Ρωσική Πράβδα: Τρία γιγαντιαία διαστημόπλοια θα

επιτεθούν στη Γη το 2012;
22.12.2010 10:05

«Οι συναντήσεις με UFO
έγιναν ιδιαίτερα συχνές
στο μέσο του 20ού αιώνα,
οπότε κατέστη αδύνατο να
μην αναφέρονται τα γεγονότα
των εμφανίσεων UFO πλέον... Δεν
αποκλείεται, οι μυστικές υπηρεσίες
να είχαν ήδη ευκαιρίες να μελετήσουν
τεμάχια ξένων διαστημοπλοίων ή ακόμα και τους ίδιους τους εξωγήινους.
Είναι για το πότε η επιστήμη θα έπρεπε να πει το λόγο της σχετικά με το πρόβλημα, και το
είπε(!) Η ομάδα SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - αναζήτηση εξωγήινης
νοημοσύνης), μια ανεξάρτητη μη εμπορική οργάνωση, δημοσίευσε μια συγκλονιστική ανακοίνωση.
Τρία γιγαντιαία διαστημόπλοια διευθύνονται προς τη γη. Το μεγαλύτερο από αυτά έχει 240
χιλιόμετρα εύρος. Δύο άλλα είναι μικρότερα. Αυτή τη στιγμή, τα αντικείμενα είναι πέρα από
την τροχιά του Πλούτωνα. Τα διαστημόπλοια ανιχνεύθηκαν από το σύστημα αναζήτησης
HAARP. Το σύστημα, που με βάση στην Αλάσκα, σχεδιάστηκε για να μελετήσει το φαινόμενο με το
Βόρειο Σέλας. Σύμφωνα με τους ερευνητές SETI, τα αντικείμενα δεν είναι τίποτα άλλο από
εξωγήινα διαστημόπλοια. Θα είναι ορατά στα οπτικά τηλεσκόπια μόλις φθάνουν στην τροχιά του
Άρη. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ενημερωθεί, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, για το
γεγονός. Τα σκάφη θα φθάσουν στη γη το Δεκέμβριο του 2012.
Η ημερομηνία της υποτιθέμενης διαστημικής επαφής με τον εξωγήινο πολιτισμό ξαναφέρνει
τις σκέψεις για το ημερολόγιο των Μάγιας, το οποίο τελειώνει στις 21 Δεκεμβρίου 2012. Είναι αυτό
απλώς μια σύμπτωση; Πιθανότατα, εν τούτοις, οι ερευνητές SETI μπερδεύουν την επιθυμία με
την πραγματικότητα: πενήντα έτη σταθερής παρακολούθησης του διαστήματος δεν έχουν
παραγάγει οποιαδήποτε αποτελέσματα»...
Κατόπιν η «Πράβδα» αφού αναφερθεί σε εικασίες για ανθρώπινα ίχνη στο φεγγάρι καταλήγει:
«Είναι όλο αυτό απλώς ένα spam1 ή είναι αλήθεια που μοιάζει με φαντασία; Θα το μάθουμε
ποτέ»;
Nezavisimaya Gazeta Дмитрий Судаков
http://english.pravda.ru/science/mysteries/22-12-2010/116314-giant_spaceships-0/

Σημείωση (ΛΜΔ):
Να μια ακόμη είδηση που κρατάει το θέμα των UFO στην επικαιρότητα, και συγχρόνως στην
“επικινδυνότητα” του 2012! Παραπέμπει δηλ. στο θέμα της ανάγκης ύπαρξης ενός
παγκόσμιου ηγέτη πριν να γίνει μια πλανητική συμφορά στο τέλος του 2012..! Βέβαια δεν
υπάρχουν τέτοια διαστημόπλοια, ίσως ούτε μετεωρόλιθοι... Εν τω μεταξύ για τα UFO γράφονται
πολλά περιστατικά στα “διαρρεύσαντα” αρχεία Wikileaks. Συγχρόνως η Νέα Ζηλανδία προχώρησε
σε αποκαλύψεις 2.000 απορρήτων εγγράφων για θεάσεις UFO, παρόλο που έπρεπε κανονικά να τα
αποχαρακτηρίσει το 2050! Η Αγγλική εφημερίδα «Mail online» που παρουσιάζει το θέμα των
Νεοζηλανδέζικων αρχείων (23-12-2010) αναφέρει: «Αυτοί οι πράσινοι άνθρωποι δεν είναι τόσο
μικροί: Τα Νέο-Ζηλανδέζικα αρχεία των UFOs περιγράφουν εξωγήινο με παπούτσια Νο
440»!... Αυτό και μόνο καταδεικνύει ότι στην υπόθεση των UFO, εκτός των συμφερόντων για
τα οποία είχε μιλήσει ο Βέρνερ Φον Μπράουν, κρύβεται πολλή ...ψυχοπάθεια!
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Ένα ενοχλητικό μήνυμα, όπως τα αποστελλόμενα κατά την ηλεκτρονική αλληλογραφία.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Αμερικανικά απόρρητα αρχεία που “διέρρευσαν” μέσω του Wikileaks
υποστηρίζουν ότι έγινε κινητοποίηση σε ανώτατο επίπεδο δύο
φορές, διότι υπήρξε εμφάνιση μαγνητικής ανωμαλίας με μορφή
σπιράλ. Στη μία περίπτωση, στο Aden το σπιράλ κράτησε από το
2000 ως το 2008. Εκεί τότε, όταν δεν μπορούσαν να δώσουν λύση
οι επιστήμονες για την προέλευσή του, κλήθηκαν όλες οι χώρες να
στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή. Υποπτεύονταν,
υποτίθεται, ότι θα παρουσιαζόταν εξωγήινη απειλή μέσα από
το μαγνητικό σπιράλ! Τελικά μαζεύτηκαν πλοία από 27 χώρες
μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάς: Royal Australian Navy, Belgian Navy, Bulgarian Navy,
Canadian Navy, Peoples Liberation Navy (China), Royal Danish Navy, French Navy, German Navy,
Greek Navy, Indian Navy, Islamic Republic of Iran Navy, Italian Navy, Japan Maritime Self-Defense
Force, Republic of Korea (South Korea) Navy, Royal Malaysian Navy, Royal Netherlands Navy,
Pakistan Navy, Portuguese Navy, Royal Saudi Navy, Russian Navy, Republic of Singapore Navy,
Spanish Navy, Swedish Navy, Royal Thai Navy, Turkish Navy, British Royal Navy and the United
States Navy. Η επίσημη εκδοχή ήταν ότι πήγαιναν εκεί να αντιμετωπίσουν τους θαλάσσιους
πειρατές, που όμως δρουν με μικρά ταχύπλοα και επομένως δεν χρειάζονταν τόσα πλοία για το
λόγο αυτό. Η συγκέντρωση του πολεμικού ναυτικού, τόσων κρατών, είναι η μεγαλύτερη στην
ιστορία λέει η Πράβδα2. Και γιατί έγινε; Για την αντιμετώπιση των ...εξωγήινων λένε τα έγγραφα του
Wikileaks! Επομένως ήταν μια πρώτη ενέργεια συγκρότησης στρατιωτικών δυνάμεων σε
επίπεδο παγκοσμιοποίησης, για να αντιμετωπισθεί εχθρός ...από το διάστημα!
Στην άλλη περίπτωση ένα παρόμοιο σπιράλ εμφανίστηκε πάνω από τη Νορβηγία στις 9
Δεκεμβρίου του 2009, για μερικά μόνο λεπτά. Αλλά κατά τους χάκερς Wikileaks αυτό αρκούσε για
να ειδοποιηθεί ο πρόεδρος Ομπάμα και ο υπουργός Αμύνης Γκέϊτς να μπουν στο καταφύγιο «2012
Σχέδιο Αλίκη», αφού πρώτα αυτό ενεργοποιηθεί. (CI/KR = critical Infrastructure and Key Resources)
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Παρατηρείται και εδώ να υπάρχει αναφορά σε Σχέδιο (Project) 2012! Το όνομα Αλίκη σε
σχέση με το σχέδιο δεν είναι άσχετο με τη διδασκαλία της αποκρυφίστριας (πνευματίστριας και
θεοσοφίστριας και εκ των ιδρυτών της Νέας Εποχής) Αλίκης Μπέϊλυ, διότι αυτή μιλούσε για «Το
Σχέδιο». Μάλιστα το διαφήμιζε με την Εταιρία Lucis Trust - πρώην Lucifer Trust (!) που είχε
ιδρύσει η ίδια, και είχε σαν σκοπό3 την εγκατάσταση ενός νέου Μεσσία, μιας παγκόσμιας
κυβέρνησης και μιας παγκόσμιας θρησκείας. Συνεπώς η υπόδειξη για ενεργοποίηση του
συγκεκριμένου καταφυγίου κυρίως σημαίνει ότι... εκτελούνται πειράματα που έχουν στόχο την
έλευση του (ψευδο)-Μεσσία το 2012! Η αναφορά των HAARP/CERN δεν είναι πειστική, αλλά
μπορεί να δώσει μια εξήγηση στους άσχετους πολιτικούς. Βασικά αυτού του είδους οι επεμβάσεις
γίνονται από ειδικές υπηρεσίες και έτσι δεν χρειάζεται να ξέρουν το θέμα ούτε καν οι επίσημοι
στρατιωτικοί κύκλοι.
Φαίνεται ότι το Wikileaks δεν κάνει τυχαία τις διαρροές τώρα. Η αναφορά, και από αυτό, στο
2012 επιτείνει την εντύπωση ότι υπάρχει «Το Σχέδιο»! Το επιβεβαιώνει και η “διαρροή” σχεδίου
του ΝΑΤΟ για επίθεση4 εναντίον της Ρωσίας, απειλή που για να την ξεπεράσει η τελευταία
πρέπει γρήγορα να αποδεχθεί την τελική φάση ένταξής της στην Παγκοσμιοποίηση. Επομένως το
Wikileaks δίνει αφορμή αφενός να ληφθούν μέτρα κατά της ελευθερίας του διαδικτύου, και αφετέρου
να προωθηθεί η παγκοσμιοποίηση. Μια ισχυρή ένδειξη του για ποιον δουλεύει είναι το που
παραδόθηκε ο εμπνευστής του: Στο Λονδίνο, την καρδιά των παγκοσμιοποιητών, όπου και
ετοιμάζονται το 2012 να εμφανίσουν τον «άνθρωπό τους»... Και απόδειξη ότι καθυστερούν οι
παγκοσμιοποιητές (το 2012 πλησιάζει) είναι οι φωνές του Σόρου5 (4-1-2011) να σταματήσει η
“υποστήριξη” του δολαρίου και να πάμε σε παγκόσμιο νόμισμα και Νέα Παγκόσμια Τάξη. Και το ότι
το Wikileaks βγάζει και άπλυτα των πολιτικών στη φόρα (όπως εδώ της Ντόρας - Μητσοτάκη) είναι
διότι μαζί με τον ψευδομεσσία πρόκειται να αλλάξουν οι φθαρμένοι δημόσια πολιτικοί... «Μια νέα
γενιά ηγετών» ανήγγειλε επίσημα ο Τόνυ Μπλαίρ σε κοινή εμφάνιση6 με τον πρώην πρόεδρο
Κλίντον. Οι νέοι ηγέτες θα ταΐζουν τον κόσμο με πιο πολύ ...(πράσινο) κουτόχορτο!
«Ούτε λίγο ούτε πολύ µας πείθουν οι φανταστές της Νέας Εποχής ότι, «τα αρχαία παρήλθαν και
ιδού τα πάντα γίνονται καινούργια» και υπό τον νέο άρχοντα και κυβερνήτη, «τον αναµενόµενο
(ψευτο)Μεσσία», τα πάντα θα ανακαινισθούν και θα ευημερήσουν»...! (γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός).
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«What is The Plan? It includes the installation of a New World "Messiah," the implementation of a new world
government and new world religion under Maitreya». Από το βιβλίο «The hidden dangers of the Rainbow» © 1983 2009 by CONSTANCE E. CUMBEY.
4
http://english.pravda.ru/russia/politics/23-12-2010/116336-wikileaks_reveals_nato_attack_plan_against_russia-0/
5
http://english.pravda.ru/world/americas/04-01-2011/116427-soros_new_world_order-0/
6
«Ο Τόνι Μπλαιρ και ο Μπιλ Κλίντον συζητούν το μέλλον της προοδευτικής πολιτικής με μια νέα γενιά ηγετών» (1512-2010). Office of Tony Blair.
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