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Έτυχε και είδα μια ομιλία ενός Υπουργού της Αμύνης του Καναδά. Για
την ακρίβεια, δεν είδα μόνο μια, είδα παραπάνω, και πραγματικά με
εξέπληξε αυτό το άτομο, που αν τον δεις φαίνεται "συντηρητικό" και
λόγω της ηλικίας, αλλά τελικά τα φαινόμενα απατούν άλλη μια φορά.
Με έβαλε σε πολλές σκέψεις αυτό το άτομο σε όλες ανεξαιρέτως τις
ομιλίες του. Και όπως φάνηκε, όχι μόνο εμένα! Τώρα θα σας γράψω τι
λέει στην ομιλία αυτήν, και κάποια στιγμή θα σας δείξω τι λέει και σε
άλλη ομιλία.
Και εδώ αρχίζει η αφήγησή του:
Πορευόμαστε προς την
καταστροφή του πλανήτη, και, πραγματικά, φαίνεται ότι κάνουμε
πολύ λίγα για να αλλάξουμε πορεία. Πριν δεκαετίες, επισκέπτες από
άλλους πλανήτες, μας προειδοποίησαν για την κατάληξη που θα είχε η
στάση μας, προς το περιβάλλον και προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Αλλά
εμείς, ή τουλάχιστον κάποιοι από εμάς, ερμηνεύσαμε τις επισκέψεις
τους σαν απειλή. Έτσι αποφασίσαμε πρώτα να πυροβολήσουμε και
μετά να ρωτήσουμε. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα ήταν κάποια
αεροπλάνα μας να καταστραφούν, αλλά το πόσα χάθηκαν λόγω
αντιποίνων και πόσα λόγω της δικής μας βλακείας το αφήνω
ασχολίαστο. Ο Ρόμπερτ Σμίθ, ένας από τους πρώτους Καναδούς που
ενδιαφέρθηκαν ενεργά για το θέμα των ΑΤΙΑ, ρώτησε τους Επισκέπτες
σχετικά με την καταστροφή του αεροπλάνου μας μετά το πλησίασμα
αυτού στον ιπτάμενο δίσκο τους. Ο Σμιθ ανέφερε σχετικά με την
απάντησή τους: “οι Επισκέπτες μας πληροφόρησαν ότι, αν και κάποια
από τα αεροπλάνα μας είχαν ατυχές τέλος λόγω της τεράστιας
ηλιθιότητας των πιλότων τους, τώρα οι Επισκέπτες παίρνουν μέτρα
για την αποφυγή των αεροπλάνων μας στο μέλλον.” “Τους ρώτησα
πως η καταστροφή των αεροπλάνων συνέβη και αναφέρθηκαν στο
πεδίο που περιβάλλει τους ιπτάμενους δίσκους, αναφέρθηκαν στη
διαφορά μεταξύ του χρονικού και ου βαρυτικού πεδίου των δικών μας
και των δικών τους σκαφών.” “λόγω της διαφοράς αυτής μερικές
φορές η δομή των δικών μας σκαφών μπορεί να αποδυναμωθεί και να
μην είναι σε θέση να συγκρατήσουν το βάρος που μεταφέρουν.”
“καθώς γνωρίζουμε, τα αεροπλάνα, και ιδίως τα στρατιωτικά,
κατασκευάζονται με αρκετά μικρό δείκτη ασφαλείας, οπότε όταν η
δομή αποδυναμώνεται, το υλικό δεν είναι πιο αρκετά δυνατό για να
σηκώσει το βάρος και το όλο όχημα απλά διαλύεται.”
όταν το διάβασα αυτό, θυμήθηκα την αείμνηστη σοπράνο Λίμικ Πανς, η
οποία έσπαζε κρυστάλλινα ποτήρια με το υψηλό ΝΤΟ της. Κατεύθυνε
σε αυτά τον ήχο, και κάτι στα ηχητικά κύματα άλλαζε τη δομή του
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υλικού και το ποτήρι διαλυόταν. Αλλά αυτό δεν ικανοποίησε τους
στρατιωτικούς μας ηγέτες οι οποίοι θα σκέφτηκαν ότι ήταν πιο
σημαντικό να διασφαλίσουν την πυρηνική υπεροχή της Αμερικής,
Παρόλο που η χρήση της θα επέφερε τον αφανισμό όλων μας, από ότι
να πάρουν στα σοβαρά τι τους λένε και να αναχαιτίσουν την πορεία
μας προς την πλανητική καταστροφή. θα πρέπει οι στρατιωτικοί να
ήταν τόσο παρανοϊκοί, όπως είναι και οι σημερινοί, ώστε να
αισθάνονται πως χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία των
εξωγήινων για να διώξουν τους ίδιους, αντί να τους δεχτούν ως
συνεταίρους μας στην ανάπτυξη, αν και κάποιους εξωγήινους
αποστάτες μπορεί να τους χρησιμοποίησαν για να βοηθήσουν τους
ίδιους να κατευθύνουν προς ότι θα μπορούσαμε μονάχα να
περιγράψουμε ως “διαβολικές εξελίξεις”. Στην ομιλία του
προηγουμένως ο Στήβεν είπε ότι το να συζητάμε για την ύπαρξη ή μη
των ΑΤΙΑ είναι παρωχημένο και οτι θα έπρεπε να περιορίσουμε τις
ομιλίες μας στις “πολιτικές μας σχέσεις” προς τους εξωγήινους
(exopolitics). Λοιπόν Στήβεν θεωρητικά συμφωνώ μαζί σου αλλά στην
πράξη έχουμε ένα πρόβλημα, εφόσον η επίσημη αμερικανική πολιτική
επιμένει ότι τα ΑΤΙΑ δεν υπάρχουν. Το πέπλο της μυστικότητας πρέπει
να αφαιρεθεί, και πρέπει να αφαιρεθεί ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά.
Αποτελεί ειρωνεία ότι οι ΗΠΑ αρχίζουν έναν καταστροφικό πόλεμο,
δήθεν σε αναζήτηση όπλων μαζικής καταστροφής, όταν οι πιο
ανησυχητικές εξελίξεις σε αυτό τον τομέα συμβαίνουν στη δική σας
“πίσω αυλή”. Αποτελεί ειρωνεία ότι οι ΗΠΑ κάνουν τερατώδες
ακριβούς πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν δήθεν για να φέρουν τη
δημοκρατία σε αυτές τις δύο χώρες, όταν αυτή η ίδια πλέον δεν μπορεί
πλέον να αποκαλείται έγκυρα “δημοκρατία”, εφόσον τρισεκατομμύρια
δολάρια, δηλαδή χιλιάδες δισεκατομμύρια ξοδευτεί σε πρότζεκτ που
εσκεμμένα κρατούνται κρυφά τόσο από το κογκρέσο όσο και από τους
Αρχηγούς τον Ενόπλων Δυνάμεων. Πόσα έχουν επιτελεστεί μετά από
60 χρόνια πυρετώδους δραστηριότητας μερικών από τα πιο καλά
εκπαιδευμένα μυαλά των ΗΠΑ; έχει η Αμερική κατασκευάσει
ιπτάμενους δίσκους που να μη μπορούν να διακριθούν οπτικά από ους
εξωγήινους όμοιούς τους; όπως λέγεται ότι έχει συμβεί; και αν είναι
πράγματι έτσι τι σκοπεύουν να κάνουν με αυτούς; ακόμα πιο
σημαντικό: Τι πρόοδος έχει γίνει στην ανάπτυξη “καθαρών” πηγών
ενέργειας, (όπως η ενέργεια με την οποία πετάνε οι ιπτάμενοι δίσκοι –
μια ενέργεια όμως , η χρήση της οποίας θα υπέσκαπτε τα κέρδη
κάποιων από τα πετρέλαια) οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχόμενα να
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αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα και να σώσουν τον πλανήτη από
το να γίνει ένας πραγματικός σκουπιδότοπος;,
λοιπόν ποιος έχει τις απαντήσεις; κάποιοι τις έχουν αλλά προφανώς
δε τις λένε ούτε σε υπουργούς άμυνας ούτε σε προέδρους, καθότι “δε
χρειάζεται αυτοί να ξέρουν”.
Ο Δρ Στήβεν Γκρηρ έχει αναφέρει ότι ο πρόεδρος Κλίντον κάποτε
ερωτεύθηκε από τη δημοσιογράφο του Λευκού Οίκου Σάρα Μακλένταν
γιατί δεν κινήθηκε προς την αποκάλυψη στο κοινό της αλήθειας για τα
ΑΤΙΑ. Και εκείνος αποκρίθηκε: ”Σάρα, υπάρχει μια κυβέρνηση ΠΙΣΩ από
την ορατή κυβέρνηση και εγώ δεν την ελέγχω”.
Συγνώμη ! Δεν έχουν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και το άτομο
που υποτίθεται πως έχει το δάκτυλο στην πυρηνική σκανδάλη το
δικαίωμα να γνωρίζουν τι κάνουν οι υφιστάμενοί τους; Ο Αμερικανικός
λαός ο οποίος έχει πληρώσει το “λογαριασμό” έχει το δικαίωμα να
γνωρίζει. Οι λαοί του κόσμου απαιτούν να γνωρίζουν, διότι
διακυβεύεται η ζωή και των δικών μας απογόνων. Ειναι ώρα για τον
αμερικανικό λαό να αρχίσει ένα καινούργιο πόλεμο, εναντίων των
φαύλων ψεμάτων, της απάτης και του σκότους και να δρέψει τις
δάφνες της αλήθειας της διαφάνειας και του φωτός.
Ευχαριστώ.
Και έτσι τελείωσε η ομιλία του υπουργού άμυνας του Καναδά.
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