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Odhalení v australské televizi: americká armáda již 

dávno spolupracuje s mimozemšťany 

 
Významný průlom ve sdělování pravdy o mimozemšťanech: australská televize 
před pár dny odvysílala rozhovor s jaderným fyzikem Charlesem Hallem, který 

odhaluje fakt, že americká armáda již dávno spolupracuje s mimozemšťany 
žijícími na Zemi.  
Jde ovšem o jiné mimozemšťany než ty, kteří s námi láskyplně channelují na 

různých webech (Plejáďané, Arkturiáni, Galaktická federace)  
Tak to bude zajímavé, kteří nám budou oficiálně odhaleni dřív???  

Počítám, že ani jedni - Plejádani nás nechtějí vyděsit, a o odhalení ostatních 
nemají zájem armády USA ani Ruska, i když Medvěděv už něco naznačil ... 
 

Charles Hall, jaderný fyzik, který v době služby v americké armádě strávil dva 
roky s mimozemskými bytostmi prohlašuje, že americká armáda je už po léta v 

kontaktu s mimozemštany.  
 
Charlesi, můžete nám říci, jak jste se v armádě dostal do kontaktu s 

mimozemšťany? 
 

Jsem veterán z Vietnamu, a v r. 1964 jsem začal sloužit v Air Force, a byl jsem 
vycvičen jako meteorologický pozorovatel. Byl jsem poslán na leteckou základnu 
Nellis v Nevadě, poblíž Las Vegas, a dva a půl roku jsem byl v Indian Springs a 

měl jsem povolení vstoupit sám kamkoli. Objevil jsem, že v blízkosti Indian 
Springs, na severu údolí Gunnary Range, což můžete najít na mapě, má 

americké letectvo základnu pro skupinu vysokých bílých mimozemšťanů. A já 
jsem tam jako meteopozorovatel směl chodit, a více než dva roky jsem s nimi byl 
v interakci.  

 

 
 
 

V průběhu těch dvou let jsem také byl v kontaktu menšího rozsahu s rasou 
šedých, a také jsem osobně mluvil s rasou, které říkám Norové, mají 24 zubů, 
kteří sem přišli z nějaké blízké hvězdy. Moje zážitky, prezentace a knihy jsou 

jedinečné, protože pokud vím, byl jsem jedinou osobou, které bylo povoleno 
hovořit s bílými vysokými mimozemšťany po dva roky,  

 
Takže jsou 3 různé druhy? Můžete nám popsat, jak vypadají? 

http://orgo-net.blogspot.cz/2013/03/odhaleni-v-australske-televizi-americka.html
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Začnu velkými bílými. Jsou vysocí asi jako já, 5 stop 11, ale protože žijí 10x déle 
než lidé - 600 až 800 let – a nestárnou jako my, mají ve 400 letech vzhled asi 

jako lidé ve 40 letech. Ve 400 letech začnou opět růst, a do 600 – 800 let 
vyrostou tak, že jsou vysocí 8 – 10 stop. Což není pro ně dobré, protože jejich 
kostra a tělo rostou více než vnitřní orgány, takže dojde k tomu, že už orgány 

nestačí tělo vyživovat, a tak zemřou přirozenou smrtí, protože jsou to bytosti z 
masa a kostí jako my. Taky jim trvá 10x déle se vyléčit, když onemocní. 

 

 
 
 

A vy jste s nimi pracoval na nějakém zvláštním projektu? Sdílení technologií, 
nebo nějaká technika pro armádu?  

 
Americké letectvo v polovině 60. let jim bylo ochotno dát cokoli, o co požádali. Já 
jsem z nich měl velký strach, jako by měl každý člověk, který potká 

mimozemšťany v poušti, to je přirozené, ale oni se nás báli ještě více. Bylo to pro 
ně jako vstoupit do divočiny.  

 
Takže oni si nejprve museli zvyknout, že jsou mezi lidmi, a pak se teprve mohli 

účastnit programu transferu technologií. Já jako meteorologický pozorovatel 
jsem byl takovým testem, aby si zvykli na lidi, byl jsem postradatelný (:-)) 
 



 
 

 
Mary, vy tomu věříte? Co byste řekla lidem, kteří nás poslouchají? Je to možné? 

 
Nu, Charles šel na to velmi chytře a řekl mi to až několik měsíců po svatbě. Ptal 
se mě, co na to říkám. Já že nic, že jsem na to nikdy nemyslela, zda existují, a 

že je mi to vlastně jedno. Už jsme spolu 43 let, a já mu zcela věřím, že je to 
pravda. Navíc nám to potvrzují lidé z celého světa 

 


