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TEN ZAPIS ZOSTAŁ WYKONANY (PO CZĘŚCI) PO TO, ABY UDOSTĘPNIĆ 
ludziom, którym zablokowano oglądanie tego wywiadu na youtube przez 
ich rządy.  Tłumaczenia prosimy opierać na tym zapisie. 

POCZĄTKOWO ten zapis przygotowano dla ludzi, których językiem 
ojczystym nie jest angielski. 

Jest to około 50-minutowy wywiad z Kerry Cassidy z Projektu Camelot 
przeprowadzony przez Roberta Davida Steele, byłego urzędnika CIA 
posiadającego doświadczenia w Marine Corps Intelligence (Wywiadu 
Korpusu Morskiego). Odpowiedzi Kerry były ograniczane czasowo, aby 
całość stanowiła zwarte podsumowanie do bezpośredniego publicznego 
wykorzystania w celu promowania zrozumienia wzajemnego 
międzywymiarowego oddziaływania Deep State i Secret Space Program 
(tajnego rządu i tajnego programu kosmicznego oraz istot 
pozaziemskich) z ludzkością i planetą Ziemią. 

Kerry: Witam wszystkich. Jestem Kerry Cassidy z Projektu Camelot. 
Jestem tu z Robertem Steele. Prowadzimy tu bardzo nietypową sesję 
pytań i odpowiedzi. Prowadzenie przejmie Robert. Robert, do dzieła. 

Robert: Kerry Cassidy, pozwól, że najpierw powiem, iż wszystko, co 
zrobiłaś w ciągu swojej kariery wywarło na mnie ogromne wrażenie. 
Widziałem wszystkich tych, którzy zniesławiali cię, tak jak ze mną robili 
ostatnio syjoniści. Wszystko, co zrobiłaś, absolutnie akceptuję i 
popieram. Postanowiłem to zrobić w kontekście niedawnego ataku na 
mnie w związku z Marsem. Na Marsie jest kolonia. Jest tam 10 000 ludzi. 
Oni nigdy nie wrócą do domu. NASA bardzo dużo kłamie. OK. 
Postanowiłem popracować z tobą. Zadam ci 13 pytań. Przy każdym 
pytaniu będziesz miała 4 minuty na odpowiedź. I jest to ostatni raz, 
kiedy o tym dyskutuję do czasu, aż albo prezydent Trump da mi władzę, 
albo sam go zastąpię. 

K: [Śmieje się] 

R: Czy jesteś gotowa? 

K: Jestem gotowa. 

(01:18) 

Pytanie 1: 

http://youtube.com/watch?v=VwHY_fZv5HI


R: W porządku. Pierwsze pytanie. Cztery minuty. Jak rozpoczęłaś 
działalność w Projekcie Camelot? 

K: Wzięłam kamerę o jakości komercyjnej. Byłam sfrustrowanym 
filmowcem. Przez 19 lat pracowałam w Hollywood. Próbowałam 
realizować projekty. Głównie filmy fantastycznonaukowe, które miały 
zdradzać te tajemnice w fikcyjnych środowisku. Tak więc wzięłam 
kamerę i postanowiłam jeździć na konferencje o UFO i zacząć badania. 
Szukałam w internecie i pisałam też scenariusze. W Hollywood doszłam 
zasadniczo do szklanego pułapu, jak mógłbyś to nazwać. Nie mogłam 
włączyć się do wielkiej gry i dlatego zasadniczo ograniczyłam się do 
własnych krótkich filmów dokumentalnych. Jeździłam więc na 
konferencje i stawiałam kamerę przed ludźmi. Podstawy dziennikarstwa 
zdobyłam jeszcze w koledżu. Byłam też mocno przesiąknięta filozofią 
Wschodu i politologią. Stawiałam głównie tak dobre pytania jak „Czy 
widziałeś UFO.” Otrzymywałam zadziwiające ...  

R: Z tego, co mówisz, rozumiem, a jest to bardzo ważne, że działając na 
obrzeżach i w alternatywnych mediach oraz z ludźmi, którzy nie znajdują 
się w głównym nurcie, w rzeczywistości docierałaś do prawdy, którą rząd 
starał się ukryć. 

K: Tak. Bezpośrednio przed uruchomieniem Projektu Camelot 
pracowałam też dla JPL NASA jako wykonawca. Zatem miałam też 
dostęp do ludzi, których mógłbyś nazwać osobami niby dobrze 
poinformowanymi. Wiele się od nich dowiedziałam. Niemal zakochałam 
się w NASA, w tych ich dobrych intencjach. Ale doznałam szoku, widząc 
jak oni byli zacofani i jak ważną są w rzeczywistości agencją rządową. 

R: Czy zgodziłabyś się z tym, że jest bardzo wiele budynków, które 
należą do NASA, a które bezwzględnie powinny zostać społecznie 
skontrolowane? 

K: [Śmieje się] Cóż, zależy jak głęboko chcemy wciągać społeczeństwo w 
tajny program kosmiczny. Z całą pewnością mogę ci powiedzieć, że 
dzieje się tam mnóstwo tajnych rzeczy – w bazach NASA, w 
podziemnych bazach, na tej planecie i poza nią. NASA ma dobrą stronę i 
złą stronę, tak jak wszystkie organizacje. 

(03:39) 

Pytanie 2:  



R: Doskonale. Drugie pytanie. Czym jest tajny program kosmiczny? I w 
jakim miejscu znajdujemy się, jeśli chodzi o tajmy rząd na Ziemi, 
któremu podlegają wszystkie rządy?  

K: Okay. Tajmy kosmiczny program składa się zasadniczo z naukowców 
pozyskanych z (Operacji) Paperclip (Spinacz), a którzy przybyli do 
Wielkiej Brytanii i Ameryki po II wojnie światowej. Byli to naziści, byli 
naziści. To najwyżsi urzędnicy w rządzie, agencje, zwykli podejrzani ... 
CIA, NRO (Narodowe Biuro Rozpoznania) itd. Ten tajny kosmiczny 
program i tajny rząd najlepiej wyobrażać sobie jako zakulisowe 
zjednoczenie składające się przede wszystkim z Rosji, Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajów, takich jak Francja, 
Niemcy, Australia, Nowa Zelandia, Norwegia ... 

R: Chiny – czy Chiny też do nich należą? 

K: Chiny mają własny tajny kosmiczny program, a Indie też próbują mieć 
swój. Jednak sądzę, że czasami pracujemy z ludźmi z Indii. I czasami z 
Chin, ale niezbyt często, na ile mi wiadomo. Trwa zakulisowa rywalizacja. 
Jest też pęknięcie wewnątrz tajnego rządu i wewnątrz tego całego 
czarnego projektu – tajnego kosmicznego programu. Zatem przede 
wszystkim ... 

R: Gdybyś miała zgadnąć ile pieniędzy na rok na to idzie w budżecie USA 
i poza nim. Ile pieniędzy na rok według ciebie wydaje się zarówno na 
tajny kosmiczny program, jak i na naziemne czy podziemne urządzenia 
związane z tajnym kosmicznym programem? Podaj przybliżoną wartość – 
do najbliższego biliona [jedynka i 12 zer]. 

 (05:22) 

K: Nie jestem zbyt mocna w finansach, pieniądzach, ale mogę ci 
powiedzieć, że ujawnienia Lorda Blackheatha w Izbie Lordów mówią o 
bilionach. 15 bilonów i więcej. Jest to finansowa studnia bez dna – dużo, 
bez końca. W istocie mówię o tym, co wyraża godło ośmiornicy 
oplatającej świat – to układ gospodarz – pasożyt. Całe pieniądze 
pochodzą stąd: narkotyki, handel dziećmi, handel ludźmi, handel 
narządami. Mówimy tu o wysokodochodowych programach handlowych. 
Mówimy o PureHeart Investments – to tylko jedna z nazw ... Wszystko to 
zasadniczo zbiera się tu i poza tą planetą. Mówimy więc nawet o złocie 
zabieranym z planety, na przykład na pasach startowych Afryki 
Południowej, by zasilać inne cywilizacje na innych planetach. A także 



zapełniać szkatuły tych, którzy są zasadniczo Annunaki. Myślę też, że 
nasze tajne kosmiczne programy podlegają pewnym kluczowym 
Annunaki i pozaziemskim rasom, które faktycznie mają obecnie swoją 
placówkę w Antarktyce jako część bazy nazistów, która istnie tam od 
wojny. 

 (06:53) 

Pytanie 3:  

R: Poprzestańmy na tym, bo mamy jeszcze dalszych 10 pytań. Trzecie 
pytanie brzmi: jak i kiedy, lub kiedy i jak. Szczerze mówiąc, byłem 
zaskoczony tamtym atakiem [na mnie]. Zawsze wiedziałem, że naziści 
byli w CIA. Zawsze wiedziałem, że oni sponsorowali tortury, kontrolę 
umysłu itd. Ale naprawdę nie myślałem wiele o NASA. Teraz NASA jest 
na moim celowniku. Pomówmy więc o nazistach i NASA. I pomówmy o 
stopniu, w jakim naziści zrobili rzeczy, którymi Amerykanie absolutnie nie 
byliby uszczęśliwieni, gdyby o nich wiedzieli. 

 (07:24) 

K: To, co się liczy w ostatecznym rozrachunku dla Amerykanów i w 
ogólności świata w kontekście NASA i tajnego kosmicznego programu, to 
fakt, że ich pieniądze są kierowane wprost do tych programów i że ich 
dzieci są też wykorzystywane, maltretowane, szkolone i segregowane. 
Oni wybierają tylko 'crème de la crème' (najlepszych) i włączają ich do 
projektów, aby pracowali jako naukowcy, inżynierzy – pracowali tu na 
planecie i poza nią. Wielu z moich informatorów to tego rodzaju dzieci, 
które dorosły w tym programie, po rozpoznaniu w bardzo młodym wieku. 
Mówimy o takich ludziach w NASA jak Wernher von Brown, [Kurt] Debus 
... Ci ludzie kierowali NASA przez wiele, wiele lat – na przykład podczas 
całego programu Apollo. 

R: Co za ludzie dzisiaj torturują ludzi, hodują hybrydowych ludzi, robiąc 
tego rodzaju okropności? 

K: Przede wszystkim masz wiele czarnych projektów. Są to eksperymenty 
przygotowane przez naukowców. Musisz zrozumieć filozofię kryjącą się 
za tajnym kosmicznym programem. Dotyczy on stworzenia ludzkości 3.0.  
Dlatego hodują, wiesz, narządy, rozwijają nano[technologie]. Stwarzają 
super żołnierzy i wszystkich tych niewiarygodnych hybrydowych ludzi. 
Sprowadzają tu dalsze ET (pozaziemskie) DNA i prowadzą genetyczną 



inżynierię na ludziach. Wszystko to jest nastawione na wyjście w 
przestrzeń kosmiczną, na podbój kosmosu, na stanie się szczytową 
cywilizacją,  na czas, gdy będziemy witać się tam z innymi cywilizacjami. 
Jesteśmy więc już częścią tej zastanej sytuacji. Jesteśmy częścią 
społeczności galaktycznej. 

 (09:23) 

R: Do tego dojdziemy. Mam wszystko starannie zaplanowane. 
Zatrzymajmy się tu na sekundę. Teraz numer jeden. Kongres właśnie 
został poproszony o finansowanie nowego kosmicznego programu, co 
wygląda mi na próbę zorganizowania budżetu, który zupełnie nie 
przystaje to tego, co dzieje się w tajnym kosmicznym programie. Czy 
zatem Kongres powinien powiedzieć „nie”? 

 (09:45) 

K: Okay. Widziałam ten artykuł i widzę, że Pence [Mike Pence, 
wiceprezydent Stanów Zjednoczonych] próbuje to zakłócić. Muszę 
powiedzieć, że oni mocno się spóźniają, że jest ... Jest to jeszcze jedna 
sztuczka mająca na celu zmylenie ludzi, aby myśleli, że nie mamy baz na 
Marsie, Księżycu, księżycach Saturna i Jowisza itd., że obecnie nie 
wybieramy się w przestrzeń międzygwiazdową. Musisz zrozumieć, że 
robimy to od lat 1940-tych. Mam świadków – byłych wojskowych. 

R: Rozumiem to, zaczekaj. Zatem Prezydent Donald Trump powinien z 
tego zrozumieć, że Mike Pence nie dźga go nożem w plecy, jeśli chodzi o 
planowanie ubiegania się o prezydenturę. Czy też dźga naszego 
prezydenta w plecy w sprawie tajnego kosmicznego programu? Tak czy 
nie? Powiedz tylko „tak” lub „nie.” 

 (10:37) 

K: Tak, niewątpliwie. 

R: Okay, dobrze, idźmy dalej. Mów dalej… 

K: Powiedziałabym, że Pence jest rodzajem złotego chłopca, że oni są 
cząstką tajnego kosmicznego programu. Pamiętaj o tym rozłamie. Część 
chce ujawnienia i prawdopodobnie odpowiada za niektóre komentarze, 
które dotąd napisałeś w prasie.  

 (11:00) 



Pytanie 4:  

R: Nikt nie odpowiada za komentarze, jakie zamieściłem w prasie. Nikt. 
Mówię za siebie. 

K: Doceniam to. 

R: Przejdźmy do numeru cztery. Którzy z informatorów są najlepsi i jaka 
jest ich psychika oraz etyczne usposobienie?  Cztery minuty. 

K: Okay. Mamy więc Arthura Neumanna (Harry Deacon), który jest 
oryginalnym informatorem Projektu Camelot. Spędził on na pracy w 
tajnym kosmicznym programie znaczącą cześć swojego życia. Nie mogę 
podać nazw wszystkich agencji, dla których pracował. Niektóre z nich są 
bardzo, bardzo tajne, ale znam je. Mogę też powiedzieć, że znał się na 
niejednej dziedzinie, dlatego miał szerszy ogląd, co jest wspaniałą 
rzeczą, gdyż większość z tych ludzi, nie wie co robi lewa ręka. To, co oni 
nazywają organizacją, jest bardzo podobne do sztolni. 

R: Stovepipe [określenie na stosowane w wywiadzie sposoby 
przekazywania informacji bez właściwego kontekstu]. 

K: Tak, trzeba o tym wiedzieć. Tak więc w tajnym kosmicznym 
programie działa to tak samo, jak zawsze działo się w wojsku i w NASA, 
jednakże ... 

R: Są informatorzy ... 

K: Muszę skończyć o informatorach, okay? Pete Peterson – ten 
zasadniczo pracował przez 40 lat swojego życia. Jest on pewnego 
rodzaju, że tak powiem, pierwowzorem filmowego „Doktora Who.” To on 
stał za licznymi eksperymentami w ramach MK Ultra [kontrola umysłu] 
dawniej, kiedy ... Za stwarzaniem super-żołnierzy... 

R: Musisz odpowiadać szybciej. Szybciej. 

K: Okay. Robert Dean, dowodzący sierżant Rober O. Dean, weteran z 
kwatery głównej SHAPE, który ujawnił niesamowitą ilość informacji. 

R: Podawaj tylko nazwiska. Szybciej, szybciej, szybciej. 

K: Okay. Cóż, nie, to znaczy, wiesz ... 



R: Trzymaj się mnie, mojego planu. Dalej, dalej, dalej – nazwiska. 

K: W porządku. Jest więc Brian O’Leary, który jest astronautą i miał 
polecieć na Marsa, a ostatnio chyba został zabity. Gordon Novel – też 
niedawno zabity – który budował ARV [odtworzony pojazd obcych]. 

R: Jesteś na fali. Dalej. 

K: Okay, wiesz, że nie mam tu przed sobą żadnej listy... 

R: OK, chyba już podałaś dosyć. Istotą robionego przez nas 
podsumowania jest to, by powiedzieć ludziom, że ja ci wierzę i że 
wszystko, co robisz, zasługuje na uwagę, więc ludzie powinni badać 
wszystko, o czym mówisz.  

K: Jak najbardziej. 

R: Nie będziemy zajmować się wszystkimi tymi bazami. 

(13:20) 

Pytanie 5: 

R: Pytanie piąte. Co łączy tajny rząd, pedofilię, satanizm i plany reptilian 
[istot gadoidalnych]? Daję ci trzy minuty. 

K: Okay. Mówimy zasadniczo o tym, co nazywa się orgonem [energią 
kosmiczną lub życiową] na Zachodzie i energią kundalini na Wschodzie. 
Chodzi o energię, którą jogini podnoszą, aby stać się oświeceni itp. 
Można ją stymulować przez stosunek płciowy zarówno z mężczyznami, 
jak i kobietami. Szczególnie ważny jest stosunek analny.  I właśnie to 
dzieje się w tajnym kosmicznym programie na wielu wyższych 
poziomach, gdzie pieniądze pochodzą z ... Mówimy o kimś w rodzaju 
Rothschildów i satanistów. Stara gwardia. Jest to bardzo, bardzo stara 
gwardia, która posiada ogromne ilości tego, co jest w istocie DNA 
reptilian. 

R: Czy obejmuje to wolną masonerię – na wyższym poziomie, który nie 
jest ujawniany, 34-tym i ...? 

K: Tak. Istnieją dobrzy masoni i źli; są też sataniści: czarny papież 
[Generał jezuitów], biały papież [Papież watykański, nazwy pochodzą od 
koloru szat]. Całym Watykanem rządzą podskórnie reptilianie. Nie jest to 



tylko rządzenie przez usta. Jest to rzeczywistość. Oni niszczą kościoły. 
ISIS płaci się za niszczenie kościołów na Środkowym Wschodzie, 
ponieważ są dowody na władzę reptilian na Ziemi, która jest tam 
wszędzie powszechna. Chodzi tu zasadniczo o zależność między bardzo, 
bardzo starą gwardią, starzejących się reptilian, którzy żyją głównie na 
fluidach ludzi młodych i mocno pobudzonych, posiadających wielką ilość 
energii kundalini. To znaczy ... 

R: Zatrzymaj się, proszę. Jednym słowem, czy ludzkości udało się 
powstrzymać lub przerwać plany reptilian i czy czeka nas świetlana 
przyszłość? Jednym słowem.  

K. Nie. 

R: Okay, dziękuję. Do tego jeszcze wrócimy. 

 (15:20) 

Pytanie 6: 

R: Teraz numer sześć. Czym jest super-żołnierz? Ilu ich jest? Gdzie 
przebywają? Dlaczego są ważni? Dwie minuty. 

K: Okay. Nie da się dowiedzieć, ilu ich jest. Robert Duncan O’Finioan jest 
jednym z pierwszych. Był prototypem super-żołnierza. W Camelocie 
można obejrzeć wywiad z nim. Mam ich z nim więcej niż jeden. Od jego 
czasów pojawiła się ogromna liczba super-żołnierzy i cały czas są 
tworzeni ... 

R: Tysiące? Dziesięć tysięcy? Sto tysięcy? 

K: Z naszych dzieci ... Nie wiem. Jest ich mnóstwo. Bo widzisz, jeśli 
jesteś w tajnym kosmicznym programie i jesteś pilotem lub pracujesz w 
jakimś militarnym jego dziale, należysz prawdopodobnie do tajnego 
programu – jesteś super-żołnierzem. Tak więc najpewniej jesteś 
poprawiony. Określenie super-żołnierz jest po prostu slangiem na 
człowieka usprawnionego przez nano-, bio- i inne technologie, co czyni 
cię czymś więcej niż człowiekiem. Zgoda? Oni nie chcą czekać, aż 
ludzkość rozwinie się w swoim tempie do stanu oświecenia. Oni chcą 
poprawić genom. 

R: Zatem czy, gdy mówimy o super-żołnierzach, nie dotyczy to tak 
zwanych hybrydowych żołnierzy, którzy na razie są bezczynni, ale 



wyskoczą ze znajdujących się głęboko pod ziemią instalacji wojskowych i 
zaczną strzelać do obywateli Stanów Zjednoczonych? 

(16:40) 

K: Mówisz o tych istotach, które zasadniczo są czymś jak cyborgi. 
Cybernetyka będzie, wiesz ... w Hollywood stworzono liczne filmy na ten 
temat. „Uniwersalny żołnierz” jest jednym z najlepszych filmów 
pokazujących rodzaj nazistów stwarzających super-żołnierza. 
Zapomniałam jak brzmi reszta tytułu tego filmu, ale nazywa się go 
„Uniwersalnym żołnierzem.” Jest on faktycznie niesamowity... 

R: Uniwersalni żołnierze nie mają etyki ani skrupułów co do zabijania 
Amerykanów...? 

K: Oni ulegają autodestrukcji, jeśli wystąpią przeciwko rządowi Ameryki, 
przeciwko tajnemu rządowi.  Mają w sobie chip autodestrukcji. Pete 
Peterson ma bardzo dużo informacji na ten temat. Scenariusz filmu 
„Terminator” jest rzeczywisty dla planety Ziemi. Mamy chip Skynet 
[wojskowego systemu obronnego z tego filmu], mamy organizację 
Skynet, mamy sieć nano-satelitów, które przyglądają się każdemu 
naszemu ruchowi. 

R: Do tego przejdziemy za sekundę. 

K: Ale to wszystko łączy się z super-żołnierzami, którzy są wtedy ... Im 
więcej nano ... Popatrz tylko, oni próbują zamienić całą populację w 
nano ... 

R: Stop. Pozwól, że będę zadawał ci pytania. Ty ciągniesz to i ciągniesz 
... Robiłem przesłuchania dla wywiadu. Pozwól, że będę zadawał ci te 
pytania, okay? Naprawdę staram się ci pomóc. Jest to podsumowanie do 
bezpośredniego wykorzystania. Nie jest to opowieść z ostatnich 20 lat 
twojego życia. 

K: Zdaję sobie z tego sprawę. 

 (18:05) 

Pytanie 7:  

R: Teraz o istotach pozaziemskich. Ile jest ras? 6? 12? 26? Odpowiedz ile 
– w przybliżeniu. 



K: Setki tysięcy. 

R: A niech to! To bardzo, bardzo ciekawe. Którzy są teraz aktywni na 
Ziemi? 

K: Na Ziemi jest wiele z nich aktywnych, ale w pierwszym rzędzie 
prawdopodobnie są ci z Aldebarana. Reptilianie niewątpliwie pochodzą z 
podziemi. Reptilianie dzielą się na rozmaite grupy. Reptoidy to 
humanoidalni reptilianie. Drako pochodzą z gwiazdozbioru Smoka. Mamy 
też „nordyków” pochodzących z Oriona. Mamy nordyków z Plejad. Mamy 
... Jest tak wiele ras, że moglibyśmy długo o nich rozmawiać. 
Andromedanie, arkturianie... 

R: Czy ktoś napisał naprawdę dobry tekst, Czy jest jakiś jeden katalog? 

K: Tak. Myślę, że był to Gordon Duff od portalu Veterans Today 
(Weterani dzisiaj, www.veteranstoday.com/ [editor Gordon Duff, 
author/gordonduff/] wydał książkę „Little Alien Book” (Mała księga 
Obcych). Faktycznie opublikował ją w Veterans Today. Można więc ją 
znaleźć, jeśli poszukać „Little Alien Book,” ale mam ją też na swojej 
stronie: projectcamelotportal.com/2013/09/13/little-alien-book/ ) 

(19:19) 

R: Doskonale. Jest to świetny odnośnik, który polecam ludziom. Myślę, 
że na pewno będziesz miała wiele wejść. I jest to mój cel. Jestem tu po 
to, by powiedzieć, że wierzę, iż posiadasz wiedzę, którą ludzie powinni 
poznać. Okay? Po to tu jestem. Zatem wytrzymaj ze mną jeszcze chwilę. 
Jakie plany mają istoty pozaziemskie? Rozumiem, że wśród nich są dobre 
i złe istoty. Ale tak ogólnie, jakie mają plany, poza wysysaniem żywotnej 
krwi z Ziemi? 

 (19:50) 

K: Cóż, nie ma jednego planu. Zostaliśmy przejęci. Jesteśmy infiltrowani. 
Ooddziały wojska już tu wkroczyły. Są nimi ludzie. Wielu z nas ma to, co 
uznałbyś za DNA obcych. 

R: Tak. 

K: Zatem my jesteśmy nimi, a oni nami, zgoda? Ich planem, mówiąc 
ogólnie, jest infiltracja i przejęcie. Czasami dzieje się to w dobry sposób, 
czasami w zły. Chcą wpływać. Istota zawiera się we wpływie. 

http://www.veteranstoday.com/
http://author/gordonduff/
http://projectcamelotportal.com/2013/09/13/little-alien-book/


R: Czy depopulacja Ziemi mieści się w planach obcych? 

K: Nie za bardzo. Jest to tajny kosmiczny program wyższych warstw 
elity. Oni chcieliby przerzedzić tę planetę, aby mieć mniej ludzi w 
zagrodzie do opanowania i utrzymania. Jest wiele ras z innych planet, 
które żerują na ludziach. Oni potrafią liczyć – nie muszą się tak wysilać. 
Widzisz, to tak jak ile bydła potrzebujesz ... 

R: Pozwól, że przerwę ci na chwile. Parę dni temu rozmawiałem z 
naukowcem z NASA i powiedział mi on, że otyłość ludzi Stanów 
Zjednoczonych jest zamierzona. Jest to pokarm wysokobiałkowy. Czy 
zgadzasz się z tym? 

K: Tak. 

R: OK, dziękuję. 

 (21:07) 

Pytanie 8:  

R: Przejdźmy do pytania numer osiem. Skoro mamy kilka minut, bo idzie 
nam nieźle ... Wierz mi, myślę, że jesteś świetna, idzie ci tu niesamowicie 
dobrze. Jak ważne są podróże w czasie i technologia portalu gwiezdnych 
wrót (stargate) i czy mieliśmy jakieś komplikacje. 

K: Nie, nie było niepowodzeń. Technologia portali, to co nazywa się 
toroidalną fizyką, i podróże w czasie są absolutnie podstawowe w całym 
tajnym kosmicznym programie i wyprawach międzygwiazdowych. Bez 
tego podróży do gwiazd po prostu nie da się zrealizować. Dlatego o te 
portale na Ziemi bardzo mocno się zabiega, rywalizuje. Ziemia jest 
usiana portalami. Portale znajdują się w miejscach takich jak 
Stonehenge, starożytne kręgi kamienne. Wszystkie bazy wojskowe są 
zbudowane na portalach. Podobnie jest z kościołami w wielu miastach, w 
większości miast, w tym Kopuła na Skale w Jerozolimie. Są to portale 
podróży w czasie. Mogą być otwarte w postaci gwiezdnych wrót, tuneli 
czasoprzestrzennych, przez które można rzeczy przysyłać i wysyłać. I 
oczywiście przez nie przeskoczyć, zakrzywiając przestrzeń itd. Tej 
technologii używa się ... 

Chwileczkę ... [krótka przerwa] 



R: Nie ma problemu, to się zdarza. Chcę spytać o coś innego. Rozumiem, 
że nasze bazy na Marsie i dwóch księżycach Saturna zostały zbudowane 
przez roboty. Bardzo ciężki sprzęt został przesłany wcześniej. Czy wysyła 
się to przez zmarszczki czasoprzestrzeni, czy za pomocą 
niezapowiedzianych statków kosmicznych? 

K: Wysyła się je przez portal. Wiesz, że nawet liniowy akcelerator jest 
portalem. Na przykład Brookhaven Labs potrafią stwarzać portale 
sięgające odległości gwiazd. Nie jestem pewna, o co ci dokładnie chodzi 
... 

R: Powiedzmy, że masz czołg. Gdy mam czołg M1, czy można wjechać 
nim do portalu i znaleźć się na Marsie? 

K: Tak. 

R: Okay, w porządku. Dziękuję. Powiadasz, że o portale podróży w czasie 
trwa rywalizacja. Kto o nie zabiega? 

K: Tak. Wojna w Iraku była zasadniczo o portal. Saddam Hussein 
próbował przejąć nad nim kontrolę i pozwolić przyjść pewnej grupie 
Annunaki, do czego tajny kosmiczny program nie chciał dopuścić. 
Dlatego podbili Irak. Teraz przeszli do Syrii i robią tam to samo. Poza 
tym jestem przekonana, że to, czego naprawdę chcą, jest to dostęp do 
portali w Iranie. 

R: To ciekawe. Rozumiem, że mówisz, iż wojna na Środkowym 
Wschodzie toczy się nie o ropę. 

K: Tak jest. 

R: Jest to więc przykrywka. 

K: Dokładnie tak. 

R: Okay. Dziękuję. Pytanie numer… 

K: Także wojna w Wietnamie nie była o to, co się myśli. Nie chodziło o 
komunizm. Dowiedziałam się o tym od jednego z najważniejszych moich 
informatorów, od kapitana Marka Richardsa, z którym robię wywiady w 
więzieniu. On siedzi w więzieniu od ponad 30 lat oskarżony o 
morderstwo, którego nie popełnił. Mam z nim teraz 6 wywiadów. 
Ostatnio podał mi informacje, które zdają się potwierdzać nawet 



weterani wojny wietnamskiej. Prowadziłam na ten temat show. Sednem 
sprawy jest to, że wojnę wietnamską wywołano z powodu portali, które 
zostały otwarte na Dalekim Wschodzie. Chodziło o Angkor Wat 
pochodzące od starożytnej cywilizacji, które zostało przejęte przez grupę 
istot-pająków, jak zrozumiałam. Były one wielkie jak VW-bug (wielkości 
małego auta). Wiem, że brzmi to zupełnie dziwacznie. Jest wiele filmów, 
takich jak „Ender’s Game” (Gra Endera) i seria gier komputerowych 
„Halo,” które przygotowują młodzież do walki z tymi istotami zarówno na 
innych planetach, jak i na Ziemi. Wietnam to była przykrywka. 

R: Zadam ci dwa szybkie pytania. Pierwsze. Gdyby Trump chciał uwolnić 
z więzienia 12 ludzi, którzy mogliby podać mu pełną informację o tym 
wszystkim, miałabyś ich listę? Nie chodzi o nazwiska, powiedz tylko, czy 
masz taką listę. 

 (25:24) 

K: Nie, ale oczywiście mogę ją sporządzić. 

R: Okay.  Świetna odpowiedź. 

K: Kapitan Mark Richards byłby najważniejszy. 

R: Drugie pytanie. Odnoszę wrażenie, że nie możemy pokonać Rosjan, 
nie możemy pokonać Chińczyków, a już na pewno nie możemy pokonać 
kosmitów. Czy się mylę? 

K: Tak, mylisz się. Przede wszystkim zakładam, że mówiąc o Stanach 
Zjednoczonych jesteś trochę nacjonalistą, gdy faktycznie ... 

K: Cały świat. Ktokolwiek. 

K: Kraje to iluzja. 

R: Czy więc ziemianie, czy Ziemia może się obronić? Jeśli wyłączymy ... 

 (25:58) 

K: Ziemia może się obronić. Nie tylko ma ona pozytywnych ET 
[kosmitów], którzy współpracują z nami, ale nawet raptorów, tę grupę 
zasadniczo dinozaurów, które stały się humanoidami i odeszły z tej 
planety. Tam, w multi-wszechświecie, że tak powiem, mamy wielu 



przyjaciół. Mamy też wrogów. Tak, możemy się obronić. Gdybyśmy nie 
mogli, nie byłoby nas tutaj. 

R: To fascynująca odpowiedź. Rozwinę to trochę, gdyż mamy kilka 
minut. Nadrobiliśmy trochę czasowo. 

K: Dobrze. 

R: Ale taki mam plan – zaufaj mi w tym względzie, okay?  Jest to ostani 
wywiad, jaki robię w tej dziedzinie do czasu, aż zmieni sie dynamika 
władzy w Waszyngtonie. 

K: Czuję się zaszczycona. 

 (26:44) 

R: Czego dokonaliśmy w ostatnich 10 latach? 

K: Chcę powiedzieć, że dobrze spisał się biznes filmowy. W istocie 
zaczęliśmy wyposażać młodych ludzi w wiedzę o tym, że – tak – 
jesteśmy międzygwiazdową cywilizacją. Że wychodzimy poza tę planetę. 
I że ET są rzeczywiste. Dzięki temu oni w ogóle nie będą zaskoczeni 
ujawnieniem [obecności kosmitów]. Tak naprawdę oni nawet nie 
potrzebują oficjalnego ujawnienia. Oni już to mają, gdyż wielu z nich ma 
bardzo dobrą pamięć tego, kim byli, gdy [wcześniej] byli tu na tej 
planecie. Gdy byli w innych inkarnacjach itp. Jest to więc ta dobra 
strona. Filmy Hollywood pokazały wspaniałe rzeczy, że musisz być 
najlepszym, jakm tylko możesz być, itd. Wiem, że jest wiele szumu 
związanego z wojskiem. Ale muszę powiedzieć, że w przyszłości na tej 
planecie Ziemi będziesz musiał być tak dobry, jak to tylko możliwe. 

(27:38) 

Pytanie 9:    

R: Pozwól, że zadam ci takie pytanie. Zaawansowane technologie, w tym 
wolną energię, najwyraźniej mamy od 50 lat. Na całym świecie mamy 5 
miliardów zubożałych ludzi. Mamy miliony nielegalnych imigrantów, 
którymi także handluje się i wykorzystuje ich części ciała. I w Ameryce 
mamy wielu, wielu ludzi biednych – tak białych, jak i czarnych. Czym jest 
motywowane ograniczanie tej technologii i zubażanie wszystkich tych 
ludzi? 



K: Wolna energia jest faktem, o którym wiedział Tesla i zasadniczo 
dlatego został zabity. Pete Peterson mówi, że pochodzi ona z czegoś, co 
nazywają „polem informacji” lub eterem. Jest on pełen energii. 
Wykorzystuje się ją do podróży poza tę planetę. Mówi się o dyskach 
rotujących w przeciwne strony i tworzących pole torsyjne, wirowe. To je 
zasadniczo używa się do podróży międzygwiezdnych. 

R: Czy chcesz powiedzieć, że gdybyśmy pozwolili normalnym ludziom 
korzystać z tej darmowej energii, zubożyłoby to zasoby, które ten jeden 
procent [ludzkości] używa do swojego tajnego kosmicznego programu? 

K: Tak – to jej oni używają. A faktem jest, że ludzie nie powinni płacić 
czynszu, za życie na własnej planecie. [Śmieje się] To śmiechu warte. 

R: Wiele się zmieni, w tym skończą się nieobecni właściciele. Ale dalej 
nie pojmuję, jaka jest tu racjonalna podstawa. Czy znaczy to, że wszyscy 
ludzie są traktowani jak kurczaki? 

K: Tak, jak bydło. Bydło jest lepszą analogią. Ale zasadniczo tak właśnie 
jest. Jesteśmy pożywieniem dla rasy reptilian, którzy próbowali 
zapanować nad tą planetą od eonów. Były międzygwiazdowe wojny z 
tymi istotami. O to właśnie chodzi w wojnie światów. I kontynuujemy tę 
wojnę zarówno na tej planecie, jak i poza nią. Tak więc nieźle 
walczymy... 

R: Do wojny światów przejdziemy za chwilę. Zadam małe pytanie, a 
potem przejdziemy do pytania o sztuczną inteligencję i dalej do wojny 
światów, OK? Mamy to wszystko zaplanowane. Chciałbym, aby każdy 
człowiek na tej planecie miał tę wolną energię, czystą wodę, pożywne, 
zdrowe jedzenie, które nie truje go, oraz edukację, który czyni ich super-
gwiazdami na kosmiczną skalę. Co stoi mi na drodze? 

 (30:18) 

K: Tajny rząd i jeden wydział, mocny wydział tajnego kosmicznego 
programu, a także pewne rasy istot zasadniczo spoza tej planety i 
reptilianie. 

R: Czy mogę wygrać? 



K: Jak najbardziej – to jest przyszłością ludzkości. Mówiłam już, że 
jeszcze ich nie pokonaliśmy ... Jeszcze nie. Ale mam bardzo pozytywne 
spojrzenie na to, co stanie się na tej planecie Ziemi w przyszłości. 

 (30:46) 

Pytanie 10: 

R: Zatrzymajmy się nad tym. Nad tym ostatnim pytaniem. Jestem 
naprawdę ... czuję to. Zatrzymam się i powiem, że mówi mi to bardzo 
dużo. I myślę, że robisz ogromny wkład, więc stawiam na ciebie moją 
reputację oraz umysł i serce, i duszę. OK? 

Następne pytanie – o sztuczną inteligencję. Szczerze mówiąc jestem co 
do niej bardzo sceptyczny. Nazywam ją sztuczną głupotą. W 
rzeczywistości jest to sztuczne przestępstwo. Ale ty powiadasz, że ona 
naprawdę, naprawdę się liczy. Dochodzimy tu do siatki 5G 
[telekomunikacyjnej sieci 5 generacji]. O tym zaczęłaś mówić wcześniej. 
Jak więc ważna jest ta sztuczna inteligencja i sieć 5G i w czym tkwi 
wyraźne niebezpieczeństwo dla ludzkości, któremu my, w awangardzie, z 
kręgu #UNRING, powinniśmy położyć tamę. 

K: Nie ma niebezpieczeństwa. Mam na myśli to, że sytuacja jest bardzo 
złożona. Ale jeśli jako rasa istot wychodzisz w obszar międzygwiazdowy, 
masz do czynienia ze sztuczną inteligencją. Zatem mamy tu inwazję nie 
tylko tego, co uznajemy za owe obce istoty z innych planet, ale także 
sztuczną inteligencję. Niektóre z nich przeżyły ich własne cywilizacje. 
Minerva jest takim statkiem – przybył tu jako sztuczna inteligencja, ale 
najwidoczniej też jako biologiczna jednostka posiadająca świadomość. 
Istnieją pozytywne sztuczne inteligencje i negatywne. Mogę powołać się 
na Geordie Rose z jego systemami D-wave [komputery kwantowe], który 
w swoim wystąpieniu o 5-tym wymiarze i telepatycznych możliwościach 
sztucznej inteligencji pokazuje ich realność. Obecnie jednym z 
największych i najbardziej tajnych obszarów tajnego kosmicznego 
programu jest sztuczna inteligencja i jej związek z nano-technologią. Co 
to może znaczyć dla ludzi? Może to być dla nas znacznie większym 
zagrożeniem niż reptilianie. Możesz w to wierzyć albo nie. 

R: Ja w to wierzę. Dzięki tobie widzę to teraz w nowym świetle. CEO 
[dyrektor generalny] Lockheed mówił o statku biomorficznym i 
najpewniej wie on więcej, niż to, czym podzielił się z Kongresem. Co 

https://projectcamelotportal.com/2014/08/01/mark-richards-space-command-2nd-interview/


dzieje się w związku z „metalurgią” biologicznego ulepszania, że się tak 
wyrażę?  

 (33:14) 

K: Nie jestem naukowcem, ale mogę ci powiedzieć, że nie ma w tej 
dziedzinie granic. Znasz na przykład film „Awatar” – jest to dobry 
przykład na to, czego możemy oczekiwać w przyszłości. Możesz więc 
spotkać się z osobą z porażeniem nóg, która głównie leży, a jej 
świadomość wychodzi z ciała i wstępując w awatara wyprawia się poza 
tę planetę. 

R: Mam nadzieję, że dla Dicka Cheneya [polityka w USA] mają ciało. Ale 
nie mogą przenieść jego świadomości, ponieważ nie znajdą jej. 

K: [Śmieje się] Jestem pewna, że znajdą ją. Ale ważne jest, co zrobić ze 
świadomością reptilian? Jeśli jesteś pełnym reptilianem, jest problem. On 
prawdopodobnie ma dużo DNA reptilian. On będzie miał dostęp do 
czegoś, co zasadniczo jest technologią wstecznego starzenia się. Chodzi 
o pigułki, o których [informator] William Tompkins mówi, że dysponuje 
nimi już tajny kosmiczny program. Nie zapomnij też, że istnieje 
równoległa Ziemia, gdzie mogą się udać tak jak w serialu TV „Fringe: Na 
granicy światów.” W Hollywood ciągle ujawniamy prawdę, zgoda? Zatem 
zasadniczo możesz przenieść się do równoległej Ziemi, wziąć stamtąd 
swojego sobowtóra i sprowadzić go tutaj i kontynuować ... 

R: Widziałem, na przykład, wiele wersji Oprah Winfrey. Często myślałem, 
że Hollywood po prostu przypina komuś łatkę i używa innej postaci; ale 
jest to dość fascynujące. Czy więc Zbigniew Brzeziński stracił swoje karty 
i jest z nim koniec, czy może ponownie pojawił się gdzie indziej jako 
młodsza osoba? 

 (34:46) 

K: Bardzo możliwe. Mam świadka podróży w czasie, który mówi o 
nazistach, którzy byli poddani technologii wstecznego starzenia. Jednym 
z nich jest Wernher von Braun. Istnieje więc ogromy proces takiego 
odmładzania. 

R: Zatem wsteczne starzenie jest czymś z naszej przyszłości? 

K: Technologia ta jest ogromna.  



(35:03) 

Pytanie 11:  

R: Dochodzimy teraz do twojego ulubionego pytania. Powiedz nam coś o 
tym, co nazywasz wojną światów. Poświęcimy na to pełne pięć minut. 

K: [Śmieje się] W porządku. Zasadniczo jesteśmy zbudowani z genomów 
12 lub więcej ras ET, które dołożyły swoje DNA do stworzenia tego 
narzędzia, które nazywamy człowiekiem. Jako ludzie jesteśmy 
eksperymentem. Byliśmy też wielokrotnie atakowani przez inne rasy, 
które nie zostały uwzględnione w pierwotnej dwunastce. Jesteśmy więc 
tyglem wielu, wielu innych międzygwiazdowych ras. Trzeba, byśmy 
dobrze zdawali sobie sprawę z programu kreowania hybryd szarako-
ludzi. Okazał się on wielkim sukcesem. Działał w oparciu o porwania 
kobiet i implantację jajeczek z materiałem pochodzącym z tego, co 
nazywamy szarakami ... Nie jest to programowalna jednostka 
biologiczna, szarak, który jest czymś jak mała istota ze sztuczną 
inteligencją tworzona nawet przez nasz tajny kosmiczny program. 

Gdy mówię o szarakach, mam na myśli istoty z innych planet, które 
zrobiły najazd na naszą planetę. Chcą one włączyć się w ten doniosły 
eksperyment. Chcą, by ich członkowie zwyczajnie chodzili po ziemi. W 
tym kierunku działają. Dokładają swoje DNA i później reinkarnują się z 
własną świadomością. W niektórych przypadkach przemieszczają swoją 
duszę poza [swoje ciało], tymczasowo przejmują [czyjeś] ciało i wracają. 
Czasami przejmują ciało na stałe. Mamy więc do czynienia z 
powtarzającymi się wstępowaniami i tym podobnymi rzeczami. W 
rezultacie pojawiła się cała masa cudownie uzdolnionych dzieci, które są 
w pełni pół-szarakami obecnymi teraz na tej planecie. Pochodzą one z 
tego programu hybryd szarako-ludzi. Winę za dopuszczenie, by tak się 
stało, w pełni ponosi wojsko. 

 (36:53) 

R: Czy wiemy, które to dzieci? Czy jest sposób na ich rozpoznanie? 

K: Może być na to sposób – przez odczyt DNA. Ale kłopot z tymi pół-
szarakami, pół-humanoidami, że tak ich nazwę, zawiera się w tym, że 
mają oni o wiele mniejszą empatię, wczuwanie się. Są wysoce 
intelektualni. Tak, mogą robić magiczne rzeczy, takie jak przenoszenie 
talerzy w powietrzu, teleportowanie rzeczy itd.  Ale mają ogromne braki 



emocjonalne na łączu miedzy umysłem i sercem. Jest to główny problem 
z niektórymi inkarnującymi się obecnie na Ziemi istotami, z którym 
będziemy musieli radzić sobie w przyszłości.  

 (37:37) 

R: Ale twoje ... Mam generalne przeczucie, że ty sama masz bardzo 
pozytywne przekonanie, iż wygramy tę wojnę światów. 

K: Bezwzględnie. 

R: I że ludzka świadomość, ludzka empatia i ludzka miłość ostatecznie 
zatryumfują. 

K: Tak. I jesteśmy o wiele inteligentniejsi niż sami uznajemy. Nasza 
inteligencja emocjonalna, która jest kombinacją świadomości intelektu i 
świadomości serca – ten rodzaj połączenia i nasza dusza są 
niewiarygodnie inteligentne. W ten sposób możemy obejść i w 
rzeczywistości wyprzedzamy sztuczną inteligencję. I właśnie tym 
możemy oszukać tajny rząd. W taki sposób możemy wywieść w pole 
Wielkiego Brata itp. – korzystając z tej doniosłej zdolności. Dochodzi do 
tego energia kundalini, którą posiadamy w sposób wrodzony. 

R: Mówią mi to, tzn. pewne cudowne rzeczy o mnie, niektórzy koledzy-
naukowcy i liczni ludzie, których spotykam – OK? 

K: Niewątpliwie. 

R: Ale mówią mi, że te maleńkie rzeczy technologii nano, które 
wprowadzono do szczepionek, by wstrzykiwać je ludziom w celu ich 
smażenia i innych rzeczy, doznały kompletnej porażki w zetknięciu z 
adaptacyjnymi zdolnościami ludzi. Mam więc wrażenie, że ludzka 
biologia, ludzkie emocje i energia ludzi tryumfuje nad sztucznymi, 
mechanicznymi, toksycznymi próbami podporządkowania sobie ludzkości. 

 (39:08) 

K: Tak. Istnieją filmy o super-żołnierzach właśnie na ten temat. Nie 
przypominam sobie tytułów, ale ich istotą jest to, że poprzez naszą 
wyższą jaźń mamy łączność ze Źródłem i że w rzeczywistości mamy 
jednocześnie wielokrotne wcielenia. Tak więc, ludzkie ciało jest po prostu 
nośnikiem i możemy nad nim całkowicie zapanować. I mamy ... Nie 



trzeba wynajdować koła. Największym problemem tajnego kosmicznego 
programu jest to, że oni chcą właśnie ponownie wymyślić ludzi. 

R: Mógłbym żyć 150 – 180 [lat], gdybym przestał pić Diet Coke [Coca-
Colę bez cukru, ale słodzoną aspartamem]. Jak to się ma do twojego 
rozumienia anty-starzenia, które ma stać się powszechne? 

 (39:58) 

K: Tak, ono jest możliwe w bardzo nieodległej przyszłości. Ludzie zaczną 
z tego korzystać. Nawet nie tylko z technologii, którą zaczęli 
opracowywać. Będzie to oparte na genach i wykorzystaniu tzw. 
śmieciowego DNA [części DNA bez funkcji]. To DNA jest obecnie 
aktywowane w sposób naturalny dzięki przechodzeniu naszej planety i 
Układu Słonecznego przez galaktykę, przez multi-wszechświat. 

R: Racja. 

K: Dlatego na naszą planetę przychodzą energie. Paul LaViolette mówił o 
tym jako super-fali. To przebudzanie tutaj na planecie Ziemi jest 
fascynujące. W ramach tego przebudzania zaczyna się rozpoznawanie 
faktu, że pierwotnie ludzkie ciało było w rzeczywistości nieśmiertelne. 

 (40:43) 

R: To fascynujące. Chcę na tym skończyć, bo do tego tematu jeszcze 
wrócimy. Z powodu mojej ignorancji powiedziałem, że tajny rząd zaczął 
się od Rothschildów i czarnego papieża i poszerzył się na wolnych 
masonów oraz rycerzy (kawalerów) maltańskich i dalej na City of 
London, Wall Street oraz rozmaite partie polityczne – wszędzie 
wykorzystuje się talenty ludzi w niegodnych celach i wszyscy są 
szantażowani przez Jeffreya Epsteina, sieć pedofilów itd. Ty zaś 
przedstawiasz znacznie szerszy obraz iluminatów (Illuminati). 

K: Tak. 

(41:14) 

R: Zatem masz dwie minuty, nie więcej niż dwie minuty, aby opisać 
iluminatów na Ziemi. 

K: Iluminaci to zasadniczo grupa ludzi od czarnej magii pod 
przewodnictwem czarnego papieża, która trwa od wieków. W rzeczy 



samej ich historia zaczyna się na Atlantydzie. Niektórzy z nich należą do 
ras z natury negatywnych. Ale wszyscy są pod silnym wpływem DNA 
reptilianów. Przez całą swoją historię próbowali zdominować Ziemię. 

R: Czy Rothschildowie są własnością jezuitów, czy na odwrót? 

 (41:55) 

K: Wiesz, Rothschildowie to rodzaj przewodniej agencji takiej jak NASA. 
Doceniam twój nacisk na Rothschildów, ale sięga to znacznie wyżej niż 
oni. 

R: Nie, nie, nie. Ja tylko uczę się od ciebie. Chcę się od ciebie 
dowiedzieć. Z tego, co od ciebie słyszałem, Lynn Rothschild jest 
fałszywie oskarżana. Faktycznie to Evelyn Rothschild jest czołową 
postacią, ale nie główną władzą. 

K: Tak, to prawda. I niektórzy z tych ludzi chcieliby się naprawdę 
wyłamać. Cały czas szukamy zdrajców. Zrozum, że jest wielu, którzy są 
zasadniczo członkami Illuminati, wolnej masonerii itp., którzy chcą 
przejść na stronę światła, ale nie mogą, gdyż są szantażowani – 
podobnie jak ci w Kongresie, o czym mówiłeś. Mówimy więc o szantażu 
członków wewnątrz tajnego stowarzyszenia, aby w nim ich zatrzymać. 

 (42:41) 

R: Daj mi sekundę. Jest to najważniejsza rzecz, o jakiej dzisiaj 
powiedziałaś. Jak wiesz, ja i dr Cynthia McKinney jesteśmy za prawdą i 
pogodzeniem. 

K: Ja też. 

R: W mojej wersji prawdy i pojednania każdy otrzymuje prawdę, ale nikt 
nie idzie za kratki. 

K: Tak. 

(42:58) 

R: Chcę jeszcze raz powtórzyć, [że dotyczy to] szczególnie dla Evelyn i 
Lynn Rothschild, oraz niektórych starszych masonów jezuitów. Masz 
rację – ludzie rzeczywiście chcą przejść na stronę światła. 



K: Tak 

(43:11)  

R: Nie mam wystarczającej władzy i jutro mogę zginąć w zamachu – kto 
wie. Ale wierzę, że dla ludzi w Illuminati droga na stronę światła jest 
otwarta. Jest to jeden z powodów, z którego uważam, że Prezydent 
Donald Trump powinien wybaczyć Mike’owi Pence i oczyścić dom, 
sprawiając, że w administracji Trumpa nastanie świt nowego światła. 
Dziękuję ci i błogosławię cię za ten nadzwyczajny, nadzwyczajny 
komentarz, który kupuję za 120 % nominalnej wartości. 

 (43:43) 

Pytanie 12. 

R: Teraz pytanie dwunaste, przedostatnie. Kim jesteśmy my, ludzie? Co 
to naprawdę znaczy być człowiekiem? Czym jest gen buntu i jak 
wyjaśniasz niepowodzenie tego wszystkiego? Trochę rozmawialiśmy o 
zasiewaniu przez chemtrails (smugi samolotowe) aktywowalnych cząstek 
itp. W tym miejscu odzywa się we mnie poczucie człowieczeństwa, które 
kocham. Pomóż mi więc zrozumieć, kim jest człowiek i jak wygrywamy. 

(44:15) 

K: Ludzkość to wielki i doniosły eksperyment. Częściowo jest to też 
miejsce na planecie Ziemi, gdzie przejawia się owa wojna światów i z 
którą potrafiliśmy jakoś sobie radzić, podczas gdy tamte istoty nie radzą 
sobie w multu-wszechświecie i w układach planetarnych innych gwiazd. 
Mamy grupy rabusiów, takich jak reptilianie, które nie chcą się rozwijać. 
Mamy też samych Annunaki, które czynią postępy. 

Duszę mają nie tylko ludzie. Do Źródła należą nie tylko ludzie. Wszyscy 
jesteśmy jego częścią. Gdy szukasz ścieżki powrotu [do Źródła], widzisz 
to, z czym mamy do czynienia w tym sektorze. Czy jest coraz więcej 
jednostek wśród tych sił i ras po ciemnej stronie, które teraz zmieniają 
swoje postępowanie i decydują się, że chciałyby wstąpić na ścieżkę 
wznoszenia, aby znów połączyć się ze Źródłem? 

Iluminaci zakochali się w swoim odbiciu, którym jest sztuczna 
inteligencja. Jest nim satanizm. Zakochali się w obrazie siebie samych, a 
nie w prawdziwej jaźni, która zasadniczo jest Stwórcą. 



R: Bardzo mi się to podoba. Chcę powiedzieć, że trafia do mnie w sposób 
głęboko filozoficzny, pełen troski i współczucia. Bardzo, bardzo mi się to 
podoba. Z tego, co słyszę od ciebie, wizja Buckminstera Fullera 
[amerykańskiego architekta i filozofa] dobrze prosperującego świata w 
pokoju jest do zrealizowania jeszcze w naszym życiu. 

K: Tak. 

R: Jednym słowem: tak czy nie. 

K: Tak. 

(45:47) 

Pytanie 13:    

R: Tak. OK. Ostatnie pytanie. Mamy tylko cztery minuty. I musimy to 
jakoś zamknąć, zreasumować. Mam już prawie godzinę; a chciałem 
naprawdę utrzymać to w 45 minutach dla TV, reklam itp. Jaka więc 
czeka nas przyszłość? Powiedz w cztery minuty, jaka jest przyszłość? 
Zacznij od teraz i dojdź do roku 2020, gdy będziemy mieli nowego 
prezydenta, Potem przedstaw nam swój obraz dla dwustu lat. Masz 
cztery minuty. 

 (46:15) 

K: Okay. Będziemy mieli wojnę światów, jak już powiedziałam, tu na tej 
Ziemi. I powoli, ale pewnie dochodzimy do zrozumienia sytuacji. 
Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy niewolnikami – 
gatunkiem zniewolonym przez inne rasy, które przez eony chciały 
zdominować Ziemię. Teraz wyłamujemy się z tej skorupy, że tak 
powiem. Wszędzie na wierzch wychodzi prawda i pojawia się 
świadomość. Mamy też obszary Ziemi, które ... na przykład niektóre 
części Atlantydy wychodzą znów na powierzchnię. Tak więc odkrywamy 
nowe rzeczy z naszej przeszłości – nowe prawdy, nowe mądrości, które 
kiedyś mieliśmy i zostały utracone na eony. To wszystko do nas wraca. 
Nowe wspomnienia – wraca pamięć przeszłości, teraźniejszości i 
przyszłości. Z natury jesteśmy podróżnikami w czasie. Taka jest natura 
naszego genomu i naszych zdolności. Jesteśmy połączeniem tego, co 
nazwałbyś rasami ET. A znaczy to, że jesteśmy czymś więcej niż sumą 
ich i naszych części. Zatem zasadniczo jest to, co mógłbyś powiedzieć ... 
[na ekranie pojawia się biały blok] ... Przepraszam, coś zakłóca... 



R: Jest okay – tutaj ciągle jesteś w kamerze. 

K: Zatem faktycznie my ... Przyglądając się hybrydowej rasie, takiej jak 
ludzkość, możesz zrozumieć, że dawniej, w czasach Annunaki, tj. jeśli 
dobrze rozumiem, jakieś 12 tysięcy lat temu, byliśmy dla nich 
zagrożeniem. Wiesz, czas trudno oszacować. Oni wtedy postanowili 
postawić częstotliwościowe ogrodzenie, barierę w naszym DNA, która 
zamykała mnóstwo z naszych zdolności. Znasz film „Lucy” – tam świetnie 
pokazano to, co niesie nam przyszłość. 

R: To dobra odpowiedź. 

K: To prawdopodobnie tym i więcej moglibyśmy być. Oni podkreślają 
sztuczną inteligencję Lucy, gdy tak naprawdę liczy się serce i dusza. 
Jesteśmy gatunkiem międzygwiazdowym, który ma długą historię 
rozciągającą się w przyszłość. W istocie nie jest ważne, czy pozostaniemy 
na Ziemi, czy opuścimy ją, czy udamy się w multi-wszechświat i 
zasiedlimy inne planety, czy nie. Tu na planecie Ziemi jesteśmy 
powiernikami genetycznej biblioteki, dlatego musimy bronić suwerennej 
ziemi. 

R: Myślę, że to doskonała rzecz na zakończenie. Powtórzę jeszcze raz, 
jesteś naprawdę kapitalna. Było to moje ostatnie pytanie. Nie będę już 
zagłębiał się w ten kosmiczny program, bo chcę skupić się na reformie 
wyborów. Kerry Cassidy, bardzo podoba mi się twoja robota. Podziwiam 
to, co robisz. Szanuję to, co robisz. Do diabła z każdym, kto mówi, że 
niedobrze to robisz. Ja myślę, że robisz to dobrze. Dziękuję. 

K: Dziękuję. W porządku, bardzo ci dziękuję, Robercie Davidzie Steele. 
Życzę ci powodzenia w przyszłości. 

R: Dziękuję. 

K: Dzięki za obejrzenie i wysłuchanie. Wszystkiego dobrego i miłego 
popołudnia. 

Ten zapis był ostatnio poprawiany dnia 8 sierpnia 2017 r. 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez PROJECT CAMELOT TV NETWORK. 

Tłumaczenie (KMB) z dnia 23.09.2017 wg: 

https://projectcamelotportal.com/2017/08/07/transcription

-now-available-robert-steele-interviews-kerry-cassidy/ 

https://projectcamelotportal.com/2017/08/07/transcription-now-available-robert-steele-interviews-kerry-cassidy/
https://projectcamelotportal.com/2017/08/07/transcription-now-available-robert-steele-interviews-kerry-cassidy/

	Kerry Cassidy jest dziennikarzem dochodzeniowym i filmowcem dokumentalnym. Więcej o niej i jej Projekcie Camelot znajduje się w jej portalu: projectcamelotportal.com/about/ 
	Word Bookmarks
	_Hlt493690680
	_Hlt493690681
	_Hlt493778273
	_Hlt493778274


