Тайното международно правителство
(Произход, идентичност и цел на ложата МДж-12)
Милтон Уйлям Купер – 23 май 1989г.
В годините след Втората Световна война Правителството на САЩ се сблъска със серия
от събития, които без съмнение измениха бъдещата му роля и заедно с това и бъдещето на
цялото човечество. Тези събития бяха толкова неправдоподобни, че не всеки може да повярва в
тях. Президентът Труман и неговите висши военни ръководители се почувствали в
действителност неспособни след току-що спечелената най-опустошителна и скъпа война в
историята на човечеството. САЩ разработиха, използваха и бяха единствената нация в света,
притежаваща атомната бомба, която единствена имаше потенциал да унищожи всеки враг и
даже самата Земя. В същото време САЩ имаха най-развитата икономика в света, найсъвременната технология и най-високия стандарт на живот, ползваха се с най-голямо влияние в
света, изградиха най-силните въоръжени сили в историята на човечеството. Ние може само да
предполагаме за смущението и безпокойството настъпило сред информирания елит в
правителството на САЩ, когато узнал за това, че извънземен космически кораб, пилотиран от
насекомоподобни същества от абсолютно несъпоставима цивилизация, се е разбил в пустинята
на Ню Мексико. Между януари 1947г. и декември 1952 г. най-малко 16 НЛО са катастрофирали
или кацнали, 65 тела на извънземни и 1 жив извънземен са намерени. След катастрофите на
НЛО нищо от тях не оставало. От тези аварии 13 са били на територията на САЩ, без да се
смятат тези НЛО, които се взривявали във въздуха. От тези 13 катастрофи – 1 е била в Аризона,
11 в Ню Мексико и 1 в Невада. Три нещастни случаи са се случили в други страни – 1 в
Норвегия и 2 в Мексико. Броят на наблюдаваните НЛО бил толкова голям, че сериозни
изследвания и опровержения на всяко съобщение станали невъзможни със съществуващите
интелектуални ресурси.
НЛО е намерен на 13.02. 1948г. в района Меса, около ацтекския Ню Мексико. Друг НЛО
бил намерен на 25.03. 1948 г. в каньона Харт пак около ацтексия Ню Мексико. Той бил 100
фута в диаметър (30 м.). В тези два обекта били намерени телата на 17 извънземни. Но поголямо значение имало намирането на голямо количество части от човешки тела, складирани в
двата космически кораба. Параноя бързо обхванала всички, които знаели за това тогава. Затова
всичко било строго засекретено в най-висша степен. Пелената на засекретеността била много
по-голяма даже и от тази на Манхатанския проект (създаването на атомната бомба по време на
Втората Световна война). В следващите години тези събития трябвало да станат най-секретните
в историята на света.
Била създадена специална група от най-високопоставените американски учени под
името “Проект на символите” през декември 1947г. за изучаване на този феномен. Цялото това
отвратително дело било скрито под пелената на тайната. Проектът на символите се превърнал в
Проект Градж (буквално недоволство, завист) през декември 1948г. Отряд от по-ниско ниво и
проект за дезинформация били създадени под названието “Синята книга при Градж”. 16 тома
документи били издадени от Градж, включително противоречивия “Градж13”, който видяхме,
четохме и показахме на публиката аз и Бил Инглиш. Сините отряди били за изследване на
катастрофиралите летящи чинии и живите или мъртви извънземни. По-късно Сините отряди
били преобразувани в групите “Алфа” в рамките на проекта “Паунс”.
В тези първи години Военно-въздушните сили на САЩ и ЦРУ имали пълен контрол над
тайните пришълци. Фактически ЦРУ било създадено от президентската изпълнителна власт
първо като Централна разузнавателна група, имаща за цел да се занимава с присъствието на
извънземните. След това бил приет Закон за Националната безопасност, превръщайки я в ЦРУ.
Бил създаден Съвет за Национална безопасност за наблюдение на обществото на

1

интелектуалците и в частност за наблюдение проникването на извънземните. Серия
меморандуми на Съвета за Национална безопасност и изпълнителни укази отстранили ЦРУ от
простото събиране на разузнавателна информация и целенасочено “легализирали” преките
действия под формата на тайни операции в страната и зад граница.
На 9.12.1947г. Труман одобрил създаването на НСК-4 (“Координация на средствата за
задгранична разузнавателна информация”), подбудено от секретарите Маршал, Форестол,
Патерсон и директора на отдела за политическо планиране Кенан.
В Книга 1 на Военното и задграничното разузнаване “Окончателен доклад на избрания
Комитет за изучаване на държавните операции от гледна точка на разузнаването”, на Сената на
САЩ, Конгрес 94, сесия 2, документ 94-755 от 26.04.1976г. стр. 49 четем: “Тази директива дала
пълномощия на Държавния секретар да координира задграничните разузнавателни операции с
цел да подпомага целите на НСК-4. Първоначалната власт, дадена на ЦРУ за тайни операции
под ръководството на НСК-4 не установявала формални процедури за координация и
одобрение на тези операции. Тя просто указвала, че департаментът на ЦРУ “предприема тайни
действия и гарантира посредством взаимното съгласие на Държавата и Министерството на
отбраната, че резултатите от операциите са в съгласие с американската политика.
По-късно НСК-10/1 и НСК-10/2 ще заместят НСК-4 и НСК-4А и ще разпространят в
много по-голяма степен тайните операции. Отделът за Координация на политиката (ОПК) имал
привилегиите да изпълнява разширена програма от тайни операции. НСК-10/1 и НСК-10/2
ратифицирали незаконна и надзаконна практика и процедури като съвместими с ръководството
на националната безопасност. Реакцията била бърза. От гледна точка на разузнавачите
“никакви похвати не били забранени”. Изпълнителната координационна група при НСК-10/1
била създадена за изучаване, но не и одобряване на секретните операции и предложенията по
тях. ИКГ била натоварена секретно да координира проектите по извънземните работи. НСК10/1 и НСК-10/2 се възприемали така, че никой на върха не искал да знае нищо до този момент,
докато то не е завършило и то успешно. Тези операции създавали буфер между Президента и
информацията. Предполагало се, че този буфер служи като средство за Президента да отрича
своята осведоменост, ако изтичане на информация разгласи състоянието на нещата. Този буфер
се използвал в следващите години с цел ефективна изолация на следващите президенти от
каквото и да е знание за извънземното присъствие, макар че тайното правителство и
съобществото на разузнаването искало те да знаят. НСК-10/2 организирало експертна група,
която се срещала тайно и се състояла от учени. Тази експертна група не се казвала МДж-12.
Друг меморандум на НСК-10/5 по-нататък определил задълженията на тази експертна група.
Този меморандум и тайните изпълнителни укази създали условия за създаване на МДЖ-12 само
след 4 години.
Секретарят по отбраната Джеймс Форестал започнал да се съпротивлява на
секретността. Той бил много идеалистичен и религиозен човек, вярвал, че трябва да се съобщи
това на хората. Когато той започнал да говори за това с лидерите на опозиционните партии и с
лидерите на Конгреса, Труман му заповядал да си подаде оставката. Той споделил своите
страхове с много хора и правилно предполагал, че го следят. Това на невежите хора се
обяснявало като параноя. По-късно започнали да говорят, че Форестол страда от
умопобъркване и бил затворен във Военно-морската болница в Бетхесда. В действителност се
опасявали, че Форестол ще започне отново да говори и затова е било необходимо да го
изолират и дискредитизират. На 22.05.1949г. агенти на ЦРУ удушили Джеймс Форестол и го
хвърлили от прозореца. Той станал една от първите жертви на “димната завеса”.
Живият извънземен, който бил хванат през 1949г. при авария в Рузвел, бил наречен ЕБС.
Това име било предложено от д-р Ваневер Буш и е абревиатура на Експериментално
Биологично същество. ЕБС имал склонност да лъже и около година давал само желаните
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отговори на поставените му въпроси. Тези въпроси, чиито отговори били нежелателни,
оставали без отговори. На втората година от пленничеството в един момент той започнал да се
разколебава и получената информация от ЕБС станала най-малкото застрашаваща.
Компилацията от неговите откровения съставила основата на това, което по-късно било
наречено “Жълтата книга”. Били направени снимки на ЕБС, които аз и Бил Инглиш видяхме
година по-късно в Грудж 13.
В края на 1951г. ЕБС се разболяло. Медицинският персонал бил безпомощен. Системата
на ЕБС се базирала на хлорофила, то преобразувало храната в енергия подобно на растенията.
Шлаките се изхвърляли както при растенията. Било решено да се извика експерт по ботаника.
Ботаникът д-р Гилермо Мендоза бил извикан да се опита да помогне на извънземното да се
оправи. Д-р Мендоза се опитвал да го спаси до средата на 1952г., когато то умряло. Д-р
Мендоза станал експерт по извънземна биология. При опита да се спаси ЕБС и да се получи
помощ от тази по-развита технологически извънземна раса САЩ започнали да предават
призиви за помощ в голяма област от Космоса още през 1952г. Призивът останал без отговор,
но проектът се слави като усилие на добра воля.
Президентът Труман създал свръхсекретен орган – агенция по Националната
безопасност чрез секретен указ от 4.11.1952г. Неговата първоначална цел била да се
разшифрова комуникационната мрежа на извънземните и техния език и да се установи диалог с
тях. Тази най-насъщна задача била последователно продължение на първите усилия и била
наречена “Сигма”. Втората задача била да контролира всички съобщения и емисии от сигнали
от всички източници по целия свят с цел събиране на информация, както човешка така и
извънземна, за да се съхрани тайната за извънземното присъствие. Проектът “Сигма” бил
успешен. НАСА също продължавала комуникациите с базите на Луната и другите секретни
космически програми. Чрез един изпълнителен указ НАСА не попадала под действието на
никакви закони. Това означавало, че щом НАСА не се упоменава в текста на нито един закон,
всеки закон издаден от Конгреса не се отнася за НАСА. Сега НАСА изпълнява много други
функции и се явява висша агенция на разузнаването. Днес НАСА получава 75% от средствата,
отпуснати за разузнаването. Старата пословица “Където са парите, там е и властта” е в
действие. ДЦИ днес е подставено лице за заблуждаване на публиката. Главната задача на
НАСА все още се състои в междупланетни комуникации, но днес включва и други
извънпланетни проекти.
Президентът Труман информирал съюзници си, включително Съветския съюз, за хода на
събитията по извънземните проблеми от времето на находката в Рузвел. Това се направило в
случай, че извънземните станат заплаха за човечеството. Били сформулирани планове за защита
на Земята в случай на нападение. Много голяма трудност била срещната при запазване на
международна тайна. Било решено, че е необходима външна група за координация и контрол на
международните усилия за съхраняване на тайната от обичайните проверки на правителството
от страна на пресата. Като резултат се сформирало тайно общество, известно като
“Билдербуркски клуб”. Квартирата на тази група е в Женева, Швейцария. Билдербургите се
превърнали в тайно международно правителство, което сега контролира всичко. ООН и тогава
и сега е една международна уловка. В 1953г. нов Президент влязъл в Белия дом. Той бил човек
от структурната щабна организация с мрежа от отряди. Неговият метод се състоял в делегиране
на Властта и управление с помощта на комитети. Той взимал най-важните решения, но само в
тези случаи, когато неговите съветници не можели да стигнат до консенсус. Неговият обичаен
метод на работа бил да изслушва няколко алтернативи и след това да одобри една от тях. Тези,
които близко работели с него, заявявали, че любимият му коментар бил: “Правете това, което
нищо не ни струва”. Той прекарвал времето си на игрището за голф. Това съвсем не било
необичайно за човек, направил кариера в армията, заемал пост във Върховното Главно
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командване на Съюзническите войски по време на Втората Световна война. Този пост
съответствал на 5 звездички върху пагона. Този Президент бил Дуайт Давид Айзенхауер. В
първата година на неговият пост (1953г.) още най-малко 10 летящи чинии се разбили и били
намерени телата на 26 извънземни и също така 4 живи извънземни. От десетте – 4 били
намерени в Аризона, 2 в Тексас, 1 в Южна Африка, 1 в Ню Мексико, 1 в Луизиана, 1 в
Монтана. Имало стотици очевидци.
Айзенхауер знаел, че е длъжен да се бори и да реши проблема с извънземните. Той
знаел, че не може да реши този проблем, казвайки на Конгреса. В началото на 1953г. новият
Президент се обърнал към своя приятел и член на Съвета за Международни отношения Нелсън
Рокфелер за помощ при решаването на този проблем. Айзенхауер и Рокфелер започнали да
планират тайна структура за наблюдения на извънземните, която трябвало да стане реалност до
една година. Така била родена идеята за МДж-12. Чичото на Нелсън Винтруп Алдрих изиграл
решаваща роля в убеждаването на Азенхауер в балотирането за Президент на САЩ. Цялото
семейство Рокфелерови, а заедно с това и империята на Рокфелерови солидно поддържали Айк.
Търсейки помощ от Рокфелерови Айзенхауер допуснал най-голямата грешка за бъдещето на
САЩ, а може би и за бъдещето на цялото човечество.
Седмица след назначаването на Айзенхауер на поста Президент на САЩ, той назначил
Нелсън Рокфелер председател на Президентския комитет на съветниците по държавните
организации. Рокфелер отговарял за планиране на реорганизацията на правителството. Всички
нови програми влизали в един кабинет, наречен Департамент на здравното осигуряване,
образование и благосъстояние. Когато Конгресът одобрил назначаването на новия кабинет през
април 1953г., Нелсън бил назначен на пост Заместник Министър към Овет Калп Хоби.
През 1953г. астрономите открили големи обекти в Космоса, които се придвижвали към
Земята. В началото се смятало, че това са астероиди. По-късно станало очевидно, че тези
обекти могат да бъдат само космически кораби. Проектът “Сигма” успял да прихване радио
комуникациите на извънземните. Когато обектите достигнали до Земята,те заели много висока
орбита над екватора. Били няколко грамадни кораби и истинските им цели били неизвестни.
Проектът “Сигма” и новият проект “Платон” посредством радио връзка и използвайки
двоичният език на компютрите се оказали способни да обезпечат приземяване, което би довело
до контакти лице в лице с извънземните същества. Целта на проекта “Платон” била да се
установят дипломатически отношения с тази раса извънземни пришълци.
В същото време расата на хуманоидите (приличащи на хора пришълци) встъпила в
контакт с правителството на САЩ и предложила да ни помогне в нашето духовно развитие. Те
поискали да демонтираме и унищожим нашите ядрени арсенали като главно условие. Те
отказвали да обменят технологии, основавайки се на това, че сме неспособни да управляваме
тези технологии, които владеехме тогава. Те вярвали, че ще използваме всяка нова технология
за взаимното си унищожение. Тази раса заявила, че се намираме на пътя на самоунищожението,
че трябва да престанем да убиваме себеподобните си, да прекратим замърсяването на Земята, да
грабим нейните природни ресурси, да се научим да живеем хармонично. Тези заявления били
приети крайно подозрително, особено по въпроса за ядреното разоръжаване. Смятало се, че
изпълнението на това ще ни остави без защита пред лицето на явната извънземна заплаха. У
нас не е имало аналог в историята, за да се вземе правилно решение. Ядреното разоръжаване не
се разглеждало като най-доброто средство, обезпечаващо интересите на САЩ. Инициативите
били отклонени.
По-късно през 1954г. расата на сивите извънземни с големи носове, която се намирала в
орбита около Земята, кацнала във военно-въздушната база Холоман. Било достигнато основно
съглашение.

4

Тази раса се представяла като произхождаща от планета, въртящата се около червената
звезда от съзвездието Орион, която наричаме Бетелгейс. Те заявили, че тяхната планета умира и
в неизвестно бъдеще те повече няма да могат да живеят на нея. Това довело до второ
приземяване във военно-въздушната база Едуард. Историческото събитие било запланувано порано и детайлите по договора били съгласувани по-рано. Азенхауер се намирал на почивка в
Палм Спринг. В определения ден президента бил заведен в базата, като за оправдание на
пресата било съобщено, че е на зъболекар.
Президентът Азенхауер се срещнал с извънземните и бил подписан формален договор
между техните нации и САЩ. Тогава сме получили първото извънземно послание от
космическото пространство. То гласяло: “Всемогъщо височество КРЛЛЛ”, произнасяно като
Крил. По американска традиция на незачитане на кралски титули, тайно го наричали
“заложника Крил”. Трябва да се знае, че знамето на извънземните е известно като “Трилатерал
Инсигния” (Тристранна емблема). Той е нарисуван на техните летателни кораби и го носят на
униформите си. Двете им приземявания и втората среща били заснети на кинолента. Тези
филми съществуват и днес.
Договорът гласял: извънземните няма да се намесват в нашите работи и ние няма да се
намесваме в техните. Ние ще запазим в тайна тяхното присъствие на Земята. Те ще ни
предоставят високи технологии и ще ни помогнат в технологичното ни развитие. Няма да
сключват договори с никоя друга земна нация. Те ще могат да похищават поединично и
периодически хора с цел медицински изследвания и стимулиране на нашето развитие при
условие, че няма да се вреди на хората, ще бъдат връщани на мястото на похищението с
изтрита памет за тези събития и че извънземните ще доставят на МДж-12 пълен списък на
всички контакти с хората и похищенията редовно, по график. Било постигнато също
съглашение, че всяка нация ще получава послания от другата за срока на договора. По-нататък
било постигнато съглашение, че нациите на извънземните и САЩ ще обменят 16 души за
взаимно обучение. Извънземните “гости” ще останат на Земята и хора-земляни ще заминат за
тяхната родина за определен срок и после ще се върнат и ще се направи обратна размяна. Било
съгласувано строителството на подземни бази за нуждите на извънземните и че 2 бази ще бъдат
построени за съвместно използване от извънземните и САЩ (американското правителство).
Тези бази ще бъдат построени в индианските резервати, в 4-те ъгъла на Юта, Аризона,
Колорадо, Ню Мексико и една ще бъде създадена в Невада, в района известен като С-4,
разположена примерно на 7 мили южно от западната граница на Зона 51, известна под името
Дримланд. Всички извънземни бази се намират под пълния контрол на военно-морския
департамент и целият персонал, който работи там си получава пропуските от флота.
Строителството на базите започнало незабавно, но прогресът бил незначителен
дотогава, докато през 1957 г. не били обезпечени огромни парични средства. Работите
продължавали съгласно “Жълтата книга”.
Проектът “Редлайт” (Червена светлина) бил пуснат в действие и експериментите по
опитни полети на извънземни космически кораби започнали. Свръхсекретната база била
построена на езерото Грум в Невада, по средата на изпитателните полигони. Кодовото й
название било Дримланд. Това съоръжение принадлежало на Министерството на флота и
благонадежността на целия персонал изисквала степен “Q” (висша), както и одобрението лично
от Президента. Това изглеждало смешно, доколкото самият Президент нямал достъп до този
обект. Извънземните бази и обмена на технологии били реалност в зоната С-4. Тази зона имала
кодовото име “Обратната страна на Луната”.
Било поръчено на армията да създаде свръхсекретна организация за обезпечаване
безопасността на всички обекти, осъществявани с помощта на извънземните. Тази организация
станала Национална организация за разузнаване и проучване (рекогнация), разположена във
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Форт Карзън, Колорадо. Специализираните отреди, обучени за обезпечаване на безопасността
на обектите били наречени група “Делта”.
Вторият проект получил кодовото име “Сноубърд” (Дрозд). Той трябвало да
пропагандира отрицателна информация за всички свидетелства за полетите от програмата
“Редлайт”, обяснявайки ги като експерименти на ВВС. В тези граници били създадени
летателни апарати, използващи обикновени технологии и ги показвали в пресата. Проектът
“Сноубърд” се използвал също за опровержение на официалните свидетелства за НЛО. Този
проект бил много успешен и съобщенията от публиката постепенно започнали да замират.
Скъпо струващият секретен проект (мултимилионни загуби) се финансирал от
специален фонд, който се контролирал от военните чиновници на Белия Дом. Този фонд се
използвал за строителството на всички 75 дълбоко подземни обекти. На президентите, които се
интересували от този фонд, се съобщавало, че той се използва за строителството на дълбоки
подземни скривалища за Президента в случай на война. Само някои от тях действително били
построени за Президента. Милиони долари се привеждали по този канал за МДж-12 и неговите
контрагенти и се използвали за строителството на най-секретните извънземни бази, както и за
строго секретните подземни военни бази и за обекти с пропагандна цел в рамките на
"Алтернатива 2”, предназначени за цялата нация. Президентът Джонсън използвал този фонд за
строителството на кинотеатър и покрит път към своето ранчо, но той не знаел истинското
предназначение на този фонд.
Секретният фонд за строителството на подземни съоръжения под Белия Дом бил
създаден от Президентът Айзенхауер в 1957г. Финансирането било получено от Конгреса под
предлог “строителство и поддръжка в работен режим на секретни обекти, където Президентът
може да се укрие в случай на военно нападение” – “Президентско извънредно скривалище”.
Тези укрития в Земята, достатъчно дълбоки, че да могат да издържат ядрен взрив, били
оборудвани със най-съвършени средства за връзка. Днес в страната има повече от 75 такива
обекта, които са построени с парите на този фонд. Освен това Комисията по ядрена енергетика
е построила още 22 такива подземни центрове.
Разположението и всичко свързано с тези обекти е било и все още е строго секретно.
Парите се контролирали и все още се контролират от военния Департамент на Белия Дом и
преминават безследно през заплетена паяжина, която не е по силите да разплете и найпроницателния разузнавач или изследовател. Така в 1980 г. само няколко човека в началото и
края на паяжината знаели за какво се използват парите.
В началото на веригата бил членът на Палатата на представителите Джон Максон от
Тексас, председател на Палатата по бюджетна комисия и нейната подкомисия по отбраната;
членът на Палатата на представителите Роберт Сайкс от Флорида, председател на финансовата
комисия на подкомитета по военно строителство.
Днес се разпространяват слухове, че говорителят Джеймс Райт контролира парите на
Конгреса и се води борба за неговото отстраняване. На изхода на тази верига са Президента,
МДж-12, директорът на военното ведомство и командващият вашингтонския окръг.
Парите се отпускали от финансова комисия, която ги предавала на Министерството на
отбраната под грифа “строго секретно” за програмата за военно строителство. Естествено,
армията не можела да изхарчи тези пари и в действителност даже не знаела за какво са
предназначени. Правото да харчи тези пари имал Флота. Парите се привеждали в Чисапикския
дивизион на военно-морската инженерия, където също не знаели за какво са те. Даже
командващият адмирал не знаел за какво е този фонд. Само един човек, командващият флота,
който се водел към военно-морското строителство на Чесапикския дивизион, но в
действителност бил отговорен само пред военното ръководство на Белия Дом, знаел истинските
цели, количество и пълното предназначение на строго секретния фонд. Пълната секретност
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около фонда означавала, че го контролирали само няколко човека. Никога не е имало и няма да
има отчетност за този таен фонд.
Големите средства били привеждани от строго секретен фонд в Палм Бич, Флорида в
разпореждане на пограничните войски на о-в Пинут. Островът се числи към земеделската
собственост на Джоузеф Кенеди. Съобщавало се, че парите се изразходват за подобряване на
ландшафта и природоохранителни мероприятия. Не много преди това телевизията в специална
програма, посветена на убийството на Кенеди, съобщила за офицер от пограничната служба,
който привел парите на нает от Кенеди човек. Може би това е било компенсация на
семейството за загубата на сина Джон Кенеди? Заплащането продължило до 1967 г. и след това
престанало. Общата сума е неизвестна и предназначението на тези пари – също.
В същото време Нелсън Рокфелер променил състава на кабинета отново. Този път той
заел бившия пост на С.Д. Джексън, който се наричал Специален консултант по психологическа
стратегия. С назначението на Нелсън името било променено на Специален консултант по
стратегията на студената война. Този пост с годините еволюирал така, че същото положение
напълно заемал Хенри Кисинджър по времето на Президента Никсън. Официално функциите се
състояли в това, “да дава съвети и консултации за развитието на нарастващото взаиморазбиране
и сътрудничество между народите”. Официалното име било димна завеса, тъй като той се
явявал президентски координатор по разузнаването. На този нов пост Рокфелер докладвал
непосредствено и изключително само на Президента. Той присъствал на заседанията на
Кабинета на Министрите, Съвета за външна икономическа политика и Съвета за национална
безопасност, който бил висш орган на правителството, осъществяващ политиката.
Рокфелер освен това бил назначен и на втори важен пост, който се казвал глава на
групата Координация на планирането, секретното образование, създадена при НСК със заповед
5412/1 през март 1955 г. Групата се състояла от различни специално назначени в зависимост от
задачите членове. Основни членове на тази група били Рокфелер, представител на
Министерството на отбраната, представител на държавния департамент и директора на ЦРУ.
Скоро този комитет бил наречен “Комитет 5412/1” или “Специалната група”. НСК 5412/1
установила правило, според което тайните операции се одобрявали от изпълнителния комитет,
а в същото време както и преди, инициаторът на тези операции бил директорът на ЦРУ.
В тайния изпълнителен меморандум на НСК 5410 Айзенхауер предписал НСК 5412/1 да
създаде през 1954 г. специален постоянно действащ комитет (а не временно действащ от
случай на случай по необходимост), който станал известен като “Маджорит 12/3 (Мнозинство12) – МДж-12 за наблюдение и провеждане на всички тайни операции, отнасящи се до
извънземните. НСК 5412/1 била създадена, за да се обясняват целите на тези заседания, когато
започвали Конгресът и пресата да се интересуват от тях.
“Мнозинството 12” се състояло от Нелсон Рокфелер, директорът на ЦРУ Алън
Велшасон, Държавния секретар Джон Фостер Даллас, Министъра на отбраната Чарлз Вилд,
Директора на ФБР Дж. Едгар Хувър и 6 души от изпълнителния комитет на Съвета по
Международна политика, известни като “мъдрите хора”. Всички тези хора били членове на
тайното общество на учените, което се наричало само “Джонсън Сосаети”, обществото на Ясон
или учените на Ясон, които привличали своите членове от “Череп и кости” и “Спирала и ключ”
– общества в Харвард и Йел – най-престижните американски университети. “Мъдрите хора”
били ключови фигури от Съвета по външните работи. Били 12 души, включително първите 6 с
правителствени постове. Тази група била създадена през годините от висши чиновници и
директори по международни отношения и по-късно от Тристанната комисия. Гордън Дин,
Джордж Буш и Збигнев Бжежински били сред тях. Най-важните сред “мъдрите хора” били
работещите в МДж-12 Джон МкКлой, Роберт Ловет, Аверел Хариман, Чарлз Бохлен, Джордж
Кенан и Дин Ачсън. Тяхната политика продължавала все в тоя дух десетилетия, чак до 1970-те
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години. Важно е също, че Президентът Айзенхауер и първите 6 члена на МДж-12 от
Правителството също били членове на Съвета по Международни отношения.
Щателни изследвания скоро ще покажат, че не всички от “мъдрите хора” са се учили в
Харвард и Йел и не всички били избрани от обществата “Череп и кости” и “Спирала и ключ”
през студентските им години. Скоро може да си обясните тази загадка, разгръщайки книгата
“Мъдрите хора” от Валтер Исаксон и Ивана Томас, “Симон и Щустер”, НюЙорк. Под
илюстрация 9 в средата на книгата ще намерите заглавието “Ловет в съюз с Йел”, горе в десния
ъгъл и неговото посвещение в “Череп и кости” във военно-въздушната база Дюнкерка.
Забелязвам, че членовете се избирали, отчитайки тяхното поведение, основавало се на техния
успех в колежа и техния избор не се ограничавал само сред випускниците на Харвард и Йел.
Няколко избрани били въведени по-късно в обществото на Ясон. Всички те са членове
на Комитета по Международни отношения и в същото време били известно като “Източен
истеблишемент” Това ще ви даде ключа към разгадаването на това сериозно по своята природа
най-тайно научно общество “Ясон Сосаети”, което е живо и днес, действа и днес, но сега
включва и членовете на Тристранната комисия. Тристранниците съществували тайно няколко
години до 1973 г. Името на Тристранна комисия било взаимствано от знамето на извънземните
“тристранния символ”.
“Мнозинството 12” трябвало да оживее до днешно време. При Айзенхауер и Кенеди го
наричали иронично “Комитет 5412” или по-точно “специалната група” При администрацията
на Джонсън станал “Комитет 303”, тъй като 5412 било компрометирано в книгата “Тайното
правителство”. В действителност от НСК 5412/1 изтекла информация, за да се скрие
съществуването на НСК-5410. При Никсън, Форд и Картър се наричал “Комитет 40” и при
Рейгън станал Комитет “Р-1-40”. През всичките тези години се сменяло само името.
Към 1955 г. станало очевидно, че извънземните са излъгали Айзенхауер и са нарушили
договора. Намирали обезобразени хора заедно с обезобразени животни по цялата територия на
САЩ. Имало подозрения, че извънземните не представяли пълни списъци на контактите и
случаите на похищения на МДж-12 и имало основателни подозрения, че не всички похитени
хора са върнати. Подозирали, че са в контакт и със Съветския съюз и това се потвърдило. Било
установено, че извънземните са манипулирали и манипулират масовото съзнание чрез тайни
общества, магия, окултизъм и религиите. След няколко схватки на ВВС с летящите чинии
станало ясно, че нашето оръжие е безсилно пред тях.
През ноември 1955 г. била създадена НСК 5412/2 за учредяване на експертна комисия за
изследване на “всички фактори, които касаят провеждането и реализацията на външната
политика в ядрения век”. Това било само пелена, която скривала реалните обекти на изследване
и въпросите за извънземните пришълци.
В таен изпълнителен меморандум на НСК 5411 през 1954г. Президентът Айзенхауер
предложил експертна група “да изследва всички факти, свидетелства, лъжи и измами и да
открие истината по въпроса за пришълците”. НСК 5412/2 бил само прикритие, което било
необходимо да отговори на въпросите на пресата за относително редовните срещи на такива
влиятелни хора. Първите срещи от такъв род започнали през 1954 г. и били наречени срещи в
Куантико, тъй като те били проведени във военно-морската база в Куантико. Експертната група
била стигнала 35 члена от Съвета за Международни отношения, тайни учени, известни като
“Обществото на Ясон”. Д-р Едуард Телер бил поканен да вземе участие в работата. Д-р Збигнев
Бжежински бил директор на проекта в продължение на 16 месеца. Д-р Хенри Кисинджър бил
избран за директор на проекта за следващите 18 месеца, започвайки от ноември 1955г. Нелсон
Рокфелер често посещавал сбирките на групата.
Членове на експертната група:
Председател: Гордън Дин
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Директор на проекта: Д-р Збигнев Бжежински – за първата фаза, Д-р Хенри Кисинджър
– за втората фаза.
Д-р Едуард Телер
Франк Алтичул
Хамилтон Фиш Армстронг
Ген.М-р Ричард С. Линдсдей
Хансън В. Болдуин
Ген м-р Джеймс Маккормик – младши
Роберт В. Боуви
Лойд Беркнер
МакДжордж Бунди
Франк Наш
Уйлям А.М. Бурден
Паул Нитце
Джон С. Кемибел
Чарлз Нойз
Томас Финлетер
Франк Пейс
Джордж С. Франклин
Джеймс Перкинз
И.И. Раби
Дон Л. Прайс
Рузвел Л. Гилпатрик
Давид Рокфелер
Н.Е. Халаби
Оскар Руебхаузен
Ген. Валтер Бедел Смит
Ген.лт.Джеймс Гавин
Хенри ДеВолф Смит
Карол П. Хаскинс
Шилде Варен
Джеймс Т. Хил
Карол Л. Вилсън
Джоузеф Е. Джонсън
Арнолд Волферс
Мервин Дж. Кели
Втората фаза на тези съвещания също се провеждали във военно-морската база в
Куантико, Вирджиния и групата станала известна под названието Куантико 2. Нелсън Рокфелер
построил пристанище някъде в Мериленд, където можело да се попадне само по въздух за
членовете на МДж-12 и за експертната комисия, така че да можели да се укриват от
любопитната публика.
Това място на тайни срещи е известно под името “Селския клуб”. Тук имало всички
условия за живот, храна, възстановяване на силите, библиотека, помещения за заседания.
Експертната група официално “прекратила своето съществуване” в последните месеци
на 1956 г. и Хенри Кисинджър публикувал това през 1967г., което официално се е представяло
за резултати от изследвания. – “Ядреното оръжие и международната политика” – автор Х.
Кисинджър, Издадено от Съвета по Международни отношения, издателство Харпер и Братя,
Ню Йорк. В действителност ръкописа бил 80% написан още, когато Кисинджър бил Харвард.
Експертната група продължавала да бъде строго секретна. Ключът към сериозността, която
Кисинджър придавал на изследванията може да се намери в заявленията на неговата жена и
приятели. Много от тях заявявали, че Хенри напускал дома си всяка сутрин рано и се връщал
късно през нощта, не говорейки с никого нищо и не отчитайки се за отсъствията си. Сякаш той
живеел в друг свят, в който нямало място за нищо друго.
Тези изявления са много характерни. Разобличаването на извънземното присъствие и
действията по изучаването на този въпрос трябва да са били много шокиращи. Хенри
Кисинджър явно не е бил на себе си по времето на тези заседания. Никога повече кое да е друго
събитие, колкото и сложно да е било то, не му е оказвало такова въздействие. По ред причини
той работел и през нощта. Такова поведение неизбежно довело до развод.
Главното в проблема с извънземните било да не са казва на обществеността за тяхното
присъствие, тъй като това вероятно щяло да доведе до икономически и религиозни катастрофи,
национална паника, която да доведе до анархия. Затова се пазело такава строга секретност.
Това означавало, че щом обществеността не трябва да знае за това, то не трябвало да се
съобщава и на Конгреса и по този начин финансирането на проектите и изследванията трябвало
да се осъществява от вътрешни източници, заобикаляйки Правителството. В същото време
средствата трябвало да се доставят от военния бюджет и от тайните неотчетни фондове на ЦРУ.
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Друго важно се оказало това, че извънземните използвали хората и животните като
източници за получаване на ензими от жлезите с вътрешна секреция, хормони, кръв и правели
ужасяващи генетически експерименти. Извънземните обяснили тези действия като необходими
за тяхното оцеляване. Те заявявали, че тяхната генетическа структура е разрушена и те не могат
да се възпроизвеждат повече. Те заявявали. че ако не могат да подобрят своята генетическа
структура, тяхната раса скоро ще престане да съществува. Ние се отнасяхме към това много
подозрително. Тъй като нашето въоръжение беше безсилно против тях, МДж-12 реши да
продължи дипломатическите си отношения дотогава, докато не сме в състояние да разработим
технология, която да ни позволи да им обявим война. Били направени опити от страна на
Съветския съюз и другите нации да се обединят усилията с цел оцеляване на човечеството. В
същото време се разработвали планове за разработка и построяване на две системи от
въоръжения, използващи обичайните и ядрените технологии, за да е възможно да придобием
превъзходство над тях.
Резултат на тези изследвания били проектите “Джошуа” и “Екскалибур”. “Джошуа”
представлявало оръжие, пленено от Германия, което било способно тогава да пробие 4 дебели
бронирани листа на разстояние 2 мили, използвайки нискочестотни звукови вълни и се
смятало, че оръжието ще бъде ефективно против нашествието на извънземните космически
кораби и лъчевото им оръжие.
“Екскалибур” представлява оръжие – ракетоносител със средна дължина на полето до
30000 фута и грешка при поразяване на целта неповече от 50 метра, способно да прониква на
1000 метра в мека некамениста земя и също в такива твърди скали, каквито се срещат в Ню
Мексико, бойната глава е 1 мегатон и е предназначена за използване с цел разрушение на
извънземните в техните подземни бази. “Джошуа” било удачно разработено оръжие, но
доколкото ми е известно, никога не са го използвали. “Екскалибур” не бил готов до неотдавна и
сега се полагат безпрецедентни усилия за разработка на такъв тип въоръжение.
Събитията във Фатима в началото на века били щателно анализирани. Подозирайки, че
това е манипулация на извънземните, била прекратена разузнавателна операция за проникване
в тайната на това събитие. САЩ са използвали свои хора във Ватикана по време на Втората
Световна война и скоро получили всички данни от Ватикана, включително и тези, касаещи
пророчеството. Това пророчество гласяло, че ако човек не се откаже от злото и не спазва
космическите закони на Христос, то планетата ще се саморазруши и събитията описани в
Откровението ще се сбъднат. Там се казвало, че ще бъде родено дете, което ще успее да
обедини света в името на мира, че ще се появи лъжлива религия през 1992 г. През 1995 г.
хората ще осъзнаят, че това дете се явява носителят на злото и в действителност е Антихриста.
Третата световна война ще започне в Средния Изток през 1995 г. с превземането на Израел от
Обединените арабски емирства, използващи обикновени оръжие, но после ще прерастне в
ядрена война през 1999 г. Между 1999 и 2003 г. голяма част от живота на тази планета ще
загине. Второто пришествие на Христос ще настъпи през 2011 г.
Когато извънземните се запознали с тези пророчества, потвърдили, че това съответства
на истината. Извънземните съобщили, че са ни създали чрез хибридизация и манипулирали
човечешката раса с помощта на религията, сатанизма, магиите и окултизма. По-нататък те
обяснили, че са способни да пътешестват във времето и че тези събития наистина ще настъпят.
По-нататъшното използване на извънземната технология от САЩ и СССР, използването на
пътешествието във времето потвърдили правотата на пророчеството. Извънземните показали
холограма, която, както те заявили, била действителна крусификация на Христос, заснета от
тяхното правителство. Ние не знаехме да вярваме или не. Използвали са нашата религия, за да
ни манипулират? Или те в действителност са били източника на нашата религия, с чиято помощ
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ни манипулират? Или това е началото на сценария за края на времето и пришествието на
Христос, както се предсказвало в Библията? Никой не знае отговорите на тези въпроси.
През 1957 г. бил проведен симпозиум, на който присъствали най-великите учени на
човечеството. Те дошли до извода, че към или веднага след 2000 г. планетата ще се
саморазруши поради нарастващото замърсяване на околната среда БЕЗ ПОМОЩТА НА БОГ
ИЛИ ИЗВЪНЗЕМНИТЕ.
Съгласно тайната директива на Президента Айзенхауер учените от обществото Ясон
получили заповед да изучат сценария и да направят рекомендация, изхождайки от своите
изводи. Обществото Ясон потвърдило резултатите от изследванията на учените и направило
три рекомендации, наречени Алтернативи 1, 2 и 3. Алтернатива 1 се състояла в това да се
използват ядрените източници за пробиване на дупки в стратосферата, чрез които топлото и
замърсеността да отидат към Космоса, да се измени културата на човечеството от
потребленческа култура в култура за защита на земните дадености. От трите алтернативи тази
била най-малко удачната, възможна за реализация, поради вътрешната природа на човека и
допълнителните разрушения, които ще създадат сами по себе си ядрените взривове.
Алтернатива 2 се състояла в това, да се построи мрежа от подземни градове и тунели, които
биха могли да защитят отбрани представители от всички култури и занятия, където те биха
могли да живеят и да съхранят човешката раса. Останалата част от човечеството била оставена
на произвола на съдбата на повърхността на планетата. Алтернатива 3 се състояла в това, да се
експлоатират извънземните и земни технологии, така някои избрани да могат да напуснат
Земята и да създадат колонии в открития Космос. Аз не мога нито да потвърдя, нито да отрека
“запаса” от човешки роби, които ще бъдат използвани за ръчен труд, за да се осъществи този
план. Луната под кодовото название Адам ще бъде обект на първаночална експанзия, а
понататък – Марс под кодовото название Ева. Като по-далечна перспектива всички алтернативи
включвали контрол на раждаемостта, стерилизация и внедряване на смъртоносни микроби за
контрол и намаляване на ръста на населението на Земята. СПИН-ът е само един пример от този
план. Има и други. Било решено, че населението трябва да бъде намалено и да се контролира и
да се избави от нежелателни елементи и това ще отговаря на висшите интереси на човешката
раса. Съвместното ръководство на САЩ и СССР се отказало от Алтернатива 1, но решило да се
работи еднвременно по Алтернативи 2 и 3. През 1959 г. Ренд Корпорейшън организарала
симпозиум по строителството на дълбоки подземни обекти. В отчета на симпозиума били
начертани и описани машини, способни да изкопаят тунел с диаметър 45 фута със скорост по 5
фута на час. Също така съдържал чертежи на огромни тунели и подземия, които съдържали
промишлени зони и градове. Тези 5 години били най-съществените от всички в планирането
на подземното строителство.
Управляващите кръгове решили, че спонсорирането на проектите, свързани с
извънземните и другите тайни проекти ще бъде и от черния нелегален пазар на наркотици. Бил
привлечен и младия амбициозен член на Съвета по Международни отношения Джордж Буш,
който бил президент и икономически съветник на компанията Зепата ойл, Тексас. Те се
занимавали с експерименти по крайбрежието. Било щателно проверено, че наркотиците могат
да се разтоварват от корабите от Южна Америка на крайбрежни платформи с помощта на
рибарски лодки, откъдето могат да се доставят на брега с помощта на нормални транспортни
средства, използвани за обезпечаването и транспортирането на персонала. По този начин се
избягва проверката на морския съд. Джордж Буш се съгласил да помогне и организирал
операция с взаимодействието на ЦРУ. Планът работел добре и след това се разпространил по
целия свят и сега много незаконни медицински препарати и наркотици се доставят по този
начин. Трябва да се помни, че Джордж Буш започна с продаването на наркотици на нашите
деца. ЦРУ в момента контролира целия световен обем на търговията с наркотици.
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Официалните космически програми били оповестени от Президента Кенеди в негова реч,
където той заявил, че американец ще стъпи на Луната в края на десетилетието. Подобна
програма в СССР служила за същата цел. В действителност обаче обединена извънземна база
на САЩ и СССР вече съществувала на Луната в същия момент, когато Кенеди произнасял тези
думи. На 22.05.1962 г. космическа сонда се приземила на Марс и засвидетелствала наличие на
годна жизнена среда. Скоро след това започнало строителство на колония на Марс. Днес на
Марс съществуват градове, населени с избрани хора от различни култури и професии, взети от
различни краища на Земята. Обществената шарада на антагонизъм между САЩ и СССР се
съхранявала през всичките тези години, за да може да се финансират тези проекти под егидата
на осигуряване на националната безопасност, а в същото време сме били близки сътрудници.
В един момент Президентът Кенеди се добрал до истината за наркотиците и
извънземните. Той издал ултиматум към МДж-12. Кенеди уверявал, че ако те не премахнат
проблема с наркотиците, то той ще се заеме сам с него. Той информирал МДж-12, че настоява
да се съобщи на американския народ истината за извънземните в течение на следващите години
и заповядал да се изготви план за изпълнението на това решение.
Президентът Кенеди не е бил член на Съвета по Международни отношения и нищо не
знаел за Алтернативите 2 и 3. В международен план операцията се одобрявала от
Изпълнителния комитет, известен като “Политически комитет”. В САЩ за това отговарял
МДж-12, а в СССР – дъщерна организация. Решението на Президента Кенеди вляло страх в
сърцата на тези, които отговаряли за това. Убийството му било решено от Политическия
комитет и заповедта била изпълнена от агентите на МДж-12 в Далас. Президентаът Джон
Кенеди бил убит от агента от секретната служба, който го возел в кортежа и този момент е ясно
отбелязан на филмовата лента. Гледайте шофьора, а не Кенеди, когато гледате филма. Всички
свидетели, които се намирали в близост до колата и които видели стрелящият в Кенеди Уйлям
Гриир били убити в течение на 2 години след събитието. Комисията Варен била фарс и нейните
членове били подбрани основно от Съвета по Международни отношения. Те успели да излъжат
американския народ. Много патриоти, които се опитвали да разкрият тайната за извънземните,
също били убити през следващите години.
В епохата на първите опити на САЩ да изследват космическото пространство и да
кацнат на Луната, всеки полет се съпровождал от корабите на извънземните. Астронавтите на
Аполо, заснели на Луната база, която приличала на силози, грамадни “Т”-образни шахтови
машини, а също и заснели корабите на извънземните. Космическата програма за стъпването на
Луната е фарс и неоправдано изразходване на средства. Алтернатива 3 е реалност и въобще не е
научна фантастика. Повечето астронавти на Аполо били сериозно травмирани от тези опити,
заповядано им било да мълчат или да понесат крайната мярка – смърт по “целесъобразност’.
Един от астронавтите действително беседвал с английски кореспондент за предаване по
телевизията за Алтернатива 3 и потвърдил много от голословните твърдения.
В книгата “Алтернатива 003” под псевдонима Боб Гродин се изказал един от
астронавтите. Било заявено, че той се самоубил през 1978 г. Това не може да бъде потвърдено
от нито един източник и аз вярвам, че някои от тъй наречените факти в книгата в
действителност са дезинформация. Твърдо вярвам, че тази дезинформация е резултат от
оказване на натиск върху авторите и означава анулиране на ефекта на въздействие върху
зрителите на телевизионната програма, наречена “Алтернатива 3”.
Щабът на тази организация и тайната дейност се намират в Женева, Швейцария.
Ръководният орган се състои от представители на правителствата на страните, замесени с тези
работи, така както и Изпълнителния комитет на групата, известна като “Билдербургерите”.
Заседанията се провеждат от Политическия комитет, когато това е необходимо, на ядрена
подводница в Северния ледовити океан. Осигуряването на секретността е такова, че само този
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начин гарантира, че заседанията не могат да бъдат подслушвани. Аз мога да кажа, че в края на
краищата тази книга е правдива на 70%, изхождайки от това, което ми е известно лично и
съгласно данни на моите източници. Аз вярвам, че тази дезинформация е опит да се
компрометира британската телевизия с помощта на информация, която може да бъде
опровергана като недостоверна точно така както “Документа от брифинга на Айзенхауер” бил
напечатан в САЩ като “Магическата дванадесеторка” и също може да се каже, че е фалшив.
От момента, когато започнало нашето взаимодействие с извънземните, ние сме
завладели технологии, които не сме и сънували и в най-необузданите си мечти. Съществува
летателен апарат “Аврора” в Зона 51, който извършва редовни полети в Космоса. Това е
едностепенен космически кораб, наричащ се ТАВ (трансатмосферен транспорт) и може да
излита директно от Земята при 7-милионен пробег на стартовата писта, да излиза във висока
орбита, сам да се връща и да се приземява на същото място. Ние сега имаме и летим на
извънземни летателни апарати в зоната С-4 в Невада. Нашите пилоти са извършвали
междупланетни полети на този летателен апарат, били са Луната, Марс и други планети на
борда на тези кораби. Лъгаха ни за истинската природа на Луната, на планетите Марс и Венера
и сегашното състояние на технологиите, които владеем.
На Луната има зони, където има растителен живот и даже растенията си сменят
цветовете в зависимост от сезона. Тези сезонни ефекти се обясняват с това, че Луната не
винаги е обърната с една и съща страна към Земята и Слънцето при въртенето около оста си,
както до сега се провъзгласяваше. Има зона, която е светла и тъмна със сезонна регулярност и
около тази зона има растителност. На Луната има няколко направени от човешки ръце езера и
се наблюдавали над тях облаци и атмосфера, които били заснети на лента. Луната има
гравитационно поле и човек може да ходи по нея без скафандър, с кислородна бутилка както
ако се намираше в дълбините на океана. Аз съм виждал фотографии и някои от тях
действителност бяха публикувани в книгата “Ние намерихме бази на пришелци на Луната” от
Фред Стеклинг.
През 1969 г. започнала конфронтация между земните учени и извънземните в
подземната лаборатория в Дулс. Извънземните взели много наши учени за заложници. Групата
“Делта” била изпратена да ги освободи, но тя била безсилна да се бори с оръжието на
извънземните. 66 човека били убити. В резултат на това ние сме се отказали от всички
съвместни проекти за 2 години. Но сме се примирили и отново сме започнали да си
взаимодействаме. Днес това сътрудничество продължава.
Когато се разразил Уотъргейтския скандал, Президентът Никсън расчитал, че ще
удържи на критиката, уверен, че той не подлежи на импичмънт. Но МДж-12 смятала иначе.
Разузнаването помогнало. Никсън получил заповед да си подаде оставката. Той отказал и по
този начин първият военен преврат в историята на САЩ бил извършен. Обединеният комитет
на началниците на щабове отправил строго секретно послание до командирите на всички
американски военни части, разквартировани по целия свят. То гласяло: “При получаването на
това съобщение, престанете да изпълнявате каквито и да е указания от Белия Дом. Потвърдете
получаването”. Това послание било в сила 5 денонощия, докато Никсън признал своето
поражение и заявил публично, че подава оставка. Аз лично съм виждал това послание. Когато
попитах командира си какво ще прави, доколкото се вижда, че тази заповед нарушава
Конституцията, ми беше отговорено: “Аз ще почакам да видя какви разпореждания ще дойдат
от Белия Дом и тогава ще взема решение.” Аз не видях никакви разпореждания от Белия Дом,
но това не означава, че такива е нямало.
През всичкото това време Конгресът и американският народ инстинктивно са знаели, че
нещо не е наред. Когато станал Уотъргейтския скандал всички започнали да мислят, че
агентите могат да бъдат извадени наяве. Президентът Форд организирал Комисията на
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Рокфелер да извърши тази работа. Така мислели всички. В действителност целта на тази
комисия била да оглави Конгреса и контролира съхраняването на тайната активност. Нелсън
Рокфелер, който оглавявал комисията, разследваща разузнаването, бил член на Съвета по
Международни отношения и бил един от тези, които помогнали на Айзенхауер да създаде
властната структура МДж-12. Рокфелер открил толкова, колкото да разлая кучетата,
подхвърляйки им няколко кокала. А тайната активност продължавала както и преди.
По-късно Сенаторът Чърч провел известните Църковни слушания. Той също бил важен
член на Съвета по Международни отношения. Той само повтарял действията на Рокфелер.
Въпреки многото материали, които водели към наркомафията и другите тайни синдикати,
тайната търговия продължавала. Конгресът даже сякаш се отказал от своята практика да се
занимава и изчиства тези въпроси, които са видни от обществеността. Може ли Конгресът да е
знаел тези неща и да ги е оставил безнаказано да търгуват? Те ли са тези избрани, които ще
бъдат изпратени в колониите на Марс, когато Земята започне да се разрушава?
Аз даже не мога да си представя истинските размери на финансовата империя,
контролирана от ЦРУ, НАСА и Съветът по Международни отношения, използващи парите от
търговията с наркотици и другите комерчески начинания, но мога да ви дам малкото, което
зная. Количесвото на парите превишава всичко, което може да си представите и е скрито в
огромните мрежи от банки и холдингови компании. Погледнете Дж. Хенри Сшрудеровската
банкова корпорация, компанията Сшрудер Тръст къмпани, Сшрудерс ЛТД (Лондон), Хелберт
Ван Холдинг ЛТД, Дж. Хенри Сшрудер-Ваг и Къмпани ЛТД, Сшрудер Гербургер и Къмпани
(Германия), Сшрудер Мунчмейер Хенгст и Къмпани, Кастл Банк и нейните холдингови
компании, Банката за азиатско развитие и банките и компаниите на Нуган Хенд.
Извънреден план бил изработен от МДж-12 за освобождаване на всеки от съд, ако ги
заплашва разкриване на истината. Този план бил известен като “Магическата 12-ка”. Той бил
въплътен в живота с освобождаването на Муур, Шандер и Фридман, привлечени за
подправеното гениално писмо “Документ за брифинга на Президента Айзенхауер”. Този
документ е мошеничество. Документът съществува като изпълнителен указ номер 92447.
Номер, който не съществува и дълго няма да съществува при съществуващите темпове на
издаване на президентски укази. Труман е издавал президентски укази от порядъка на 9000,
Айзенхауер – 10000, Форд е стигнал до 11000 и Рейгън се вписва в цифрата 12000.
Президентските укази се номерират независимо от това кой седи в Белия Дом, продължава се
приемствената традиция и отчетност, за да се избегне хаоса. Грешката с номера на документа е
само една от нелепостите в него. Този план освободил цялата тази изследователска група от
няколкогодишна присъда и се утвърдила практиката да се харчат пари за огласяване на
информация, която не съществува. Като резултат 16000$ са загубени от средствата на Фонда за
изследвания на НЛО и стипендии, които били отделени от Стантън Фридман за проверка на
информацията. Ако вие се съмнявате във възможностите на тайното световно правителство да
ви проследи дори във вашата градина или у дома, значи вие не дооценявате техните
възможности.
Друг извънреден план, който се осъществява, оказва въздействие върху вашия живот
днес. Този план се състои в подготовка на общественото мнение за възможна конфронтация с
извънземните. Хората се заливат с филми, радио програми и развлекателни телевизионни
програми изчерпателно разкриващи почти всички детайли от присъствието на извънземните.
Това има и силни, и слаби страни. Огледайте се и обърнете внимание. Извънземните се готвят
да направят своето присъствие явно. Правителството прави същото, за да не възникне паника.
Най-лошият извънреден план също бил въплътен в живота и е задействан. В течение на
много години са продавани наркотици на населението. Програмите за социално подпомагане
били задействани, за това да бъде създаден зависещ неработещ елемент на това общество.
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Започнали да задържат изпълнението на социалните програми, за да възникне в обществото
голяма криминогенна класа, която не съществувала още в 1950-те и началото на 60-те години.
Те поддържали производство и внос на смъртоносно оръжие, за да могат да се възползват от
него криминалните елементи.Тези мерки трябва да породят чувството на неувереност и да
доведат американския народ до доброволно разоръжаване по пътя на издаване на закони,
забраняващи притежанието на оръжие. Били провокирани инциденти за да се ускори този
процес. Използвайки наркотици и хипноза в процеса на програмата “Орион” над психически
болни, ЦРУ внедрило в съзнанието на тези хора да започнат стрелби в училищните дворове, за
да се възбуди по този начин антиоръжейно лоби. Този план е задействан и откакто е планиран
щателно се изпълнява. Благодарение на престъпната вълна, обхванала нацията, тези хора се
опитват да убедят американците, че съществува състояние на анархия в повечето градове. Те
строят тази схема всяка вечер по телевизията и всеки ден чрез вестниците. Когато
общественото мнение бъде завладяно от тази идея, те смятат да излязат с твърдение, че
терористическа група, въоръжена с ядрено оръжие е проникнала в САЩ и планира да взриви
това устройство в един от американските градове. Тогава правителството ще прекрати
действието на Конституцията и ще въведе военно положение. По цялата страна са готови
концентрационни лагери, всеки от тях заемащ по една квадратна миля. Там ще са
съсредоточени хора, които ще се занимават с робски труд. Средствата за масова информация,
радиото, телевизията, вестниците и компютрите ще бъдат национализирани. Всички, които
окажат съпротивление, ще бъдат хванати и убити. Тази операция била планирана от
правителството и военните през 1984г. под кодовото название “Рекс-84”. Вашата свобода
никога не ще ви бъде върната и ще живеете в робство до края на дните си. По-добре се
събудете сега. По-добре направете нещо сега.
Фил Клас е агент на ЦРУ, това е документирано и аз лично се убедих между 1970г. и
1973г. Едно от неговите задължения като експерт по авиация се състояло в разобличаването на
всичко, свързано с УФО. Всички армейски командири били инструктирани да му звънят при
получаване на информация за това, как да разобличава или правдоподобно да обяснява
контактите с УФО и/или свидетелствата на очевидците и/или пресата, когато възникне
необходимост за това.
Уйлям Мур, Джейми Шандер и Статън Фридман са агенти на тайното правителство.
Статън Фридман ми съобщи на мен и на много други, че преди години е взел участие в
разработването на ядрен реактор за самолет, който бил с размера на баскетболна топка, бил
екологически чист, на изход давал водород и “работел като мечта”. Тези думи са негови, а не
мои. Единственото гориво, което подхожда за този двигател и може да произвежда водород
като съпътстващ продукт е водата и е известно, че един вид от двигателите на извънземните
работи така. Единственото място, откъдето може да се добие тази технология е извънземните.
Не се ли шегува в действителност? Не знам. Той бе член на групата, състоящата се от Мур,
Шандер и него и именно те изпълняваха екстрения план “Магическата 12-ка”.
В документите, които видях между 1970г. и 1973г. бяха дадени имена на отделни хора,
които трябваше да положат усилия извънредния план “Магическата 12-ка” да бъде представен
на хората и да бъде известен и уважаван. Брус Макаби, Стантън Фридман и Уйлям Мур били
сред тях.
Знам, че всички основни изследователски организации, занимаващи се с УФО били с
цел инфилтрация и контрол от страна на секретните служби на тайното правителство. Вярвам,
че тези усилия са били успешни. Възможно е всички основни публикации за УФО да са
проконтролирани.
МДж-12 съществува и днес и действа така, както е действала винаги. Тя се състои от
същите структури, същите тези 6 човека на същите тези постове в правителството и от 6-те
15

изпълнителни члена на Съвета за Международни отношения и/или Тристранната комисия.
Агенцията на обединеното разузнаване е известно официално като Старша група по
координация между агенциите (СИГ).
Накрая най-важно е да се разбере, че Съвета по Международни отношения и
Тристранната комисия не само контролират страната, но и я владеят. Те са инструменти в
помощ на Правителството на САЩ при вземането на политическите решения. Те и техните
задгранични двойници отговарят пред Булдербурзите.
Почти всеки високопоставен правителствен или военен чиновник от Втората световна
война насам, включително Президента на САЩ, са били членове на Съвета по Международни
отношения и/или Тристранната комисия. Всички американски членове на Тристранната
комисия са членове на Съвета по Международни отношения.
Задграничните членове на Тристранната комисия принадлежат към правителствените
организации на своите страни. Дори и повърхностно изучаване на проблема от най-неопитните
изследователи ще покаже, че членовете на Съвета по Международни отношения и
Тристранната комисия контролират повечето фондове, всички основни средства за масова
комуникация и печатните мощности, най-големите банки, всички водещи корпорации, висшите
ешалони на правителствата и много други важни сфери. Техните членове се избират и
назначават според тяхното финансово състояние и техните интереси. Всички, освен народите.
Те са недемократични и в никакъв случай не представляват народа на Америка. Това са хора,
които ще решават кой да оцелее и кой не в бъдещия холокост.
Билдербурзите, Съвета по Международни отношения и Тристранната комисия са Тайно
международно Правителство и управляват нацията (САЩ) посредством ложата МДж-12 и
експертна група, известна като “Ясон Сосаети” (обществото на Ясон”).
Извънземните ни манипулират и/или управляват чрез различните тайни общества,
религията, магиите и окултизма. Съвета по Международни отношения и Тристранната комисия
изцяло контролират технологиите на извънземните и икономиката на нацията. Айзенхауер е
бил последния президент, който изцяло е владеел ситуацията, свързана с проблема за
извънземните. На следващите президенти се съобщавало само това, което МДж-12 и
разузнаването са смятали, че е нужно, и повярвайте то не е било истината. МДж-12 на всеки
нов президент поднасяла приказката за разрушената култура на извънземните, желаеща да се
възроди, да построи свой дом на тази планета и да ни облагодетелства с техните технологии. В
някои случаи не се съобщавало нищо на президентите. В същото време нещастни хора
продължавали да се мъчат в ръцете на извънземните и земните учени, които правели варварски
изследвания, които даже и нацистите не са правели в техните лагери. Много хора завършили
своя живот като храна за ненаситния апетит на пришълците под формата на ензими, жлези,
вътрешни секрети и кръв. Много от похитени хора живеят с психологически и психически
травми до края на своя живот. В документите, които съм виждал, засвидетелстват, че на всеки
40 човека 1 е получил имплантирано устройство, чиято цел така и не можах да разбера.
Правителството вярва, че пришълците създават армия от хуманоиди, които може да управляват
и да ги насочат към нас, ако поискат това. Струва ли си тогава придобитата от тях технология?
Аз изпратих 536 копия “Петиция на обвинениято” на всеки член на Сената и Палатата на
представителите на 26.04.1989г. От тази дата аз получих само 2 отговора. Един от сенатора
Даниел Моунихан и другия от сенатора Ричард Дугар. И двамата заявяваха, че изпращат моето
послание до сенаторите Грантстон и Вилсон от Калифорния, както е по правилата и закона.
Двамата ме увяряваха, че ще ми помогнат в тази работа. Заключенията са неизбежни:
1.
Тайната структура на властта вярва, че заради нашето собствено невежество или
по божия воля планетата Земя ще се саморазруши в близко бъдеще. Тези хора искрено вярват,
че постъпват правилно в своите опити да спасят човечеството. Ужасяващо ироничен е факта, че
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техните съюзници – извънземните - самите те в дадения момент са принудени да се борят за
своето оцеляване. Много морални и юридически компромиси били направени в тези съвместни
усилия. Тези компромиси трябва да се поправят и този, който носи отговорност за това трябва
да отговаря за своите деяния. Аз мога да разбера страха и необходимостта, които са повлияли
при вземането на решение да не се огласява това. Но не мога да се съглася с едно от решенията,
че през цялата история неголяма, но силна група от хора е смятала, че само тя може да реши
съдбата на милионите и след това историческия опит е показвал, че не са били прави.
Американската нация е обвързана с принципите на Свободата и Демокрацията. Вярвам с
цялото свое сърце, че САЩ не могат да преуспеят с усилия, които игнорират тези принципи.
Трябва да се открие тайната на обществото и трябва да спасим човечеството съвместно.
2.
Нас са ни манипулирали обединени човешки и космически сили от властна
структура, в резултат на което се е получило частично поробване на част от населението на
планетата. Длъжни сме да използваме всички достъпни средства за да предотвратим такъв ход
на събитията.
3.
Правителството било излъгано и нас ни манипулират извънземни сили, в резултат
на което има пълно поробване и/или унищоване на човечеството. Трябва да използваме всички
възможности за предотвратяване на този ход на събитията.
4.
Трябва да разобличим всички факти, да намерим истината и да постъпим в
съгласие с нея. Във всеки случай трябва да се открие истината, независимо какво ще последва
от това. Ние сме заслужили това. Ситуацията, в която се намираме е в резултат от нашето
действие или бездействие в последните 44 години. Това е нашата вина и ние сме единствените,
които могат да поправят това. С помощта на невежеството си и условната истина ние като
народ сме се отказали от своята роля на “стражево куче” при правителството. Нашето
правителство е било създадено “от хора за хората”. Никога не е било замисляно и не сме имали
намерение да се отказвами от нашата роля и да предаваме нашата обща истина в ръцете на
група от хора, които да се срещат тайно и да решават нашата съдба.В действителност
структурата на нашето Правителство е била замислена така, че да се предотвратяват такива
възможности. Ако изпълнявахме своя дълг като граждани, това никога ни би се случило. Много
от нас са абсолютно невежи как може да се уравновесят основните функции на нашето
правителство. Ние в действителност станахме нация от овце. А овцете неизбежно ги водят към
скотобойната. Дошло е време да се вдигнем на крак, както навремето нашите предци.
Напомням ви, че евреите в Европа отиваха покорно в газовите камери, вярвайки през цялото
време, че тези факти не могат да съответстват на истината. Когато на света бе съобщено за
холокоста, трудно бе да се повярва. Аз потвърждавам тук и сега, че Хитлер е бил манипулиран
от същите тези пришълци.
Съобщавам ви истината, която зная. Безразлично ми е какво мислите за мен. Аз
изпълних своя дълг и ми е безразлично каква ще бъде по-нататъшната ми съдба. Мога честно
да срещна своя създател с ясно съзнание. Аз преди всичко вярвам в Бога. В същия Бог, в който
са вярвали моите предци. Вярвам в Исус Христос и в това, че той е моят Спасител. На второ
място вярвам в Конституцията на САЩ, както е била написана и както трябва да работи. Аз се
заклех, че ще дам своя принос за защита на Конституцията на САЩ от всичките нейни врагове
– външни и вътрешни. Имам намерение да изпълня тази своя клетва.
Ваш Милтон Уйлям Купер
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