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Какво представляват те?
Те са неорганичен хищнически вид, който се храни с осъзнаването на други видове,
органични и неорганични по природа. Нашата раса е една от засегнатите от тях. Това НЕ СА
съществата, които чародеите наричат „съюзници”.

Как изглеждат?
Ако събирателната точка (събирателна точка намираща се в енергийното поле на човека
и отговаряща за неговото възприятие) е закотвена в една позиция, те са невидими за очите ви,
макар някои от действията им да са видими. За някои се виждат като малки вихрушки, или
хвърчащи във въздуха боклук или листа. Когато започнете да виждате по-добре и събирателната
ви точка се разхлаби, тогава може да ги виждате (актът на възприемане на света като енергия)
стоящи на стълбове, сгради, навсякъде из градовете и селата.
Те представляват тъмни петна или енергийни форми, с наситена енергия, които могат да
скачат, придвижват много бързо, танцуват и т.н. Цветът им обикновено е като цвят на сянка, някои
са по-мътни, други са чисто черни (дори посред слънчев ден), други са в градации на сивото.
Типът, който тормози войните, свободни от летачески ум и още по-напредналите
(виждащите в третото внимание) изглеждат сияещи, по-компактни. Колкото повече остаряват и
се хранят, толкова по-плътни изглеждат.

Откъде са се взели?
За нас, в първото внимание, не ни е известно много, освен това, че са били открити далеч
от нашият свят от от войни, изследващи второто внимание, наречени старите виждащи. В мига в
който Летачите срещнали тези войни осъзнали, че току що са си намерили нов източник на храна,
и то във време, когато расата им, хранеща се с осъзнаване, загивала. Летачите, които се срещнали
с тези войни им предложили знания, а в замяна на това успели да изкопчат от войните
информация къде се намира нашият свят.
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Кога се е случило това?
Точното време не е известно, но за първи път са стъпили на Земята приблизително преди
10,000 години.

С какво се хранят те?
Хранят се с подобното на целофан лъскаво покритие, покриващо енергийното поле на
определени същества

Ние ли сме единствената им храна?
Не. След откриването на планетата ни те намерили и други източници на храна осъзнаването на животни, дървета, фунги и неорганични същества. Хранейки се само с нашият вид
ги докарало почти до изчезване. Това ги накарало да потърсят и други форми на осъзнаване, с
които се хранят. Те няма да повторят същата грешка, да разчитат само на един източник на храна.
По настоящем популацията им надхвърля нашата в съотношение 9:1, което вероятно е причина
непрекъснато да увеличават човешката популация на земята.

Откъде идва това наименование „летачи” и „воладори”?
Войнска игра от времето на ацтеките, а вероятно и по-отрано, където „воладор” означава
маховик. В церемониална игра войните се предрешавали като птици, после били окачвани с
въжето за въртяща платформа. Предполага се, че ефекта от въртенето им бил като от летящи
птици. Но всъщност те наподобявали ефекта на скока на воладорите, който наподобява полет.
Понякога те могат да се реят на дълги растояния, носени от силите на вятъра. А наименованието
летачи говори само за себе си…

Е за какво е целият този шум около темата за летачите?
Когато за първи път дошли тук, на Земята имало около 12 милиона човека – крайно
недостатъчно за нуждите им, затова те привели в действие план за увеличаване на човешката
популация.
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Както постъпвали със всяка нова раса, те първоначално заклинили за проба няколко
субекта с парчета от тяхното собствено съзнание, предимно за да упражняват контрол, но също и
да дадат възможност на приемника да усвои някои от качествата на летача. Те вече знаели, че
повече от хората са по-мобилни и се придвижват в малки групи (номади).
Първоначално повечето хора се противопоставили на окупацията – по онова време всички
имали голяма лична сила и били виждащи. Те виждали хищниците и имали нужната сила да
изхвърлят чуждоземната енергия от съзнанието си. Затова летачите прибягнали до хора, които
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- имплантът, който летачът вкарва в енергийното ни тяло има форма на конус или клин.
Целта му е да пробие менталното ни енергийно поле, внедрявайки се право в енергетиката на
нервната система
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доброволно им се предали, в замяна на сладки обещания. Използвали също и хора с увредено
съзнание. Така те постепенно разширили влиянието си.
Представяйки чрез тези хора нови технологии за увеличаване на добива в стопанствата,
присаждане, торене, оплождане на животни и т.н. те постепенно увеличили количеството храна.
Не се налагало вече хората да излизат на дълги ловни походи, храната била достъпна и под ръка.
Така те започнали да се заседяват във временни и полу-временни села и колонии. Така животът
постепенно преминал от номадски-ловен в уседнал-земеделски.
Повечето храна означавала по-малко гладуване през трудните години, и по-добри условия
за младите и болните. Това променило моделът ни на репродукция. Ако преди слабите, болните и
умствено изостаналите умирали, заедно с техните гени, то сега можели да продължат да живеят и
да се кръвосмешават. Това не било толкова лошо, разбира се, защото позволявало на ранените,
които биха умрели от раните си, да се възстановят. Веднъж уседнали хоратя започнали да се
специализират в различни занаяти – строителство, грънчарство, изработка на инструменти,
транспорт и т.н.
Транспорта, медицината, канализацията и водопроводите, горивата и други подобрения
увеличили значително популацията на хората. От 300,000,000 население на Земята през 1-ви век
след н.е. се увеличава до 1,650,000,000 през 1900 г. През 2005 се изчислява на 6,453,628,000
човека, а през 2050-та се очаква да ударим 8.9 милиарда. Това е много добитък за доене!
Увеличаването на популацията също означава, че поддръжката на увеличаващото се
човечество изисква все повече да разчитаме на науката за добива на храна, горива и вода.

А какви са били технологиите преди те да ни открият? Какво е
станало с Атлантида и страната на Му? Да не би да казвате, че
развитието на технологиите дължим на летачите?
Те не променили чак толкова технологиите, колкото начина, по който се използват. Преди
това хората били достигнали високо технологично ниво базирано на други правила в тогавашната
реалност и време. Когато реалността се променила, тези технологии престанали да действат и е
трябвало да започнат всичко от начало.
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Има ли различни раси от воладори, така, както има различни
човешки раси?
Да, въпреки че по-скоро става дума за различни нива на развитие, отколкото различни подвидове. Различават се млади, те са по-малки и с кален цвят, имаме и възрастни, които извършват
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- при все това най-големият враг на човека си остава самият той. Дори след като чиракът отхвърли
от себе си летаческия ум, той трябва да се справи със своето собствено его. Един от ефектите на високите
технологии е, че тези, които ги притежават имат склонност да се чувстват възвеличени от мощта, която тези
технологии им дават.
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заклинването (вкарване на летачески ум-имплант) – те са големи, по-солидни. Колкото по-добре
охранени, толкова дават усещане за по „тежки”, когато ги виждаш.
После идва следващия вид, с който трябва да се разправят войните, след като премахнат
импланта. Те са високо интелигентни и използват всякакви подходи да изтощят войнът и да го
върнат в стадото. Те изглежда са нещо като водачи, огромни на размер, и във фокуса им са хора от
световната политика, религии и бизнеса (познавам войни, които загинаха само защото видяха
този тип летачи. Моля, бъдете много внимателни в опитите си да видите този тип, тъй
като атаката може да бъде страшна и да продължи със седмици)
Най-редкият от техния вид е еволюирал тип, така както виждащите са еволюирали до 3тото внимание. Те са независими от събратята си и изглежда са следващата стъпка в еволюцията
на типа, който тормози войните, отхвърлили импланта. Те изглеждат по-малки, сияйни и се
придвижват с огромна скорост. Може да има и други видове, но са малко. Но знаем със сигурност,
че те са научили този трик от еволюцията на нашия вид.

Какво е „заклинване”?
Заклинването е акт, при който летача внедрява част от своето съзнание във
гостоприемника. Този клин е с формата на конус или клин. С него се пробива менталното
енергийно поле и импланта се интегрира право в енергетиката на нервната система. Поради
позицията в основата на черепа, върха на главата, той има способността да заглушава с емоции
важни функции на съзнанието (известно е, че емоционално обусловените реакции са до 26 пъти
ПО-МОЩНИ от рационалната мисъл). Имплантът също така пуска енергийни корени надолу по
енергийната система на гостоприемника.

Как работи енергийният имплант?
Клинът обикновено се инсталира при раждането, понякога и по-рано, зависи от
енергийното състояние на майката. Летачът удря обекта с клинът, който се забива колкото може
по-дълбоко. Колкото по-дълбоко, толкова по-пълен контрол ще има летачът над гостоприемника.
Първото нещо, което новоинсталираното устройство прави е да заключи събирателната точка,
спирайки виждането и еволюцията на индивида. Програмата е така създадена, че гостоприемника
сам ще се охранява и ще придържа останалите в „комфортната зона”3. Това програмиране е
толкова дълбоко, че програмата остава дори след премахване на импланта и пипалата му.

Как се разбира дали някой е заклинен?
Има няколко подхода към това:
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- Има една много тясна площ на приемливо мислене и поведение в обществото: “Нормата”, която,
ако спазваш, си оставен намира. Ти си в комфортно положение. Никой не те нарича луд или опасен, никой
не те кара да се чувстваш некомфортно, заради престъплението, че си различен, ако спазваш нормата.
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Предполагаш че всички, включително и ти си заклинен. Не е приятно, но е необходимо.
Човешкото тяло знае в известна степен, че е било насила променено и че нещо не е както трябва.
Да видиш клина с виждане в сънуването или гледайки клина на друг човек.
Да усетиш чуждата енергия на клина с ръката си.
Да укажеш ментално налягане (стрес) и да наблюдаваш физическите реакции. Забележете
когато един човек бива стресиран или разсърден, емоционален, обиден, застрашен, параноичен,
той започва да си пипа главата (или задната й част, където се намира клина), врата или понякога
другите енергийни центрове.
Всеки път когато гостоприемникът губи енергия или се опълчи срещу програмиране или
стане свидетел как някой друг се противопоставя на програмирането, имплантът-клин налага
контрол върху гостоприемника. Също така може да бъде задействан при близост на друг войн.
Летачите не обичат някой да заразява гостоприемника им с идеи за свобода.
Алкохолът и леките наркотици също дават на летача повече контрол, защото притъпяват
съпротивата на гостоприемника. Доказателство можеш да потърсиш в публични барове или
клубове, особено преди да се разгори разпра или бой.
Колкото по-дълбоко е вкаран клина, толкова по-откачен може да изглежда
гостоприемника – от типа на бездомници, ненормални и агресивни типове. В редки случаи
гостоприемният организъм и летача се сливат напълно. Тези хибриди са сред най-опасните
индивиди. Те разбират какво става в тази реалност и са напълно на страната на летачите. Като
обучаващ се войн трябва много да внимаваш за такива типове. С един поглед те ще разберат кой
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си и какво си. Има много случаи на хора (както убиецът на Джон Ленън ), които чуват гласове да
им казват какво да сторят или знаят точно кога да действат, прецизно и точно, водени от техните
паразити.
Ако все пак се натъкнеш на такъв човек, остани спокоен, не излъчвай никаква енергия,
изненада, шок или гняв. Не насочвай намерението си към тях, това може да привлече вниманието
им. Ако искаш да ги проучиш, прави го с периферното си зрение, внимателно без заплаха или
излъчване на намерение.

Какво точно ядат от нас летачите?
Основно слоят от осъзнаване, който покрива енергийното ни тяло. Имат интерес и към
други области на енергийното тяло, но, както става ясно при много случаи, те не се интересуват
толкова много да се хранят с енергията, колкото да повредят енергийното поле за да
разбалансират гостоприемника. Например, директен удар по енергийния център на врата има за
цел да увреди гостоприемника, ако не изпълнява желаното действие. Летачите ни оставят
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- "Нищо не можеше да ме спре", признава убиецът на Джон Ленън. "Изпитвах неистова нужда да го
направя. Дълбоко в душата си съм убеден, че на този етап не можех да направя нищо, за да се въздържа.
Чувството беше подобно на движещ се без кондуктор влак. Знаех, че това е той, имах невероятно
предчувствие. Тогава в главата ми прозвуча глас, който ми повтаряше "Направи го! Направи го!". И докато
минаваше покрай мен, извадих оръжието, прицелих се в гърба му и натиснах спусъка пет пъти."
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осъзнаване само колкото да поддържаме живота си. Ако го отнемат цялото гостоприемникът им
умира.

Как клинът-имплант уврежда даден човек?
Първо, той уврежда естественият мисловен процес на гостоприемника. Кара индивида да
поддържа непрекъснат вътрешен диалог в главата си (забележете при детската игра, как някои
деца говорят безспирно, произнасяйки на глас мислите, които имат в главата си) което му
пречи да постигне вътрешна тишина. След години приказване със себе си ще е нужно огромно и
постоянно усилие да възстановите вътрешната си тишина. Друга тенденция на импланта,
наблюдавана в последните години е подтискане на търпението и непреклонното намерение.
Откриването на клина също е блокирано, това е една от първите програми, която се
разгръща след имплантирането му. Така на гостоприемникът не се разрешава да види или осъзнае
наличието на летач или имплант, въпреки че тялото ги усеща. Той също увеличава емоциите на
страх, тревога, параноя, гняв, депресия, агресия и похот.
Другото нещо, за което той допринася е развъждането на енергийно слаби деца, „плод на
скучно чукане”, както ги нарича дон Хуан. Такива деца са „схванати” и със фиксиран възглед върху
света. Те са стабилни и лесни за контрол. Подозираме, че последната раса, която те са поробили за
храна е била затрита, чрез такава непрекъсната модификация и свръх опитомяване.
Също така се предполага, че непрекъснатата им намеса и хранене с нас е намалило до
минимум достъпната ни енергия. Когато намалиш размера на енергийното поле на едно същество,
то престава да има достъп до определени събирателни точки (те преди са били вътре в полето, а
сега вече се недостъпни, извън него).
В някои случаи наличието на летаческата енергия предизвиква болест, главоболие,
автоимунни заболявания, алергични реакции и ракови образования. Енергийната им намеса върху
основни системи на гостоприемника отваря врата за по-сериозни житейски проблеми, особено,
когато енергията му започне да намалява.
Представете си съзнанието на човек като многослойна ядка от енергия, слой върху слой,
също като на лука. При забиването си клинът пронизва през тези слоеве, давайки му пълен достъп
до енергиите на съзнанието и всичките му функции. Клинът опитва да се зарови по-дълбоко
докато достигне сърцевината на съзнанието, на практика осигурявайки си пълен контрол над
гостоприемника. Ако човек е твърде дълбоко заклинен, на 100%, обикновено не може да бъде
изчистен. По-голямата част от популацията е заклинена на 60% до 90%.

Какво означава заклинен на 100%?
Резултата от такова действие създава една човешка марионетка, подвластна на летача.
Гостоприемния организъм става просто разширение на тяхната воля и намерение, отдавайки
енергията си на паразита. Повечето от тях стават напълно зомби, „живите мъртви”, други се явяват
в обществото като слабоумни, други може да изглеждат на външен вид съвсем нормални, но да се
проявяват като убийци, изнасилвачи и тирани. Най-опасни са видовете, които не се различават по
нищо на външен вид, но зад очите им прозира намерението на летача. Такива хора се интегрират в
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командната структура на обществото, правителства, религия, военните, финанси и в големите
корпорации. Контролът е да разположиш свои хора на правилните места.
Като лична препоръка и нещо, което войнът трябва да знае е фактът, че в щом започне да
придобива умения чиракът привлича вниманието на летачите (които великолепно се ориентират
във фините механизми на мирозданието). И въпреки, че те предпочитат да изтощят чиракът и да
го принудят да се върне в стадото, ако решат без проблем могат да го убият.
На този етап е най-разумно да не рискувате твърде много живота си и не разчитате на сляп
късмет за успеха на действията си. Внимателно планирайте стратегии да се защитите докато
правите опити да премахнете клина и се възстановите, също така и когато сте останали без
енергия.

Как мога да премахна от себе си импланта?
Първо, добре си помисли искаш ли да поемеш риска и да извървиш целия път към
свободата? Това е една битка доживот – да опазиш своето съзнание от тези същества. И дори да
успееш да махнеш клина, много е вероятно да ти забият нов, няколко пъти, докато изградиш
достатъчно щит около съзнанието си за да отблъскваш други атаки. Може да освободиш
съзнанието си и след много години отново да бъдеш заклинен, защото енергията ти е паднала или
си се отказал от пътя на война. В същност за хората има само един път към свободата и той
започва с премахването на тази чуждоземна енергия.
Първата стъпка е да натрупате достатъчно енергия, започвайки с пътя на война, после
рекапитулация, сънуване и сталкинг. Целта на война е да запуши всички пробойни, през които
изтича енергията му.
Следващата стъпка е да се заемем с медитация за да постигнем вътрешна тишина. Тя се
натрупва; събира се с практиката. Може да е нужно доста упражняване, докато успокоите
безспирния вътрешен диалог. Така че бъдете старателни.
Това в комбинация с намерението да се измъкнете от живота жив, изправя войнът пред
избора на нов набор от умения. „Полето на мълчание”, което се излъчва, когато индивидът запази
вътрешно мълчание се излъчва по обратната връзка към летача. Той не харесва това поле и
колкото повече го практикуваш, толкова по-болезнено е за него. Също така вътрешното мълчание
е врата към много от чародейските умения, като безмълвно познание и виждане.
Не забравяйте да изявите вашето намерение към вселената, че искате да станете войн,
ясно и силно на глас, и поискайте помощ от виждащите от 3-тото внимание. В някои случаи на
силите, които помагат на война не им е разрешено да се намесват, докато той не им позволи и не
поиска. Не бъдете егоист, войните, които се научат да работят в екип имат по-голям успех в
подготовката си, което в накрая помага на всички ни. Тези сили са там, да помогнат на този, които
помагат на себе си.
Освен това има ви препоръчвам да рекапитулирате летача всеки път, когато ви отнеме
осъзнаване. На тях няма да им хареса и в резултат ще се опитат да ни научат да не го правим. Ще
го усетите като изгаряне, сърбежи по краката. С времето войнът става чувствителен към енергията
и става съзнателен когато му се отнема и когато се връща (чувствителността означава също, че
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можеш да определиш за какъв тип енергия става дума. Всички енергии имат различен „вкус”
или усещане).
Летачите са по-склонни към бързи интензивни атаки, после бягат да храносмилат
откраднатото осъзнаване. Рядко те се отдават на атака повече от 4 часа без да се оттеглят за
няколко часа, което е добра новина за нас. Повече от 4 часа може наистина да ни опустоши. Не
забравяйте – колкото и зле да изглеждат нещата, винаги има начин да ги изтърпите. Те само се
борят за ядене; ти се бориш за живота и свободата си.
Така като войнът може да вкусва енергии, той може и да ги усеща, особено с ръцете си.
Можеш да започнеш усещайки с едната ръка слоевете енергия около другата. Има една стара
техника, при която докосваш дланите заедно, после ги раздалечаваш, после отново ги
приближаваш (без отново да ги докосваш). Продължавай да го правиш, сякаш мачкаш дунапрен
между дланите си. В даден момент ще усетите граници те между слоевете енергия около дланите
(не допирайте кожата на другата ръка или нещо друго – това ще ви върне в „нормално”
усещане. С времето ще се научите да се префокусирате усещането си от физическото тяли
върху енергията.)
Започнете да докосвате енергията около главата, търсете мястото, където се намира клина
(задната част на врата/черепа) и почувствайте разликите между вашата и чуждата енергия.
Свикнете с това. Не се изненадвайте, ако откриете втори клин, редом до първия – някои хора
биват наглеждани от повече от един летач, за да контролират дейността му. Това е добър знак –
означава, че ви смятат за проблемен.
(ако практикувате магическите паси, ще откриете, че ръцете ви ще „усетят”
енергиите около енергийните ви полета и ще и помагат да загребвате енергия от краищата
на енергийната обвивка обратно към енергийните ви центрове, давайки фокус на
намерението ви и волята ви, докато практикувате пасите)
Когато сте готови, вие всъщност ще използвате усета на дланите ви и способността ви да
рекапитулирате за да изтласкате навън клина и допълнителната енергия обратно към хищниците,
които са ги поставили там. Визуализацията също е от полза – тя помага на волята и намерението
докато премахвате клина. Силата на волята е решаваща за този процес. Бъдете готови да
прекарате много часове с това. Много е вероятно да не останете дълго време без имплант, но след
първото изваждане гнездото на импланта се уврежда. В дългосрочен план, веднъж махнеш ли
клина, следващите пъти ще е много по-лесно.
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