Ljudje in Nezemeljska bitja združena v delovanju v
podzemnih bazah
http://www.sherryshriner.com/s herry/joint-bases.htm
Pine Gap - Alice Springs, Avstralija
Ta baza je ogromen več-nadstropni objekt, ki ga vodi Rimski Klub (subverzivno
telo Komiteja 300) in nastopa kot kritje za bavarske Iluminate. Rimski Klub je
prav tako razvil model po katerem bi se svet delil na deset regij oziroma
kraljestev. Leta 1976 je bil ustanovljen »USA Club of Rome« z namenom
postopnega uničenja gospodarstva v Ameriki. Pine Gap je glavni kontrolni
center za program »diktatura Novega Svetovnega Reda«. V Pine-Gap-u
obstajajo večplastni terminali med seboj povezani v glavni računalnik za
celi svet.
Dulce Base – pod goro Mt. Archuleta, Dulce, New Mexico
http://www.sherryshriner.com/sherry/dulce-base.htm
To je baza locirana blizu meje Kolorada in se nahaja v Jicarella Apache
indijanskem rezervatu. Mesto Dulce se nahaja izven Amerike, na cesti »Route
64« s populacijo med 900-1700 ljudi. Je majhno mesto z enim motelom in eno
bencinsko črpalko. Baza se nahaja 4 km SZ od mesta Dulce. To je baza v kateri
združeno delujeta CIA-Nezemeljska bitja. 150 km SZ od mesta Los Alamos se
nehaja biogenetski laboratorij za opravljanje naslednjih in ne samo teh
dejavnosti: atomsko manipulacijo, kloniranje, preučevanje človeške aure,
aplikacije za napredno kontrolo uma, živalsko/človeška križanja (film Species
1995, Splice 2009), vizualna in audio implementiranja ljudi s čipom, obdukcije
in hranjenje z ljudmi, tudi z otroci. Gre za drugo največjo bazo Reptilov in Sivih
v severni Ameriki.
Centralni stolp
1. raven– vsebuje garažo/delavnico z opremo za vzdrževanje cest
2. raven– je garaža za vlake, »shuttle« in druge vozila, opremo za vrtanje
tunelov in opremo za vzdrževanje UFO plovil
3. raven – v teh prvih treh se nahajajo vladne pisarne
4. raven - tu se opravljajo raziskave človeške aure, preučuje se aspekt
manipulacije sanj, hipnoze in telepatije. Tu prav tako lahko človeku znižajo srčni
utrip z delta valovi in uvedejo podatke in programirane reakcije v človeške
možgane (velja za tiste, ki imajo implementirane čipe v možganih).
Večina ljudi že ima implementirane čipe le da oni sami tega ne vedo.
5. raven – priče, ki so to videle so prostor opisale kot prostor velikih kadi

polnih rumene tekočine v katerih so plavali človeški deli teles, ki so se namakali.
Med drugim so bile videne vrste in vrste kletk in v njih zaprtih ljudi,
moških in žensk, otrok, ki so pripravljeni na uporabo kot hrana.
Tisoči njih!
6. raven - med osebjem etaža imenovana kot » Nightmare hall« (etaža nočne
more). Ta raven vsebuje genetske laboratorije. Tu se opravljajo križanja
človeško/živalskih bitij s telesi rib, tjulnjev, ptičev, miši, katere oblike svojih
originalnih form imajo močno spremenjene. To etažo varujejo močno oboroženi
»več-nožni človečnjaki«. Tam je več kletk in kadi humanoidno-netopirskih
kreatur visokih do 2,13 metra.
7. raven – Vrsta za vrsto, na tisoče kletk ljudi v hladnih hranilnikih,
vključujoč otroke.
Wright Air Force Base – Dayton, Ohio
Vključuje skladišče z večjimi etažami pod zemljo prepolno vesoljnih plovil,
opremo, in tudi s telesi vzdrževanimi na ledu. To je sedež dobro poznanega
projekta Projekt plava knjiga (Project Blue Book)
Groom Lake, Area 51 – Nevada
Ta baza vključuje tudi Nellis AFB progo za testiranje a nima nič opraviti v zvezi
z nuklearnim podzemnim testiranjem. Gre za ogromen podzemni prostor, kjer
se vršijo izmenjave tehnologije med ljudmi in Nezemeljskimi bitji. Baza je
locirana 200 km SSZ od Las Vegasa in je sestavljena iz Groom Lake in Papoose
Lake kompleksov. Razširjeni vzhodni del tega posestva je znan pod imenom S-4
območje, drugi trdijo, da gre za JZ del območja Area 51. Kakorkoli, pomembno
je, da gre za območje kjer se nahajajo UFO plovila. Prav tako je Dreamland
(Podatkovni repozitorij vzpostavitve in vzdrževanja) pod Groom gorovjem,
nadzorovan s strani Sivih (Greys-ov). V Groom Lake objektu je ogromno
skladišče v tunelih kjer se nahaja ogromna količina rezervnih delov za vesoljna
plovila.
Dougway, Utah
Podzemni tunel »shuttle sistem« za povezavo med bazo Dreamland in Dulce.
Page, Arizona
Podzemni tunel »shuttle sistem« za povezavo med bazo Dreamland in Dulce
Mercury.
Nevada
Podzemni tunel »shuttle sistem« za povezavo med bazo Dreamland in Dulce
Burley.

Idaho
Podzemni tunel »shuttle sistem« za povezavo med bazo Dreamland in Dulce
Denver International Airport, ogromno večnadstropno »mesto« pod
letališčem.
Oklahoma City
Več-nadstropna baza s podzemnim tunelom tipa »shuttle sistem« za povezavo
med Dreamland in Dulce Madigan
Fort Lewis, WA, gnezdo Sivih.
Lakeport-Hopland, Montana, gnezdo Sivih.
Lassen & Deep Springs CA, gnezdo Sivih.
Je glavni in povezovalni člen med bazami Mercury, Nevada; Burley, Idaho;
Dougway, Utah; Page, Arizona; podzemni sistem pod letališčem Denver
International Airport in mestom Oklahoma City sta strateški točki katere mora
NWO nadzorovati z močno kontrolo v kolikor NWO želi, da se Amerika podredi
One-world governmnet, tj. »Svetovnemu Eno-vladju«. Ti so tisti (politiki!), ki
morajo biti poraženi, sedaj vladajoči! Ostali povezovalni objekti za povezave
teh mest in objektov v njih so tipa »cevni shuttle sistemi«, ki povezujejo: Taos,
N.M., Datil, N.M., Colorado Springs, CO, Creede, CO, Sandia, CO, Carlsbad,
N.M., in vsi ti tuneli se prav tako raztezajo na globalni ravni med seboj
povezujoč s tuneli in pod-mesti.
Los Alamos National Laboratory- New Mexico
Ta baza je namenjena genetskim raziskavam in bio-tehnologiji usmerjeni na
kontrolo misli oziroma za programiranje, genetski inženiring, kloniranje in Dna
mapiranje, poznano tudi kot »raziskovanje človeškega genoma«.
Edwards Air Force Base - Mojave Desert, Southern California
Baza se razteza vse do globine 2 milj (3.2 km) v globino zemlje.
Neu Schwabenland, Antarctica Alsace-Lorraine Mountains area of
France-Germany Death Valley - Panamint Mountains region, California,
ogromne "državne" baze, Andro-Pleidian Nordic baza (ni interveniranja)
Camp Hero near Montauk Point Long Island, NY
Baza ima 8 ravni, ki so povezane z ITT centrom v New Jerseyu. ITT center ima
prav tako povezavo do Sub-globalne mreže. Gre za podvodne baze ob obalah
Floride in Peruja.
Mt. Shasta - Telosian-Agharti Alliance (humanoidna baza).

Gre za centralni kompleks Telosa za katerega se trdi, da gre za več etažni
kompleks globlji od 5milj (8 km!) z vsaj 20 milj (32 km!) obsega!
Telos ima podzemne povezave s »cevnimi shuttle sistemi« z vsaj 100 (!)
drugimi podzemnimi mesti pod Severno Ameriko.
Prav tako so povezave narejene z Južno Ameriko in mesti kot npr. Posid pod
okrožjem Matto Grasso, v Brazliji.
Gre za mesta kjer se srečujejo Nezemeljska bitja z ljudmi.
Mesto Telos je kraj za katerega se pravi, da ga je obiskal vsak
predsednik še od časa predsednika Grover Cleveland, ko je ta bil 22-ti
predsednik Amerike (od leta 1885 do leta 1889) in 24-ti predsednik države
Amerike (od leta 1893 do leta 1897).
Plumas National Forest in Northern California Ehachapi, California
Podzemna baza, ki služi kot glavni center za združevanje nezemeljskih bitij s
človeško aktivnostjo/genetiko/izgledom.
Kirtland Air Force Base
Baza je namenjena repliciranju UFO-tov, prav tako pa se tu nahaja podzemni
raziskovalni objekt, kjer se preučuje ugrabljene žrtve, enako kot v bazi Dulce,
kjer v ugrabljene ljudi, te implementirajo s čipi, izkoristijo za preučevanje in
druge poskuse, ter vrnejo »predelane« domov. Lokacija je okrožje Monzano
gore, južno od Kirtlanda, AFB.
Blue Lake, New Mexico
Baza se nahaja pod jezerom. Neznani leteči predmeti (UFO) so videni kako
vstopajo in izstopajo iz vode.
Človeške UFO baze: Norton Air Force Base, California
UFO garaža, znana po tem, da hrani vsaj 3 izmed teh plovil.
Plovila so shranjena jugo-vzhodno v bazi Dulce, Durango, CO, Taos, NM, in
glavni del flote je shranjen v Los Alamos (pod zemljo).
Los Alamos z gorato regijo vzhodno in jugovzhodno ter okolico Santa Fe
(Nacionalni gozd) so glavni centri Reptilov in Sivih in njihovih moči v Severni
Ameriki, in čeprav je razporejenih ogromno število podzemnih baz v podzemni
povezavi med mestom Dulce in Area 51, je Dulce glavno mesto – center
vsega dogajanja.
Mesto Dulce je točka (glavnega) vhoda kot centralno infiltracijsko območje za
nadzemne operacije. Prav tako gre za operativno bazo za ugrabljenoimplementirane-mutilirane agende in prav tako glavna konvergenca za subshuttle terminale, UFO portale in tako dalje.
1700 tlakovanih milj (2735 km!) cest pod bazo Dulce in severnega New
Mexica in 800 milj (1290 km!) cest pod zemljo v smeri Los Alamos in
tunelov. Podzemne avtoceste potujejo v istih smereh kot »shuttle sistemi«
poznani pod imenom Terradrive shuttli oziroma Pod-Globalni povezovalni
sistem.

Nekdo mora biti ali visoko rangirani Mason, 33 stopnja ali višje, Cia agent, ali
Nezemeljsko bitje, da bi lahko pridobil dovoljenje za dostop/uporabo »shuttle
cevnega sistema«, čeprav je ta izgrajen z davkoplačevalskim denarjem,
katerega so državljani Amerike (ostalega sveta?) plačali iz svojega žepa?
Tri omrežja Nezemljanov na Zemlji:
1. Anti – Sivi Severni (federacija) pripadniki,
2. Anti Severno Sivi pripadniki,
3. Severno-Sivi kolaboratorji (sodelavci), ki vključuje obveščevalne službe in
okultne lože, v osnovi »NWO« organizacije.
Sivi želijo prevzeti planet in vzpostaviti suženjsko človeštvo, ki bi n-jim služilo v
njihovem imperiju, a pri tem potrebujejo internacionalno gospodarsko mrežo
Iluminatov. Iluminati se zavedajo, da za osvojitev tega cilja potrebujejo
tehnologijo umske kontrole in tehnologije za ugrabitve, da bi plan (zase) in za
Nezemljane, tako lažje realizirali.
Gre za odnos »ljubezni-sovraštva«.
Oni sodelujejo z namenom, da bi vzpostavili svetovno Eno-vladje.
Tako hkrati humanoidi kot reptili nenehno snujejo čas vzpostavitve programa
»Ene svetovne vlade«, da bi, enkrat, ko bo ta vzpostavljena, lahko napravili
korak naprej in prevzeli celotno kontrolo nad Svetom in pri tem izključili
nepotrebne sodelavce - bodisi bi ljudje odpravili Sive bodisi bodo Sivi odpravili
ljudi.
Primer: Iluminati se pogajajo s Sivimi o tehnologiji, orožju, katerega sočasno
izdelujejo in katerega bi lahko po možnosti uporabili kot »SDI« proti njim.
Po drugi strani pa Sivi, med tem ko se pogajajo z ljudmi, v te iste ljudi
implementirajo mikro-čipe, s katerimi si zagotovijo, da ti isti ljudje (»pogajalci«)
ostajajo pod kontrolo Nezemljanov vse do časa dokler svet ne bo podlegel
Novemu svetovnemu redu.
In oboji od teh, in ljudje in Sivi, oboji so kontrolirani s strani Luciferijanskega
»duha«, ki so nekakšna fizično-eterična oziroma energetska bitja, ki so v
tem času nadzorovala celotno izvedbo sodelovanja med skupinama ljudi in
Nezemljanov (Sivih) in drugih sodelavcev.
V ozadju je bil dogovorjen plan, da Nazi/Bavarski/Iluminati prodajo
75% zemlje Nezemeljskim bitjem v zameno za nadzor 25% sveta za
svoje potrebe, za tehnologijo umne kontrole in tehnologije za
ugrabitve.

VLADA AMERIKE JE ŽE DOLGO ČASA KONTROLIRANA
S STRANI NEZEMELJSKO-LJUDKEGA REDA!

