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Tratatul Grenada: Înțelegerea dintre SUA și 
o rasă extraterestră. Fapte și date incontestabile

Semnarea Tratatului de la Grenada a fost un moment 
istoric pentru liderii americani, care au decis să încalce 
Constituția SUA în timpul Administrației Eisenhower. 
După cum veți vedea, rasa extraterestră a micilor Cenușii a 
încălcat tratatul în 1979 și s-a ajuns astfel la o confruntare 
armată în interiorul bazei de la Dulce din New Mexico 
(sud-estul SUA). Phillip Schneider a fost asasinat în 
ianuarie 1996, după ce a făcut aceste dezvăluiri, el lucrând 
la acea bază ultrasecretă și având acces, ca inginer, la toate 
cele șase niveluri subterane.

Laura M. Eisenhower a vorbit despre numeroasele 
contacte pe care guvernul american le-a avut cu diverse 
ci  vilizații extraterestre. Se pare că americanii au fost con-
tactați prima dată de către o rasă de extratereștri verzi în 
1954. Acela a fost momentul în care s-a încheiat un acord 
între cele două civilizații, înțelegere ce avea la bază un 
schimb extrem de ciudat: americanii urmau să primească 
tehnologie extraterestră, în timp ce micuții verzi aveau cale 
liberă de a răpi oameni și a efectua diverse teste genetice. 

Mai mult decât atât, americanii le-au oferit extra-
tereștrilor diverse zone în care să-și instaleze baze. Aceste 
baze au fost construite atât în interiorul pământului, cât și 
în ocean.

Acest acord era reînnoit o dată la 10 ani și în acest fel, 
în 1954, Eisenhower a avut șansa să se întâlnească prima 
oară, într-o bază secretă, cu reprezentanții speciei extra-
terestre. În urma negocierilor acordul a fost semnat și pre-
supunea un pachet extrem de interesant, care avea la bază 
tehnologia călătoriei în spațiu, dar și cea care permitea 
zborurile prin spațiu-timp.
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De cealaltă parte, civilizația extraterestră era lăsată să 
preleve diverse mostre de ADN de la oameni pentru a crea 
o specie hibrid. Se pare că au reușit să creeze niște uma-
noizi verzi. Singura problemă era că această nouă rasă avea 
nevoie de energia sufletelor pentru a funcționa optim și 
extratereștrii au realizat numeroase operațiuni prin care 
au extras sufletele oamenilor.

Tehnologia extraterestră și secretele
guvernamentale

Este deja destul de evident pentru cei mai mulți dintre 
noi faptul că informațiile care ni se oferă prin intermediul 
mass-media reprezintă, de obicei, doar un aspect absolut 
superficial al realității, doar cel pe care deținătorii acelui 
sistem media doresc să îl arate publicului, în conformitate 
cu anumite interese.

Și acest lucru este cu atât mai mult valabil în cazul 
aspectelor fundamentale, care ar putea trezi marea masă a 
populației din somnul conștiinței și al sclaviei tehnologice 
în care este menținută. Ca un exemplu, am putea să con-
statăm că este cu totul naiv să credem că din anul 1969, 
când s-a realizat (oficial) prima aselenizare a astronauților 
de la NASA, programele spațiale cu oameni la bord nu au 
mai înregistrat aproape niciun progres semnificativ.

Tot ce ni s-a mai spus de atunci pe acest subiect este 
că singurele acțiuni întreprinse pe această linie au fost 
doar alte câteva aselenizări ale misiunilor Apollo, între anii 
1969 și 1972, în care au mai pus piciorul pe Lună încă 
12 astronauți, ocazie cu care au mai fost plasate pe solul 
selenar alte șase steaguri simbolice și că de atunci s-au mai 
trimis doar sonde spațiale automate (de exemplu satelitul 
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LROC în 2009) care să verifice din când în când dacă a 
mai apărut ceva nou pe acolo.

Dacă însă ne gândim, ca într-o logică paralelă, că în 
domeniul tehnologiei accesibile populației obișnuite în 
ultimii 50 de ani s-a realizat un salt exploziv – de la nivelul 
din anul 1969 al magnetofoanelor și al televizoarelor alb-
negru la nivelul microprocesoarelor extrem de performante 
din zilele noastre –, putem fi absolut siguri că s-au făcut 
uriașe progrese tehnologice și în domeniul navelor spațiale.

Și totuși, dacă ar fi să ne luăm după informările ofi-
ciale, constatăm că (aparent) nu s-a mai produs nimic 
foarte semnificativ în legătură cu explorările spațiale, ceea 
ce este foarte greu de crezut. 

Din dezvăluirile pe care le-au mai făcut unii dintre cei 
mai implicați cercetători în activitățile NASA (în ciuda 
secretului drastic pe care sunt constrânși să-l păstreze), s-a 
aflat însă, de-a lungul timpului, prin multiple dovezi con-
vergente, că această agenție (care este cea mai finanțată din 
lume) are în realitate două programe paralele: cel oficial, 
prezentat într-o anumită măsură publicului, și cel neoficial, 
strict secret (black projects), care a atins niveluri de dez-
voltare și avans tehnologic ce depășesc cu mult imaginația 
omului obișnuit.“

Pentru a ne face o imagine mai clară, menționăm că 
un trilion de dolari înseamnă 1 000 miliarde de dolari și 
cântărește 11 tone. Aceste „proiecte oculte“ scurtcircuitează 
autoritatea Congresului, fiind deci în întregime ilegale.

Prin mărturiile unor persoane din interiorul sistemului, 
a devenit tot mai cunoscut faptul că proiectele strict secrete 
ale NASA se află în subordinea unui grup restrâns de 
indivizi, care domină din umbră toate resorturile mondiale 
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și care acționează doar în avantajul lor, populația lumii 
nefiind pentru ei nimic altceva decât o masă de exploatat.

Această grupare de indivizi lipsiți de scrupule, ce a 
cuprins ca o caracatiță malefică întreaga omenire, este, de 
fapt, secta satanică a francmasoneriei mondiale, cea care 
cheamă în mod insidios, prin politicienii săi zeloși, toate 
țările la înfăptuirea unei Noi Ordini Mondiale.

Prin cercetările sale secrete, această grupare a francma-
soneriei a ajuns la concluzia că viața de pe Pământ ar putea 
fi amenințată de anumite pericole, precum escaladarea 
extremă a poluării, încălzirea globală, furtunile solare, dis-
trugerea stratului de ozon din atmosferă și, nu în ultimul 
rând, suprapopularea.

Ca urmare, în unele dintre operațiunile lor secrete, 
reprezentanții acestei „elite“ au stabilit un număr de măsuri 
numite „alternative“ prin care să fie protejați în primul rând 
ei înșiși – „aleșii iluminați“.

În consecință, o structură a acestui grup, Majestic 12, 
a elaborat un număr de trei asemenea „alternative“ de 
acțiune prin care, în viziunea lor aberantă, aceste rezolvări 
ar fi doar pentru ei, fără să le pese de restul populației.

Alternativele secrete ale așa-zișilor Illuminati

Alternativa 1 

Într-o prezentare foarte succintă, menționăm că în 
cazul Alternativei 1, un obiectiv major pe care gradele 
înalte ale francmasoneriei urmăresc să-l atingă este nici 
mai mult, nici mai puțin decât reducerea populației Globului 
cu aproape 90%! 

Ei caută, cu o satanică îndârjire, să obțină aceasta prin: 
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•	 declanșarea de războaie cât mai extinse și mai vio-
lente (generând, cu o diabolică abilitate, conflictul 
între două părți, pe care apoi tot ei le finanțează în 
secret); 

•	 prin metode ce vizează politici alimentare (de 
exemplu, prin impunerea programului normelor 
obligatorii din cadrul Codex Alimentarius, care 
interzice în mod straniu foarte multe plante medi-
cinale tradiționale, introducând în schimb, cu forța, 
aditivii în majoritatea alimentelor); 

•	 prin răspândirea unor boli extrem de grave în 
masele de oameni (prin infectarea deliberată cu 
virusul HIV sau cu alte virusuri, injectate prin vac-
cinări generalizate și obligatorii); 

•	 prin blocarea accesului public la metode de tra-
tament naturiste, eficiente și necostisitoare;

•	 prin răspândirea în atmosferă a „dârelor morții“ 
(chemtrails);

•	 prin folosirea dispozitivelor de tip HAARP etc.

Alternativa 2 

Dacă Alternativa 1 nu ar fi – în această viziune nebu-
nească – suficient de „eficientă“, atunci Alternativa 2 pre-
supune retragerea „elitei“ în baze subterane tehnologizate 
și aflate la foarte mare adâncime, în care ei consideră că 
ar fi astfel protejați, putând declanșa de acolo un eventual 
holocaust nuclear la suprafața planetei.

Este cunoscut faptul că, în acest sens, guvernele mai 
multor națiuni au început, încă de după al Doilea Război 
Mondial, să construiască asemenea baze. Au fost folosite 
în secret dispozitive de foraj care au devenit din ce în ce 
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mai performante, ajungând să poată săpa în adâncimea 
pământului chiar și 11 kilometri într-o singură zi.

În acest mod s-a ajuns la realizarea unor tuneluri lungi 
de mii de kilometri, care conduc la adevărate orașe sub-
terane. Tunelurile au peste 10 metri în diametru și prin ele 
circulă trenuri extrem de rapide, ce funcționează pe prin-
cipiul levitației magnetice și care pot depăși viteza de 2 
Mach (2 000 km/h). 

În prezent, însuși modul de funcționare al Noii Ordini 
Mondiale se bazează pe existența acestor baze. Se pare că 
în acest moment în SUA există peste 129 de complexe 
subterane de acest tip.

Alternativa 3

Planul lor nu s-a oprit însă aici și au considerat că 
dacă nici Alternativa 2 nu ar fi de ajuns, atunci, conform 
planurilor numite Alternativa 3, au decis să realizeze baze 
pe planeta Marte, unde să se retragă dacă siguranța le-ar 
fi amenințată. Chiar dacă aceste planuri pot să pară de 
domeniul SF, există o serie întreagă de dovezi care arată că 
realizarea acestor baze pe planeta Marte nu numai că este 
posibilă, dar că bazele au fost construite de mai bine... de 
50 de ani!

Pentru a ne apropia de acest subiect, este semnificativ 
să menționăm că există multe dovezi și mărturii care atestă 
faptul că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
naziștii reușiseră să construiască nave de zbor extrem de 
performante, numite Haunebu, ce puteau atinge dimen-
siuni de peste 100 de metri în diametru și care aveau o 
foarte mare autonomie de zbor. Sursa tehnologiei naziste 
provenea din informațiile oferite pe cale telepatică de o 
grupare extraterestră, prin intermediul societății Vrill.



EMIL STRĂINU

226

Totuși, după ce Germania hitleristă a fost înfrântă, 
savanții germani au fost trecuți, prin operațiunea secretă 
de acoperire numită Paperclip, în subordinea Guvernului 
Statelor Unite ale Americii, fiind ulterior incluși în cadrul 
personalului NASA, care a fost înființată la scurt timp după 
aceea. NASA a realizat apoi diverse programe strict secrete 
față de public, printre care și unele de explorare spațială.

Există mărturii bine documentate care susțin faptul 
că rezultatele înregistrate în cadrul acestor proiecte au fost 
cu totul remarcabile, unul dintre ele fiind prima aterizare 
pe planeta Marte a unei nave pământene cu echipaj la 
bord, aparținând NASA, performanță realizată pe data de 
22 mai 1962. Conform acestor mărturii, se pare că, la scurt 
timp după acest eveniment extraordinar, a început rapid 
construirea de baze pe planeta Marte.

O prezentare foarte îndrăzneață a unor investigații 
pe această linie și a câtorva mărturii „din interior" ale 
celor implicați a fost realizată în 1977 de către o televi-
ziune engleză, Specter TV, în cadrul unei emisiuni numite 
Science Report. Această televiziune a prezentat, la o oră de 
maximă audiență, un documentar intitulat Alternativa 3, 
care a avut un impact uriaș asupra telespectatorilor.

O prezentare sintetică și obiectivă a documentarului 
din anul 1977, cât și a proiectelor secrete ale NASA pentru 
planeta Marte, a fost difuzată recent la televiziunea Ame-
ricană UFO TV, în cadrul documentarului Planet Mars 
and the World of Tommorow. Conform mai multor mărturii 
semnificative prezentate în acest material, se pare că Alter-
nativa 3 se află acum cu mult dincolo de stadiul de teorie, 
fiind deja pusă în aplicare într-un mod extrem de avansat 
tehnologic.

Aflăm astfel, din mărturia fizicianului Henry Deacon, că 
nivelul tehnologiei folosite de membrii elitei complexului 
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militaro-industrial în proiectele secrete se situează cu zeci 
de ani înaintea principiilor acceptate de fizică actuală.

Henry Deacon, fost angajat al NASA, actualmente 
membru al grupului Project Camelot (din care fac parte mai 
mulți oameni de știință eminenți care au curajul să iasă din 
convențiile menținute artificial în cadrul științei oficiale), 
afirmă că nivelul tehnologic la care se lucrează în acele 
black projects se află dincolo de credințele, experiențele și 
imaginația multor fizicieni din domeniul public.

De exemplu, conform mărturiei și informațiilor sale, 
tehnologia folosită pentru deplasările pe distanțe foarte 
lungi implică acum anumite portaluri energetice, cunoscute 
și sub numele de „găuri de vierme“, ce reprezintă o cone-
xiune extrem de rapidă (ca o scurtătură) între două puncte 
îndepărtate din spațiul cosmic.

Orice altceva, spune Henry Deacon, pur și simplu nu 
are rost, este ineficient. Deacon dezvăluie faptul că au fost 
create astfel de tuneluri de legătură între Pământ și Marte 
ce pot realiza foarte rapid conexiunea dintre cele două 
planete indiferent unde s-ar afla acestea pe orbitele lor. 
Aceste informații sunt confirmate și de David Wilcock, 
care menționează că aceste portaluri energetice sunt 
denumite uneori jump rooms.

O altă mărturie semnificativă prezentată în acest 
film aparține fostului director al companiei aeronautice 
Lockheed Skunk Works, pe nume Ben Rich, care a fost de 
asemenea implicat în astfel de proiecte secrete. El afirmă: 

„Avem deja mijloacele necesare să călătorim 
către stele, dar aceste tehnologii sunt închise în pro-
iecte secrete, din care doar Dumnezeu ar putea să le 
scoată pentru beneficiul umanității. În orice caz, prin 
aceste tehnologii, orice vă puteți imagina, noi deja 
știm cum să facem.“
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