreşim halimin yeniden dengelenmesi ve yakın çevremdeki bazı insanların sinir bozucu davranışları, eylemleri
ile ilgiliydi.
Bu buluşmalar sırasında, kozmik sahneyi gözlemleyebildim ve dev mavi kürelerin belirgin biçimde daha saydam hale
geldiğini fark ettim.
Dokuz metalik küre, önceki haftalarda olduğu gibi aynı konumdaydılar.
DÜNYA İTTİFAKIYLA GÖRÜŞMELER
Bu arada, David’in Bölüm 1’in açılışında da bahsettiği gibi oldukça tartışmalı geçen ABD Başkanlık seçimlerine
yaklaşıyorduk.
Aylar önceden, SSP İttifakının Bernie Sanders ya da Donald Trump'ın seçimi kazanmasını desteklediği bana söylenmişti.
Bu kişilerin ikisi de Kabalın farkındalar, bir parçası değiller ve insanlığın iyiliği için onu yıkmak istiyorlar.
Seçimden sadece günler önce, FBI, DHS ve FEMA'daki bazı müttefiklerim benimle tekrar bağlantı kurdu.
Çok heyecanlıydılar, çünkü ellerindeki veriler Trump'ın kazanacağını gösteriyordu.
PANİK HALİNDEKİ KABALDAN BİLGİSAYAR SALDIRISI
Bu, içerideki bilgi kaynaklarıyla görüşmelerimin bir sonraki aşaması son güncellememi yayınladıktan birkaç gün sonra, ev
bilgisayarlarıma yapılan bir dizi saldırı denemesi ile başladı.
İş için kullandığım üç bilgisayar, izinsiz giriş uyarıları göstermeye başladı. İnternetten koptum ve çok eminyetli olma
amacıyla bir kaç güvenlik taramasında bulundum.
Bu Kabal gruplarının pedofil ve seks köle halkalarındaki katılımları artarak basına sızdırıldığı için, haftalardır panik halinde
olduklarını öğrendim.
Ayrıca kara borsada satmak için genç kurbanlarından organ alıyorlar. Bunlar işlenen suçlardan sadece birkaçı.

FBI ARTIK YETER DEDİ
FBI onyıllardır bu acımasız suçları sessizce araştırıyor. David'in içerideki haber kaynakları bunu onayladı ve şimdi Birinci
Bölümde gördüğümüz gibi kamu bilgisine açıldı.

FBI araştırmacıları, bu kanıtları geçmişte birkaç başsavcıya götürmüşlerdi, fakat bu sadece FBI'dan soruşturmaları
kapatmalarını istemekten ileri gidemedi.
FBI, kısa sürede, bu insanları adalete teslim etmeye izin verilmeden önce büyük değişikliklerin gerçekleşmesi gerektiğini
fark etti.
Araştırtıkça, daha belirgin ve güçlü isimler ortaya çıkmaya başladı.
Görünüşe göre, bu seks kölesi ve pedofili halkası ABD ve AB içindeki hükümet kuruluşlarında çalışan herkesin üçte birine
yakın bir seviyede bulunuyordu.
Bu kişileri yargılamanın çok zor olacağını anladılar.
Belirlendi ki, bu kişileri yargılamaya kalkışmanın önünde bir sürü engel var.

İTTİFAKIN TRUMP’I DESTEKLEMESİNİN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİRİ BU
Bu, seçim sürecinde FBI'nın Donald Trump’ın arkasında durmasının en önemli nedenlerinden biri gibi görünüyor.
Onlar İttifak'ın Trump'ın bir sonraki başkan olmasını desteklediğini biliyorlardı. FBI bir süredir İttifak'tan haberdardı.
FBI, Trump seçimi kazanırsa, sonunda bu delilleri kullanarak gerçekten yargılayacak bir Başsavcıyı getirme fırsatı
bulacağına inanıyordu.
Bu, siyasi partilerin her iki tarafındaki kişiler için kaygı yaratan böylesine çekişmeli bir seçim süreciydi.

Dr. Steve Pieczenik (73) Amerikan Başkanlarına danışmanlık yapan
psikiatri doktoru, yakın zamanda ortaya çıkan ifşaatçılardan.

ESKİ MÜTTEFİKLER SON DAKİKADA GERİ GELDİ
Ortaya çıktığımdan beri, FBI, DHS ve FEMA nın içindeki eski bağlantılarım, Obama hükümetinin ihbarcılara yaptığı baskı
yüzünden benimle irtibatlarını koparmıştı.

Seçimden bir gün önce, üçü de benimle temasa geçti ve Trump seçimi kazanacak dedi.
Sonra benimle yukarıda bahsettiğim soruşturmalar hakkında bir sürü bilgi paylaştılar.
TAM EMİN DEĞİLİM
Trump'ın kazanama ihtimaline kuşkuyla baktığımı ve bu pedofil halkaları hakkında verilen ayrıntılardan tamamen rahatsız
olduğumu itiraf etmeliyim.
Ayrıca, bu kişilerin üçünün de, SSP ihbarcılarına yalan bilgi verme amaçlı kampanyaların başlayacağı konusunda
uyarılmamdan hemen sonra, istihbarat paylaşımı için benimle iletişime geçmesinden biraz şüphelenmiştim.
Bu kaynakları tekrar gözden geçirmek zorunda kalacağım açıktı
TÜM İSTİHBARATI BİR ARAYA TOPLAMANIN ZAMANI
Ertesi gece, Trump'ın gerçekten seçimleri kazandığını görünce herkes gibi şok geçirdim.
Diğer kaynaklardan bu üç kişinin beni gözden düşürmeye çalışmadığını doğrulamayı başardım. Daha sonra onlarla detaylı
bir bilgi indirimi için iletişime geçtim.
Soros'un, seçimden önce yaptıkları ve şu anki isyanlara karıştığını bilen FBI tarafından soruşturma altında olduğunu
öğrendim.
Obama, itibarının bir kısmının korunması durumunda, Hillary'yi affetmeyi red etmeye istekli görünüyor.
Görünen o ki, Trump ve Obama bu seçeneği açık tutuyorlar ancak ortaya çıkmaya devam eden Clinton soruşturmasıyla
ilgili tüm başkanlık bağlarını duyduktan sonra bunun gerçekleşeceğinden kuşku duyuyorum.
Düzen içindekilerin çok huzursuz bir ruh hali var. Bunun böyle olmaması gerekiyordu.
Seçimleri hile ile kazanmaya çalıştılar, ancak Trump’ı destekleyen seçmen katılımını hafife aldılar.
David, Seçim Günü'nde yayınlanacak ‐şimdi Verizon kontrolünde olan‐ Huffington Post'un ön sayfasının bir fotoğrafını
eline geçirdi. Hillary’nin kazanma olasılığını %98 ve Trump için ise %1.7 olasılık olarak gösteriliyordu.
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OY TIRPANLAMAK YETERLİ OLMAYACAKTI
Trump’a oy verecek çok sayıda kişi Soros'a ait olan oylama makinesinin “arızalanacağını” ve seçimlerin çalınacağına
dair beklenti içindelerdi.
Hillary için kilit eyaletlerdeki 100 oydan yaklaşık birinin değişmesinin yeterli olacağını hesapladılar ve yanlış yaptılar.

Az önce söylediğim gibi Soros'un şu anda ayaklanmaların çoğunu finanse ettiği söylendi. Ayrıca Kabal tipi gruplardan
Rusya'ya karşı yapılan intikam saldırıları da var.
Şu anda İttifak ve Kabal arasında çok fazla inişli‐çıkışlı şeyler olduğunu ortaya çıkardım. ABD Başkanlık pozisyonlarını
kaybetmemeliydiler.

ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİLGİLER
David’in Birinci Bölümde paylaştığı gibi Dr. Steve Pieczenik, İttifak'ın Pizzagate e‐postalarının arkasında olduğunu
açıkladı. Onları sızdırdıklarında tam olarak neleri bulabileceğimizi biliyorlardı.
Toplum, ABD Hükümeti'ndeki tüm seviyelerde olan bitenler hakkında bazı çok rahatsız edici bilgiler için hazırlanıyor.
ABD’de (her iki Siyasi Parti'den) ve AB'de pek çok etkili kişinin bu muazzam pedofili halkasının bir parçası olduklarını
göreceğiz.

Bu seks‐kölesi örgütü aynı zamanda, güçlü insanları büyük miktarlarda para ödemek ve politik kararlar alma
biçimlerini etkilemek için şantaj aracı olarak da kullanıldı.
Bu rahatsız edici gerçekler ifşa edildikten sonra, toplum sadece gerçeğin daha fazlası için hazır olmayacak, onu talep
etmek için sokaklara döküleceklerdir.
Yüzeyin altında ne kadarının saklandığını gördüğümüzde ve bunun sadece "buzdağının ucunu" oluşturduğunu
gördüğümüzde, herhangi bir güç grubunun halkı kontrol etmesi o kadar kolay olmayacaktır.

İNSANSIZ HAVA ARACI (DRONE) TARAFINDAN ZİYARET
Bu irtibatları yeniledikten kısa bir süre sonra karım, saat 13.00’da arka kapıdan geldi ve evin çevresinde insansız bir
hava aracının (drone) uçtuğunu söyledi.
Koşarak dışarı çıktım ve evin çevresinde ve otopark noktasında uçarak evimizi gözetleyen beyaz renkli bir drone
gördüm.

Sadece görsel amaçla kullanılmıştır, gerçekte
gelen insansız araç (drone) bu biçimde olmayabilir.

Sonra aniden, çok uzakta olması gereken kalkış noktasına doğru çabucak uçtu.
Son zamanlarda, dronların çalışma ve denetlenme biçimleri bakımından elektro‐gravite araçlarına benzerlikler
taşıdıklarını öğrendim.
Ayrıca, bazılarının oyun denetleyicilerini veya radyo uzaktan kumandalarını taklit eden uçuş kontrol sistemlerine
sahip oldukları bildirildi.

KISMİ İFŞAATIN BİR PARÇASI OLARAK TAM BOYUTLU DRONLAR GÖKYÜZÜMÜZDE BELİRECEKTİR
Bana yakın gelecekte, gökyüzümüzün şu anda çok popüler olan araçlara çok benzeyen üç ve dört rotorlu uçaklarla
dolacağını göreceğimiz söylendi.
Ayrıca bu 3 ve ve 4 pervaneli dronların çarpışma önleme sistemleri ve otomatik pilot özellikleri gibi gelişmiş
özelliklerle neredeyse tamamen otomatik olacağı söylendi.
Bu senaryo, sınırlı ve kısmi ifşaat programının bir parçası olacaktır. Kabal bunun insanlığa anti‐yer çekimi
teknolojisinin anlatılmasının daha uzun bir süre sonraya ertelenmesine neden olacağını ummaktadır.
Bu uçakta bulunan rotorların ve motorların gizlilikleri kalmadığı zaman anti‐yer çekimi teknolojileri ile yer
değiştirebileceği söylendi.
Ordu ve polisin yanı sıra çeşitli sivil endüstriler tarafından da çokça kullanılacaktır.

İLGİMİ ÇEKTİĞİ İÇİN KENDİ DRONUMU SATIN ALDIM
Bu dronlara ilgim o kadar arttı ki kendi dronumu satın almaya karar verdim.
GPS'i olmayan ucuz bir drone satın aldığım için tek yaptığım şey tekrar tekrar çarpmak oldu.
Kendi dronumu satın aldıktan kısa bir süre sonra başka bir dronun evimin çevresinde keşif yapmasının tesadüf
olduğuna inanmıyorum.
Bu ziyaret, yerel bir elektronik oyuncak mağazasından ucuz bir drone satın aldığım aynı hafta ve en son raporumu
yayınladıktan sadece on iki saat sonra gerçekleşti.

GÖLGE BİR DEVRİM
Son raporumu okuduysanız Amerika'da bir sessiz devriminin olduğunu ve Dünya İttifakı tarafından desteklendiğini
duymuşsunuzdur.
Bu savaşın çoğu arka planda ve internet üzerinden gerçekleşiyor ve şu anda sadece ortaya çıkan hava kabarcıklarını
görmeye başlıyoruz.

Sanırım insanlık için yumuşak bir geçiş ve tam ifşaat için meditasyon yapmalıyız.
Gözlerimizin önünde pervasızca ve sorumsuzca ortaya çıkan bu yozlaşmadan daha önce kitleler hiç bu kadar
haberdar olmamıştı.
Büyük bir geçiş döneminin başlangıcına tanıklık ediyoruz. Herhalde artan sıkıntılar olacaktır, ancak nihai sonuç buna
değecektir.
Bu zaman dilimi boyunca onurlu bir şekilde yol alabilirsek, binlerce yıldır bizden çalınmış olan Bilinçlilik Rönesansı için
kendimizi hazırlayacağız.

ANTARKTİKA VE KABALIN TESLİMİ
Geçtiğimiz yıl içerisinde dünyadaki farklı siyasi ve dini liderler Antarktika'ya getirildi.
Yeni arkeolojik buluntular bunun önemli bir nedeni. Heyecanla bu bulguları geziyorlar.
Kaynaklara göre, Kabal, Yeni Zelanda'daki bir adaya, Güney Amerika'nın bazı bölgelerine ve Antarktika'ya kaçmayı
planlıyor.
Eğer öyleyse, bu toplantılar İttifak'a, bu Gizli Dünya Birliği'nin kilit üyelerinin öfkeli Amerikan halkının adaletinden
kaçmaya hazırlandığının bir işareti olabilir.
Kabal seçimi çalabileceklerine ve kaderlerinden bir kez daha kaçabileceklerine inanmıştı. Yanıldılar.

Belki de en garip gelişme, ABD'li üst düzey diplomat John Kerry'nin seçim gününde Antarktika'ya doğru uçtuğu
zamandır:
http://www.rferl.org/a/us‐top‐diplomat‐kerry‐…/28098262.html
Buzz Aldrin de bu kalıntıların olduğu yerleri ziyaret etti ve bir şey onun hastalanmasına ve planlandığı zamandan önce
bölgeyi terk etmesine neden oldu.

Büyüleyici yeni bilgi güncellememizin bu bölümünde, Antarktika’da keşfedilen adem öncesi harabeler hakkında daha
fazla detaya giriyoruz.
Anlaşılıyorki, bu “düşen melekler” – gezegen dışındaki destansı savaşın kurtulanları—şimdiki Antarktika’ya çok çok
daha eskiden kalan üst düzey teknolojiye kavuşmak için bilerek indiler.
Bu bilginin ortaya çıkması düşüncesi, çok heyecan verici. Kabal şimdiden kendi taraftarlarına harabeleri göstermek
için turlar düzenliyor, ve onlar için bu, kozmik yetişkinler tipi bir Disneyland’a gitmeye benziyor.

SON BÖLÜM (DAVID WILCOCK TARAFINDAN GİRİŞ)
Corey, okuduğunuz her şeyi en son Gaia TV çekimlerinden hemen önce koymuştu. Aslında yazılar, röportajlarımızdan
önce düşüncelerini düzenlemek bakımından önemliydi.
Çekimlerden eve döndükten kısa bir süre sonra hem Corey hem de benim için ilave şaşırtıcı deneyimler oldu.
Daha önceden sadece birkaç saat süreceği söylenen, ancak benim uyku zamanımın sonrasına kadar devam eden bir
elektrik kesintisi oldu.
Elektrik olmadan ev soğuk ve karanlıktı ve rahatça yaşamak için "hazırlık malzemem" e güvenmek zorunda kaldım.

OLDUKÇA UZUN SÜREBİLECEK BİR ELEKTRİK KESİNTİSİ MEYDANA GELEBİLİR
Bunun, Kabalın indirilmesinin son safhasına girerken oluşacak kitlesel bir elektrik kesintisinin senkronize bir uyarısı
olabileceğini gördüm.
İttifakın kilit Kabal operatörlerini tutuklamalarının son aşamalarına gelindiğinde, yaklaşık iki hafta kadar ya da biraz
daha fazla sürebilecek bir elektrik kesintisinin olabileceği uzun süredir devam eden söylentiler arasında.

Bu plan, öncelikle kaçmalarını önlemek ve tutuklama süreci boyunca panik ve sivil kayıpları en aza indirmek için
hazırlanmıştır.
Elektrik kesintisinden kısa bir süre sonra, Corey ve ben Skype’ta yazışarak konuştuk ve makalemizi aramızda geçen
konuşmaların notları ile kapatmaya karar verdik.
Bu noktaya gelindiğinde, Corey hikayemize eklenebilecek yeni deneyimler yaşadı ‐ ancak henüz yazmak için
zamanımız olmadı.
Söyleşimizi bazı belirli bölümlerde daha okunaklı hale getirmek için yeniden düzenleyip geliştirdik.

COREY VE DAVID ARASINDAKİ SÖYLEŞİ
[03/12/16, 02:14:11]
D: David Wilcock
C: Corey Goode
D: Sadece bir günlük elektrik kesintisi yaşadık. Her şey zifiri karanlıktı ve gece yarısından sonra, herkes şiddetli
soğukta uyuduktan çok sonraya kadar da elektrik gelmedi.
İki haftalık elektrik kesintisi senaryosuyla ilgili düşüncelerin neler? Bu, beş alarm seviyeli bir yangın uyarısı gibi
görünüyordu ve bana bir geceden daha uzun süreye hazır olmam gerektiğini söylüyordu.
C: Bu nedenle mesajda en az iki haftalık erzak bulundurulması konusundan bahsettim. Ben kesinlikle hazırım.

ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE AÇIĞA ÇIKIYOR
D: Kabalın, başka hiçbir işe yaramadığında Trump'u mahvetmeye çalışmak için finansal bir çöküş oluşturacağı da
ihtimal dahilinde.
Pizzagate, dün İnternet'te bir numaralı hikayeydi; bunun bir içerik toplayıcı olan Digg'in en üst sıralamasında olduğu
ortaya çıktı. Ben bunu fotoğrafladım.
Bütün bunlar çok çabuk bir şekilde çözülüyor, açığa çıkıyor.

Ana akım medya, "hiçbir delil ve mağdur yoktur" diyerek devam ettikçe bu durum bunu yapan çocukların
uyanmasına ve daha da savaşmalarına neden oluyor. Bu çok ilginç.
Böylelikle, bunların ortaya saçılmasının başkanın göreve başlamasından öncesine gelir mi acaba diye ciddi bir şekilde
merak ediyorum.
Bu kadar uzun engelleyemeyebilirler ve bu da Kabal için her şeyin ortaya çıkmasını çok daha çabuklaştırabilir.
ANLAŞMALARIN ÇOĞU YAPILDI
C: Şu anda arka planda olan bitenler, kaplumbağa hızında hareket ediyor.
İttifak ve Kabal arasında görüşüldüğünden bahsettiğimiz şeylerin hepsi şimdi çoğunlukla kabul edildi.
Bu arada, elitle bağlantılı çok sayıda insanın işlerinden istifa ettiğini görmeye hazırlanın.
Tabii ki ülkeden kaçmayacaklar, ancak Trump’ın başkanlığının protesto edildiği yerler dışında daha güvenli bir
bölgeye "göç edecekler”

D: Vay canına. Seçimden sonra ne kadar sürede tam bir anlaşmaya varmışlar?
C: Bu anlaşmaların çoğu, seçimlerden önce finale yaklaşmıştı ancak pek çoğu da seçim sonuçları belirginleştikten
sonra ortaya çıktı.
D: Bu veriler güncellenebilir ve güncel olmalıdır. Bu kadar uzun elektriksiz kalmak, benim için büyük bir kozmik
yeniden başlatma noktasıydı.

Kabalın neler olduğunu gördükten sonra bir anlaşma yapması mantıklı geliyor.
Bununla birlikte, temel öğretileri "ihanet, emrin ilk kuralı" dır, bu nedenle, herhangi bir anlaşmayı kabul edip
gerçekte bu anlaşmaya uymaları olası değildir.

ANTARKTİKA’DAKİ KEŞİF
C: Şu anda, Antarktika'da gerçekten büyük bir keşif yapıldığına dair bir düzine teyidim var.
Gerçekten de, tüm kıta ve adalar boyunca ve ayrıca buzulla kaplı arazinin altındaki yeraltı tesislerinde yığılmış birçok
türde kalıntı ve eser bulunmaktadır.
D: Çok güzel.

C: Güncellemenin geçerli olabilmesi için yeni bir güncelleme gerekecek. Ama ben onunla ilgilenebilirim.
D: Bu Antarktika keşfi, kazıyla birlikte buzulların erimesiyle mi ortaya çıktı ya da sadece kazıyla mı açığa çıktı?
C: Bir miktar erime vardı ancak çoğu yıllar boyunca süren kazı işiyle ortaya çıktı.
Kazıları yapmak ve inşa etme gereği ortaya çıktığında yeni alanlar yaratmak için "Buhar Püskürtücüler" kullanıldığı
söylendi.
D: Yakınlarda ana damara ulaşmış olmalılar, yıllardır uğraştıklarına göre.
C: Hem de ne ana damar!

ÇOK GENİŞ ALANLAR BOYUNCA YENİ KALINTILAR
D: Buhar püskürtme makineleri kulağa mantıklı geliyor. Binaların ve teknolojik kalıntıların bulunduğu Manhattan
büyüklüğündeki bir alandan mı bahsediyoruz? Bu kadar büyük mü?
C: Çok büyük metrekarelerdeki kalıntılar keşfedilmiştir ancak şu ana kadar sadece küçük bir yüzdesi kazılmıştır.
D: Dolayısıyla, buz altında bir tür kubbede korunarak kalmış kalıntılar şeklinde değiller.
Orada hala çıkarılacak şeylerin olduğunu düşünüyorum. Hasar görmemiş şekilde kalan bina var mı?
C: Bölgede aniden ortaya çıkan buzlanma nedeniyle hepsi düzleşmiş, ezilmiş ve yıkılmıştı.
Tüm vahşi yaşam, tonlarca ağaç/bitki sanki durdurma düğmesine basılmış gibi donmuş durumda bulunmuş. Ayrıca
Adem öncesine ait pek çok insan bedeni de bulunuyor.
D: İlginç. Bazı çok özel durumlar olmadıkça, her şeyin tamamen çökertilmiş olacağını zannediyordum.

Bir sürü dev hayvan var – değişik otçul memeliler, mastodonlar, toksodonlar, kaplumbağalar ve daha neler. O zaman
biyosfer çok farklıydı.
C: Bu kesinlikle doğru. Zaten aniden donmuş tarih öncesi hayvanların da bedenlerini çıkartıyorlar.

COREY RÜYA SEMBOLÜ OLARAK KULLANILIYOR
C: Ka 'Aree’nin bana birçok insanın yeraltı üslerinde ve uzay gemilerindeki küçük sınıflarda onlara bir şeyler
öğrettiğime dair rüyalar gördüklerini söylediğini hatırladım.
Bunun nedeni, birkaç farklı "grup" un beni rüyalarda avatar olarak kullanmaları ve insanların da beni bilinçaltında bu
konuma yerleştirmeleridir.

Bunlar çok garip şeyler ve bundan hoşlanmıyorum. Bir avatar rüya halinde her şeyi yapmak için kullanılabilir.
D: Bu duyguyu biliyorum. İkimize de binlerce kişi rüyalarında bizi gördüklerine dair mesajlar yazıyordu.
Onlara, tam anlamıyla oralarda olmadığımızı ve ne deneyimlediklerinin farkında olmadığımızı hatırlatmalıyız.
Rüyalar doğaları gereği sembolik ve metaforiktir ve yaptığımız çalışmaya dayanarak bu semboller genellikle Jung'un
terimleriyle insanların "aşkınlık durumu" nu temsil eder.
C: İç Dünya gruplarının yanı sıra ET'lerden ve hükümet tipi örtülü operasyonlara kadar pek çok gerçeküstü iletişim
şekilleri bulunmaktadır.
İnsanlar şu an ne hatırladıklarına kesinlikle dikkat etmelidir.

KABALIN SONUNDA POZİTİF HİSSEDECEK BİR ŞEYLERİ OLUYOR
C: Son istihbarat bilgilerimin çoğunda eski teknolojiler ve kalıntılarla ilgili keşiflerin "elit" topluluklarda büyük bir
vızıltıya neden olduğuna dair bilgiler var.
Kolektif olarak nasıl bitireceğimize karar verdiğimiz bu en büyük zaman diliminde, tarih öncesi zamanımıza geri
dönmemiz çok ilginç.
D: Belki elitlerin nihayetinde olumlu hissedecek bir şeyleri oluyor. İttifakla bir anlaşma imzalamak ve belki de bir
kereliğine de olsa yalan söylememek kendilerini daha iyi hissettirebilir.

KEŞİFLER HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
C: Bu gruplar şu anda geçici bir sessizlik halindeler ve son keşiflere odaklanmış durumdalar.
D: Bu gruplar zaten pek çok ilginç şeye erişiyor, ama belki de bu keşif daha çok dünya kaynaklı grupların hoşlarına
gidebilecek türden bir şeydir. Bu grup gezegen dışı bir şey görmemiş olan bir gruptur.
Bu nedenle her ne kadar bir sürü ilginç şeyler görmüşlerse de, bu kadar çok heyecanın olması mantıklı görünüyor.
C: Bunlar, buzun altında ve dünyanın çeşitli bölgelerinde var olduklarını bildikleri ya da duymuş oldukları kalıntılardır.
Yaklaşık olarak on ila onsekiz bin yıl boyunca ilk defa birileri bunlara ulaşabildi. Yani evet ... gaza gelmiş durumdalar.

D: Buzz da bunları görebilmiş ve bu nedenle de sağlık sorunları ortaya çıkmış görünüyor.
C: Yaşlı kalbi muhtemelen Mars Görevi gömleğinden dışarı fırlayacaktı.

NE BULACAĞIZ?
D: Binalardan herhangi biri, içinde yürünebilecek kadar sağlam ve dik duruyor mu? Herhangi bir güç sistemi hala
fonksiyonel bir şekilde çalışıyor mu?
C: Yerin yüzeyinde tamamen ezilerek düzleşmemiş bazıları varmış gibi geldi.
Kalıntıların çoğu mağaralarda yerin altında. Yerin altında Adem öncesi zamanlardan kalan daha da fazla eski kalıntılar
mevcut, sanki ufak bir kazı yapsak bir şehir bulabilecekmişiz gibi.
Böylece yüzeyde kazılar yaptıkları gibi bu eski gruplara ait yerin altında kalan mağara şehirlerde/askeri komplekslerde
de kazılar yapıyorlardı.

BUNLARI HALKA AÇIKLAYACAKLAR
C: Ancient Aliens TV dizisi bu şeylere delirecektir.
D: Bunu beklenenden daha önce kısmi ifşaatın bir parçası olarak kullanacaklar mı?
C: Öyle olacağını sanıyorum, çünkü bu bulguları çok gizli tutmaya çalışmıyorlar ve kısmi ifşaat için mutabakata varılan
bir gündem var.
D: Vay canına. Bu son derece heyecan verici olacak.

Muhtemelen, gezegenin dışıyla ilgili bir şeyle başlamak yerine önce dünya kökenli bir şeyle başlamayı tercih ederler.
Bu çok mantıklı.

TÜM İYİ ŞEYLERİ ÇIKARIYORLAR VE ORTADAN KALDIRIYORLAR
D: Muhtemelen daha açılmadan önce tüm "iyi şeyleri" kaldırmak için uğraşıyorlar. Bu şekilde, sadece onların izin
verdikleri şeyleri "keşfetmemize" izin veriyorlar.
Yani en iyi teknoloji muhtemelen orada olmayacak.

C: Evet, daha önce bahsettiğim çatlak sistemi altından dev elektro‐mag denizaltılarla büyük eserleri taşıyorlardı.
D: Gördüğüm kadarıyla, bu grubun nasıl çalıştığını çok fazla biliyorum yıllarca çalışmanın verdiği bir alaycılıkla.
C: Evet, taktikleri yüzlerce yıldır değişmedi. Arka planda devam eden şeylerin tümünü bilerek olumlu olmak zor,
ancak elimden gelen her şeyi yaparım.

TÜM BUNLAR NE ZAMAN BAŞLADI? VE NE BULDULAR?
D: Farklı zamanlarda oraya üst düzey Kaballar gezmeye gidiyorlar mıydı? Ve keşif ne zaman hissedilebilir bir hale
geldi?
C: İlk keşifler bir süre önce gerçekleşti, zamanından emin değilim. Uzaydan çok ileri teknolojilerle taramalar yaptıktan
sonra buzun altında ne olduğuna dair fikirleri oluştu.
Bir bölgede kazı yapıyorlardı ve kuru toprak olarak görülen yerlere dağılmış bir şekilde daha başka pek çok kalıntıyı
keşfettiler. Bu zamanla oldu.

Çeşitli gizli örgütlerden çeşitli önemli kişileri getirmeden önce, bulduklarının ne olduklarını inceliyorlar ve bir kısmını
dışarı çıkarıyorlardı.
Sonra Ohio'daki “durağanlık odası” gibi "Kabal Disneyland"ı şeklinde turlar düzenlediler.
Kazı yapmaya devam ediyorlar, ancak buzu temizledikleri alanların çevresinde neler olduğunu biliyorlar.
Tüm buharlı kazıların buz tabakasının yüzeyinin ortaya çıkardığı alanlarda çökmelere neden olabileceğinden endişe
ediyorlar.
Bence bu kazıları daha da ilerletmek ve genişletmek için bir takım yollarla halka açıklamaları gerekecek.

…devamı bölüm 5/5 de
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NEDEN BUNUN HAKKINDA DAHA ÖNCE KONUŞAMIYORDUN?
D: Çok ilginç. Neden daha önce bu konu hakkında konuşamıyacakmışın gibi bir his vardı?
Bu konulara işaret ettiğin ama detaylarına giremediğin 3 ay kadar zamanın oldu. Bununla ilgili hassasiyetini
anlayamıyorum.
C: Toplum algısının korunması.
D: Anlamıyorum. Hikayeyi ilk anlatanın sen olmanı istemedikleri için mi? Olayın dışarı sızmasındansa kendi anlatma
yöntemleriyle kendi bakış açılarından açıklamak mı istediler?
C: SSP’nin bizim tarafımızda çalışan casusları vardı. Bu da bilginin daha erken ortaya çıkarılmasına engel oldu. Elitler
olaylarıın kendi açılarından anlatılmasını istiyor.

İTTİFAK PERSONELİNİN GİZLİLİĞİ İFŞA OLABİLİRDİ
D: Yani bu bilgilerin, senin sızdırdıklarının yani, daha erken ortaya çıkıyor olmasının sebebi, SSP.
C: Evet, ve SSP ve ittifakın işbirlikçileri sahneden kaldırıldı.

D: Haklısın... Önce arkalarını toplamaları gerekti.
C: Evet, önemli laboratuvarlar ve tesislerde yandaşları bulunuyordu. Bütün bu veri şimdi toplanıyor.
Neredeyse her alanda çalışma yapan sürüsüyle laboratuvardan bahsediyorum.
D: Var olduklarına ya da daha önceden de olduklarına eminim.
C: Tarih öncesi hayvanların kadavraları da paketlenip denizaltılarla gönderiliyor.
D: Bu kulağa mantıklı geliyor.

İTTİFAKIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
D: Bu bilgileri daha önce açıklamamak konusunda sana verilen emrin, bu insanların ittifaka dahil olduğu
düşünüldüğünde, bir nedeni var mıydı? Bu işin zamanlama yapısını anladığımdan pek emin değilim.
C: Zamanlamanın tek amacı kabalın bilgiyi kimin sızdırdığını anlamasını engellemekti. Eğer bilselerdi, casusların
olduğunu anlar, kimliklerini öğrenip, onları öldürürlerdi.
Yani casuslar kurtulduktan sonra bilgiler açıklandı, yani büyük bir kısmı.
D: Vay.. bu bayağı anlamlı geliyor şimdi.

HASSAS BİLGİLERİ NEDEN SANA VERİYORLARDI?
D: Sanırım sormam gereken diğer soru neden sana bu konular hakkında bilgi verilip sonra da açıklamamanı
istedikleri. Sonuçta kaçırıp, bu bilgileri senden zorla elektro‐kimyasal yollarla alabilirlerdi?
Hala neden paylaşamayacağın şeyleri sana anlattıklarını anlamıyorum.
C: Anladığım kadarıyla bütün bu bilgilerin casusların kurtarılması sırasında beni sorgulayan hava kuvvetleri elemanı
tarafından öğrenilmesini istiyorlardı.
D: Vay “Sigmund”hakkında gerçekten ilginç bilgiler. Şimdi taşlar yerine oturmaya başladı.

BU İŞİ BOZMAK İSTEMİYORUZ
D: Sanırım şimdi endişe duymamı gerektiren tek konu, bunu “sızdırdıktan” sonra elitlerin planlarını değiştirebilmesi
ve bir daha hiç kimsenin görememesi ihtimali.
Ya da yenilmeye çok yakınlar ve bu bilgiler iki türlü de ışığa çıkacaklar?
C: Tekrar gizlemeyi deneyebilirler ama onlar için işler o kadar çığrından çıktı ki artık çok önemi kalmadı.

SİGMUND SONUNDA OLAYIN ÖZÜNÜ KAVRADI
C: Sigmund SSP İttifakı için bir sürü sorun yaratıyordu. Açıkça konuşmak gerekirse onları hainler olarak avlıyordu.
Ama benden aldığı son bilgiler ışığında, bakış açısı değişti ve üstlerine bir çok öfkeli sorular sormaya başladı.
Yani şimdilik bu konuda görev tamamlanmış gibi duruyor.
D: İnanılmaz.
C: Bu görevler, genelde hepsini yaşamak zorunda kaldığımdan, benim için pek anlaşılır değiller. Çok zor bir çalışma
yöntemi gerçekten.

NEDEN BİLGİYE BAŞKA YOLLAR KULLANARAK ULAŞAMAZDI?
D: Neden telefon konuşması kayıtlarımdan “jacob” ve Henry Deacon ile olanları çıkartıp senin söylediklerinle
karşılaştırmadığını anlamıyorum.
Sonuçta, sahte olabilmek için çok fazla özel bilgi içeriyorlar.
C: O ikisinin de sahtekar olduğunu ve seni de kandırdıklarını düşünüyor.
D: Bu karmaşık durum içerisinde birbirimizden bu kadar özgün bilgiyi telepatik yollarla elde etmemiz mümkün değil.
Bu kadar genişçe koordine olmuş bir sahtekarlıkla uğraşmaktansa, doğruyu söylemelerinin daha mantıklı olduğunu
düşünmesi gerekirdi.
Buna asla inanmazdım ve her zaman %100 senin arkanda olmamın sebebi de buydu.
C: Evet o sıralarda, bütün bunları boşluktan çekebilecek kadar güçlü bir medyum olup olmadığımı anlamaya
çalışıyorlardı.

BU OLUMLU YÖNDE BÜYÜK BİR DEĞİŞMEYE SEBEP OLDU
C: Gerçek ne olursa olsun, ihtiyar Sigmund bu işin sonuna kadar inip, bütün güvenlik açıklarını bulacaktı. Adam oyun
oynamıyor.
D: Artık SSP İttifakını tahrip etmeyeceğini duyduğum için çok mutluyum.
C: SSP İttifakının ordu içindeki programlarında yer alan elemanlarını o kadar çok korkutmuştu ki , artık ortaya
çıkamıyorlar, işlerini düzgün yapamıyor ne de rapor veriyorlardı.

Yani evet bu bayağı önemli bir şey.
D: Ve bu adam bütün bu sorunun merkezindeki adamdı. Aslında bayağı ilginç. İşlerin bu şekilde yoluna girmesi
gerçekten rahatlatıcı.
Kesinlikle kullanıldın ama, bu süreç içinde bütün “Tam İfşaat” sahnesini kurtarmış olabilirsin.
SSPA (Gizli Uzay Programı İttifakı) nın bize karşı olan tutumu Wrangler Günlerinden beri hiç iyileşti mi? Bence bu
gerçek bir zaferdi.
C: Bir süredir bizim hakkımızda kötü şeyler söyleyebilecekleri vakti bulduklarını sanmıyorum. Daha çok Sigmund’un
onları rahat bırakması konusunda mutluluklarıyla meşguller.
BİRİNCİ KISIMDAN SONRA DAHA FAZLA VERİ YAYINLANDI
(David’in notu: En son burada kalmıştık ve gitmeye hazırdık. Birinci kısım yayınlandıkdan sonra MİC SSP bayağı mutlu
görünüyordu. Sonrasında ise bu bilgiler bize verildi.)
[07/12/16, 09:28:52 ] C: Vay ki vay
Bu sabah yapılan “Soru Sorulmaz” ibareli toplantıda konuşulan, Antartikada bulunmuş , adem öncesi kalıntılar
hakkında bayağı sağlam bilgilere ulaştım.
MIC SSP ye ait Sigmund tarafından gönderilen personelden bilgiler.
ADEM ÖNCESİ YAŞAYANLAR , ANTİK İNŞAACI IRKIN KALINTILARINA YERLEŞMEK İÇİN GİTTİLER
Anlaşılan o ki adem öncesi topluluk oraya vardığında buzlar çoktan tutmaya başlamıştı. Tabii ki o günlerde kıtanın
pozisyonu daha değişikti. Ekvatora şimdi olduğundan daha yakın.
Bu yarı tropikal alana, gezegen üzerindeki diğer bölgeler daha yaşanılabilir olmadığı halde bir sebeple yerleştiler.

Mısır müzesinden bir büst: Heykeltraş yüzü bu kadar güzel
yansıttıktan sonra, artık hala kafatasını uydurduğunu düşünecek
kadar saf değiliz!

Buraya çok zorda kaldıkları zamanda az teknoloji ve kaynakla geldiler, amaçları antarktikada daha önceden yaşamış
olan Antik İnşaacı neslin kalıntılarını ve teknolojisini kullanmaktı.
Burada en azından bir tane 1.8 milyar yıldan daha eski antik inşaacı ırka ait yapılar grubu bulunuyor.

İNANILMAZ TEKNOLOJİ KALINTILARI
Araştırmacılar gerçekten muhteşem teknolojik kalıntılar buldular.
Bulunanlardan biri, altın ve bakır karışımı tabakalarla tavanı ve zemini kaplanmış odalardı.

Burma, Yangon’da bulunan Botataung tapınağı. Görsel amaçla
kullanıldı, gerçek örnek değildir.

Plakalarda garip spiraller ve yivler var. Açıkça belli oluyor ki bu odaların amacı büyük miktar elektriği aktarmak.
Bizim soluduğumuzdan farklı atmosfere sahip odalar var, bu odalarda yerçekimi dünyada ölçülenin sadece %36’sı.

KENDİ ARAÇLARINI DA YOK ETTİLER
Anlaşılan o ki adem öncesi nesil, burada buldukları eski teknolojiyi ve kendi orjinal dünyalarından getirdikleri
teknolojiyi parçalamış/yok etmişler.
Açık olan bir başka şey ise, bu adem öncesi baş şehrin en eski yerlerini yapmak için buraya geldikleri aracın
teknolojisini de parçaladıkları gerçeği.
Dostum, o kadar çok keşfettiler ve keşfetmeye devam ediyorlar ki bulduklarının küçük bir kısmını kazarak ortaya
çıkardılar.
Yakında daha fazlasını duymaya can atıyorum. Daha fazla bilgi elde edilene kadar bu bilgileri saklamamı söylediler
ama olsun seninle paylaşıyorum.
(D: İki gün sonra bunları eklemek için izin çıktı, ki bu beni çok mutlu etti. Üstelik dahası da var:)

KURUMUŞ VE MUMYALANMIŞ BEDENLER
C: Antarktikanın büyük alanlarında donmuş halde bulunan tarih öncesi hayvanlar ve şehir yerlilerinin yanı sıra şaşırtıcı
antik kalıntılar da bulundu. Buradakiler ani bir dev felaketle ölmüşler.
Italya’daki Pompei yanardağının püskürmesinin ardından keşfedilen bedenlerle ciddi oranda benzerlik göstermekte
bu bedenler.
Adem öncesi nesil melez ya da karışık bir ırk değildi ve 4 metre uzunluğundaydılar.

Görsel amaçla kullaıldı, gerçek örnek değildir.

Vücutların hepsi kurumuş ve bir çeşit lastik ya da hayvan derisi gibi görünmekteydi. Bir çoğunun bel çevresinde
keseler vardı ve yağla doluydu. Aynı keselerden göğüslerinde vardı, tıpkı kilolu erkeklerde görülen yağlı memeler gibi.

Eski Mısır dan kalan bu farklı vücut yapısını gösteren bir duvar oyması

Sırım gibiydiler, çok az bir kas taşıyorlardı. Mısır’dakilere çok benzeyen giysiler içindeydiler ancak daha canlı renkli,
güzel görünümlü ve parlaktı kaliteli ketenler gibi kumaşlar vardı.
Antik Mısır’dakine benzer bir stilleri vardı ama saç kesimi ve giysileri biraz daha farklıydı.

EN ÜST DÜZEY MIC SSP SUBAYLARI DÜNYADIŞI ZEKİ VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİDİRLER
[09/12/16, 06:39:39] C: Bir şeyi netleştirmek gerek, en üst düzey MIC SSP subayları, güneş sistemimizde birkaç
dünyadışı varlık türünün bulunduğunu biliyor.
Dünya’ya sürekli gelen 4 ya da 5 türü biliyorlar ve 50’nin üzerinde türün de güneş sistemine girdiği ya da Dünya’yı
ziyaret ettiği biliniyor.
Sadece Sigmund gibi ağır toplar büyük sayıda dünyadışı varlıktan haberdar.
Kitlelere ya dünyadışı varlıkların olmadıklarını söyleyecekler ya da uzun süredir burada olan insan benzeri dünyadışı
varlıklardan birini tanıştırmayı planlıyorlar.

Charles Hall “Millenial Hospitality
(Bin Yıllık Misafirperverlik)” Kitabının yazarıdır.
Kendisi 1960’li yılların ortalarında Las Vegas,
Nevada’daki Nellis Hava Üssünde Hava Durumu
Raporlarının çıkarılmasında asker olarak çalışmıştır.
Bu esnada bölgede Uzun Beyazlar denilen
ırk ile karşılaşmıştır. Kendisi ne kadar
kitabının başında yazdıklarının hayal ürünü olduğunu
yazmış olsa da, sonraları katıldığı konferanslarda
bunların gerçekten yaşanmış olduğunu itiraf etmiştir.

D: MIC SSP’deki insanların dünyadışı varlıklardan haberdar olduğunu bilmek ilginç, karanlıkta bırakılmamışlar konu ile
ilgili. Bu yeni bir şey.
C: Evet ve birçok üst düzey az bir kısmını biliyordu. NATO’nun 60’larda sahip olduğu bilgi kitabı buna örnek.
MIC SSP farklı hikayeleri olan muhtelif fraksiyonlardan askeri ve istihbarat gruplarının bir araya gelmesiyle oluşmuş
bir yapı.
D: Bunu tamamen netleştirebiliriz.

C: Uzaylıları bilmeyen bir çok düşük seviyedeki bireyler antik uzaylılar bilgisini kullanarak şu anki uzaylıların zaman
yolcuları olduğu hikayesini öne sürdüler.
Kısmi ifşaat ile insanlara vermek istedikleri hikaye bu.
D: Çok ilginç ve işe yarar bir bilgi. Kesinlikle bunu derinleştiricez ki ben konunun bu yönünü bilmiyordum.

GENETİK DENEYLER YÜRÜTÜLMEKTEYDİ
[10/12/16, 05:28:01] C: Git gide artan bilgiler alıyorum… parçalar halinde diyebiliriz.
Dünyadaki humanoid türler ile yapılan her türlü eşleştirme ve karıştırmaya dayalı genetik deneylerin yapıldığı
laboratuar kompleksleri bulundu.
Normal şartlarda Genetik Çiftçilerin birbirinden farklı işlemesi gereken “deneylerinde” gereken dünyadaki tüm
insansı ırkların DNA larını karıştırıyorlardı.
Böylece hemen her türlü insan melezi üretilmiş oldu.
Ayrıca devler ve diğer türler gibi farklı özellikteki insan türlerinin yaratılması için küçük test grupları oluşturdular.

BU, ‘’GENETİK ÇİFTÇİLERE’’ SORUNLAR YARATMIŞ OLDU
Ayrıca uzun zaman önce dünyadan yok olan belirli bir insansı ‘’dinozor’’ türünün de geri getirilmesine yönelik
çalışıyorlardı.
Bu Genetik Çiftçi Irklar için ciddi bir sorundu çünkü kendilerinin deneyleri bozuluyor ve çalınıyordu.

Görsel amaçla kullanıldı, gerçek bilgiye dayalı örnek değildir.
Sonra bu Adem Öncesi Neslin genetik deneylerinin büyük bölümünü temizleyen ‘’global olay’’ oldu.
Adem Öncesi Nesil kendilerine korumaları, madenlerde çalışmaları, hizmet etmeleri ve benzeri amaçlarla, dünyada o

dönemde bulunan insanları üretiyorlardı.
Bu tür şeyler son bir kaç yüz bin yıldır farklı gerekçelerle insanlara uygulanmıştır.

CAYCE OKUMALARI İLE BAĞLANTISI
D: Büyüleyici. Cayce Okumalarının Atlantislilerin Elohim tarafından yok edilmelerinin iki ana sebebinden birinin
genetik ile oynamaları olduğunu söylediğini biliyor muydun? (Cayce Readings; Edgar Cayce Kanal mesajlarıdır)
Görünen o ki insanlar ve insan olmayan değişik türden canlıları karıştırarak melezler yapıyorlardı.

Görsel amaçla kullanıldı, gerçek bilgiye dayalı örnek değildir.

C: Hayır, Cayce bilgilerine hemen hemen hiç göz atmadım.
D: 20 yıldır dile getirdiğim şeyleri doğrulamak için duyabileceğin çok detaylı bir örnek. İnanılmaz bir şey.

BEDENLER MUMYALANMIŞTI
D: Sürüngen ırkların üretilmesinde başarılı oldular mı?
C: Bu insansı türlerin yinelendiğini biliyorum ama ne kadar ileri gidildiğini bilmiyorum. Sanıyorum ki başlarını belaya
sokacak kadar ileri gitmişler.
D: Yani gerçekten laboratuarlarda farklı tür melezleri küvözler içinde büyütüyorlardı?
C: Bedenler bayağı bir lastiksi/derimsi bir durumdaydı. Kazı çalışmalarının ardından yapılan testlerde buzun ciddi
oranda tuzlu su barındırdığı da görüldü.
Bir çok hayvan ve insansı yaratık laboratuarlarda yapım sürecinde (donmuş halde) bulundu.

Görsel amaçla kullanıldı, gerçek bilgiye
dayalı örnek değildir.
D: Sadece açıklığa kavuşturmak için soruyorum, insansılar silindir tüplerin içinde mi büyütülüyorlardı?
C: Bilmiyorum, tek bildiğim üretim sürecindeyken laboratuar kompleklerinde donmuş olarak bulundukları.
D: Öyle bir şey olmalı. Büyüme süreçlerinde en azından yetişkinliğe yaklaşana kadar korunmaları gerekmekte.
C: Ya da yükü taşıyabilecek başka bir canlıya yerleştiriyorlardı. ‘’yetiştirme’’ kelimesini bunun için kullanıyorlardı.
D: Olabilir ve bence daha teknolojik. Yetiştirme, teknolojikleştirilebilir.

HAYATTA KALMA MODUNDAYDILAR
C: Adem öncesiler normalde sahip olduklarından çok daha düşük bir teknoloji kullanıyorlardı. Evlerinin rahatlığından
uzak, burada çok az bir teknolojiye sahiptiler.
Global olaya kadar hayatta kalma modundaydılar.
D: Elbette, mantıklı.
C: Bahsettim mi bilmiyorum ama tweet’lemiştim bunu, birçok Pre‐Adamite bedeni, pompeii’dekine benzer bir
durumda bulundu.
Hatta bazılarınca ‘’Buzdaki Pompeii’’ olarak isimlendirildi.

Pompei de küller tarafından aniden ölenler

ODAK NOKTAMIZI GENİŞLETMELİYİZ
C: Şu anda, bu SSP insanlarının ve bu varlıkların tümü, bizim gibilerin hedef kitlelerimizin dışına odaklanmamızı
istiyorlar.
Kitaplar, konuşmalar, etkinlikler ve Tv programları çoğunlukla zaten bu konularda bilgi sahibi olmuş insanlara hitap
ediyor ve daha büyük çerçevede bizi bir yere götürmüyor.
Yaptığımız şey grup bilincine katkısı var elbette ama gruptaki her bir bireyi etkileyerek yüzüncü maymun etkisine hızla
ulaştıracak kadar geniş ve yeterli değil.
En uygun zamansal gerçeğe ulaşmamız için gereken şey budur.

SONUÇ
Şimdi bu size en son ve güncel bilgilerimize getiriyor. İnsanlık için heyecan verici değişimler geliyor.
Bunların gerçek olduğuna inanılması zor. Bunu anlıyoruz.
Unutmayın ki bunu yapmamızın tek sebebi Sistemin (Kabal) hikayeyi kontrol etmesini önlemek.
Kısmi ifşaat istemiyoruz. ‘’Sigmund’’ sayesinde biliyoruz ki kendisine yalan söylendi ve kısmi ifşaat planları artık
işlemeyebilir.
Eğer söylediklerimizin herhangi birini ana akım medya haberi olarak duyarsanız, ilk nerede duyduğunuzu unutmayın.
Ayrıca böyle bir duyuru yapılırsa bir çok insanın da bu yazıya geri dönüp bakacağını söyleyebiliriz.

ÇALIŞMAYI YAPMAK
David ve ben, sahip olduğumuz zaman diliminde mümkün olduğu kadar kaliteli bilgi paylaşmaya çalışıyoruz.
Eğer Sistem bu bilgileri önce yayınlasaydı, biz onları takip ediyor olurduk.
Gelecek çok ilginç olacak ve ‘’son oyunun’’ bitiş işaretleri görülebilmekte.
Bu bilinen tarihimiz içerisindeki en önemli futbol karşılaşması ve sonucu henüz belirlenmedi.
Sevgi dolu, pozitif düşünceleriniz ve davranışlarınızla kendinizi ve çevrenizdekileri güzel sonuçlara hazırlayabilirsiniz.

KOZMİK SAVAŞI KAZANMAK
Kesinlikle iyi ve kötü arasındaki kozmik bir savaştayız ve iyiler kazanmakta.
Başarının temel anahtarı ise karşılaştığınız olumsuz bilgilere aldırmayıp kendi pozitif tutumlarınızı sürdürmeniz ve
daha iyi bir gelecek için birlikte yaratım gücünüzü korumanızdır.
Bu söylediklerimizin çok büyük esasları bir sürü kanıt ile beraber geniş kitlelerce anlaşılmakta.
Kabal’ın tek yapabileceği İttifak’a karşı yenilgisini kabul edip ifşaatları yapmak. Geleceğimizde çok ilginç deneyimler
olacak ve bunların olmasını dört gözle bekliyoruz.

Sizlerin toplu çabaları, başarı için büyük önem taşımakta. Gaia’ya yazarak ve videolarımızı izleyerek ifşaatlar ile ilgili
daha çok bilgi edinebilirsiniz. (www.gaia.com)
Corey bu arada finansal sıkıntılar yaşamakta, eğer isterseniz spherebeingalliance.com ziyaret edin ve bağış yapın.
David’in yeni kitabı The Ascension Mysteries burada konuştuklarımıza ilişkin daha derin bir açıklama getirmekte ve
ikimiz de yeni projelere ilişkin açıklamaları merakla bekliyoruz.
Teşekkür ederim ve görüşmek üzere!
POST ETMEDEN ÖNCE DAVİD WİLCOCK TARAFINDAN YAPILAN EKLEME: HİKAYE ŞİMDİDEN KAMUYA SIZIYOR
Bu yazıyı bir an önce mümkün olabilecek en güçlü şekilde yayınlamamız istendi. Corey'nin yazısı 11 Aralık cumartesi
sabahı üzerinde mümkün olduğunca çabuk şekilde bir hafta boyunca çalışmamızdan sonra yayınlandı.
Yayınladıktan neredeyse hemen sonra, sızdırılacak istihbarattakiler olmaya başladı. Bu inanılmaz şekilde "tesadüf"
olan açık bir kasıtlı olaydı

Hava Kuvvetleri Kidemli Binbasisi Harold Z Ohlmeyer 1960'ta Profesor Hapgood'a Piri Reis Haritasindaki teorinin
doğru olduğunu yazdığı bir mektup gonderdi.
Mektupta: "Haritanın alt kısmındaki cografi detay, 1949 İsviçre‐İngiliz ortak Antarktika seferinde buz örtüsü
üzerinden hazırlanan sismik profil sonuclarına olağanüstü şekilde uyuyor."
"Bu sahilin buz örtüsü ile kaplanmadan önce harita edildiğini gösteriyor. Antarktika’nin bu kısmında buz yok."
"Şimdi bu bölgedeki buz örtüsü bir mil kadar kalınlıkta"

Teori: Piri Reis haritası Antarktika’yı buzsuz göstermektedir

Komplo teoristleri şimdi Hapgood'un haklı olduğunu ve güney kutbunun çoğunluğunda ‐Ve kaybolmuş şehir
Atlantis'te‐ buz olmadığını bulduğunu düşünüyorlar.
Bu mistik ütopyanın varlığından ilk önce Yunan filozof Plato tarafından M.Ö. 360'daki yazılarında bahsedilmiştir.
Plato'nun bahsettiği, onun zamanından yaklaşık 9000 yıl önce Atlantis'i kuran insanlar yarı insan yarı tanrı idi.
Eğer Atlantis gerçekten var oldu ise, Profesör Hapgood'un söylediği Dünyanın kabuğunda oluşan kaymalar da bu
yakın zamanlardır.
Ve sadece 1 ay önce, resimlerde buzdan fırlamış görünen devasa piramitlerle Atlantis'in Antarktika'da olduğunun
kanıtı ortaya çıktı.
Şok edici resimlerdeki yapılar binlerce yıl önce Eski Mısırlılar tarafından inşa edilen Gize Piramitlerine inanılmaz
benzerlik gösteriyordu.
Bu, Dünyanın en büyük gizemlerinden birinin çözülmekte olduğu anlamına mı geliyor?
OLAYLAR HEYECAN VERİCİ OLMAYA BAŞLADI
Bunları bir an önce yayınlamamızın çok önemli olduğu bize söylendiğinden beri neredeyse hiç uyumadım.
İlk versiyonu Corey yukarıdaki pekçok resim olmadan yayınlar yayınlamaz, size söylediğimiz şeyleri AYNEN gıcıklayıcı
şekilde ortaya koyan bir ana medya haberi çıktı.
Bunun tesadüf olma şansı ne olabilir? İnanılamayacak kadar garip olsa da, hikayede herşey birbirine uyuyor.
Bizim böyle bir hikayeyi ana medyada yayınlanan bu yazı ile neredeyse aynı anda uydurmamıza imkan yok. Bundan
zaten 1. Bölümde bahsetmiştik!
İşimize gösterdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. Herşey gerçekten heyecan verici hale gelmeye başladı!

Bu sadece bizim yazımız yayınlandıktan bir gün sonra çıktı. Bu yazıyı bir an önce yayınlamasaydık, ana medya
ifşaatları ile ortadan kaldırılabileceğimiz konusunda bile uyarıldık.
Zaten bize direk saldırılar başladı ve çok şükür ki sıkı çalışmamızla onlardan bir adım önce idik.
Bu yazı The Star'dan aynı resim ve temaları kullanıyor, ve ilginç şekilde sonunda bizim ortaya çıkardığımız bilgilerle
daha da uyumlu yeni şeyler var:
https://www.thesun.co.uk/news/2380220/shock‐claims‐massive‐cıvılışation‐lies‐frozen‐beneath‐a‐mile‐of‐ice‐in‐
the‐south‐pole/
Komplo teoristleri kayıp şehirde çekildiği iddia edilen bir video ortaya çıkınca çıldırmıştı.
Bu video görünürde buz altında saklı antik kalıntıları gösteriyordu ve iddiaya göre 2002'den beri kayıp olan Kaliforniya
TV ekibi tarafından “geride bırakılmıştı”.
Arkeolog Jonathan Gray, video "buz altında iki mil derinde devasa bir kazının devam ettiğini" ortaya çıkardığı için,
ABD hükümetinin bu videonun seyredilmesini engellemeye çalıştığını iddia etti.
Ama en çılgın iddia bu değil‐ Hitler'in bildiği ‐yani bu durumda Nazi Üssü olan‐ Antarktika'da bir şehir olduğunu iddia
eden birkaç internet sitesi var.
Çılgın iddialara göre Nazi Antarktika'nın bir kısmını ele geçirdi ve oraya bir sefer düzenledi.

Ressamın hayalinden, Antarktika’nın altında olduğu
iddia edilen kayıp şehir Atlantis’e bir giriş kapısı

Sonra sözde bölgenin haritasını yaptılar ve bir tanesinde geo‐termal bir göle açılan bir nehir ve mağara ağı buldular.
"Üs 22 ya da Yeni Berlin" denilen, şehir büyüklüğünde bir üs oraya inşa edildi ve sözde sadece Nazilere değil,
İluminatiye de burası bir ev oldu.
Yalnız hikaye, burada Almanların terkedilmiş uzaylı teknolojisi bulmasıyla ya da uzaylılarla bağlantı kurup bunları
süper silahlar yapmak için kullanmasıyla daha da garip hale geliyor.
Bazı insanlar, Almanlarla, uzaylılarla, ve buradan Yeni Dünya Düzenini başlatmayı planlayan İluminati ile, bahsi geçen
üssün hala var olduğunu düşünüyor.
Ekim ayında, keşifçiler Kuzey Kutbunun 600 mil uzağında buzlarda gizli bir Nazi üssünün kalıntılarını buldu.
Bu üste hangi varlıklar yaşıyorsa, iyi ısınmaları gerekiyor‐ çünkü şanssız bir Antarktika kaşifi bu hafta kulağa acı verici
gelen Polar Penis denilen bir rahatsızlığı olduğunu açıkladı.
BU ÇOK İLGİNÇ HALE GELİYOR
Daha önce hiç içeriden birinin ana medyanın hemen öncesinde bilgi açıklamasının kanıtını görmemiştik.
Bence bizi orada aşağıda neyin beklediğini öğrendiğimizde pekçoğunun Polar Penis olma riskini cesurca göze
alacağına dair içten gelen bir şüphem var.

Tarih yazılmakta ve bilgiyi yaymamıza yardım ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz!

