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Daca poti vedea dincolo de iluziile acestei realitati, atunci acest interviu este pentru tine.
In acest episod al Super Woo Radio ne intoarcem la inceputuri, cand a luat fiinta platforma
Calatoria Noastra Acasa.
Impreuna cu Jason am creat Calatoria Noastra Acasa in anul 2010, asadar mi s-a parut
potrivit sa il am ca prim-invitat la reinfiintarea postului Super Woo Radio.
G: - Salutari si bine ati venit la episodul de reinaugurare al Super Woo Radio si cine poate fi
cel mai potrivit invitat pentru episodul de reinfiintare al Super Woo Radio, nimeni altul
decat Jason Bawden-Smith…
J: - Imi pare bine sa te vad, campionule!
G: - Si mie imi pare bine sa te vad, Jason. Este o onoare sa te am aici ca invitat. Voi spune
doar atat. Ce calatorie extraordinara am parcurs, ce vremuri extraordinare traim… Pentru
cei care nu stiu, Calatoria Noastra Acasa ca organizatie, afacere si platforma - creata
special pentru ca lucrarea mea sa aiba o raspandire cat mai mare - s-a desfasurat sub
calauzirea si indrumarea binefacatoare a lui Jason. Ce calatorie extraordinara am avut de
atunci!
J: - Intr-adevar niste vremuri incredibile. De cand ne-am intalnit, din 2010 si pana acum a
trecut un deceniu. Ne-am intalnit in octombrie, deci este o experienta lunga, nu stiu exact
incotro ne indreptam cu acest interviu.
G: - As vrea sa incep prin a spune tuturor ca impreuna noi am infiintat platforma Calatoria
Noastra Acasa si a inceput ca o aventura in ceea ce priveste experientele pe care le-am
avut. Pentru tine au fost o dovada si a fost extrem de important sa ai asemenea experiente
vizuale, caci tu ai nevoie de dovezi empirice, datorita pregatirii tale - fiind un om de stiinta
cu doua facultati, etc., iar unele experiente te-au socat de-a dreptul.
J: - M-au inspaimantat.
G: - Pentru ca la momentul respectiv aveam de-a face cu energii extreme. Este un aspect
pe care nu il vom detalia prea mult astazi, deoarece avem subiecte mult mai importante de
discutat.
J: - Cu siguranta, de asta suntem aici.
G: - Dar la inceput, in primele stadii (voi divaga putin), pentru mine experienta a inceput
cu Calatoria Noastra Acasa care a durat cinci ani, impreuna cu tine si cu Cynthia. Apoi am
creat platforma Eu Sunt Infinit, caci am descoperit ca suntem infiniti in aceasta Calatorie
Universala si am vrut sa exprim asta. Apoi, pentru faptul ca suntem infiniti cu totii, s-a
transformat in Noi Suntem Infiniti. Si acum am revenit, pentru ca odata ce experimentam
Natura Noastra Infinita ne dam seama ca am revenit in acest Univers, inapoi pe Pamant si
ca avem treburi de facut.

Astfel incat am revenit la numele initial si impartasim cunoasterea, intelepciunea,
obligatiile si responsabilitatile pe care le avem fata de Mama Pamant, fata de viata noastra
aici, fata de Oameni, de Umanitate. Purtam o iubire profunda fata de toate acestea si un
sens profund de responsabilitate. Deci acum ciclul s-a incheiat si am reinstaurat platforma
Calatoria Noastra Acasa. Primesc deja feedback pozitiv in ceea ce priveste noua platforma
si imi place foarte mult emanatia pe care o are si ce ofera oamenilor.
J: - Eu sunt extrem de fericit ca ai revenit la denumirea originala. Cand am creat platforma
aceasta initial, ni s-a parut foarte potrivita. S-a modificat putin in .earth iar logo-urile de la
Super Woo Radio sunt putin diferite, dar energia aceea si denumirea s-au pastrat. Din
punctul meu de vedere, eu sunt intr-o Calatorie… toti suntem intr-o Calatorie. Ceea ce m-a
interesat cel mai mult in ceea ce faci, este ca prin lucrarea ta enervezi pe toata lumea.
G: - Nu-i asa?
J: - Pentru faptul ca enervezi pe toata lumea, esti castigator, asta e secretul. Nu conteaza
ce experiente ai, ce dogma urmezi - New age, etc. - toti externalizeaza la un anumit nivel,
iar informatia pe care o oferi tu nu iti permite sa faci asta. Deci este ca o miscare de sahmat, ce include toate programele si paradigmele existente si din cauza asta nu esti agreat
de foarte multi.
G: - Da, imi amintesc ca ai spus ca motivul pentru care lucrarea mea enerveaza pe toata
lumea este ca include toate sistemele de credinta, ideologiile, dogmele, filozofiile - absolut
toate sunt incluse. Nimic nu este exclus.
J: - Nimic. Este foarte inclusiv… sau exclusiv, depinde din ce unghi privesti. Ce ma
intereseaza pe mine, este ca eu ma aflu in aceasta Calatorie inca de cand m-am nascut.
Dupa parerea mea, atunci cand esti conceput si apoi te nasti esti cea mai puternica fiinta si
aceasta se aplica la majoritatea vietilor noastre. Sper ca in aceasta viata sa revenim la
energia pe care am avut-o cand ne-am nascut. Apoi trecem prin conditionare - fie ca este
din partea parintilor, a scolii, a religiei, a prietenilor, a sporturilor, etc si devine
personalitatea, identitatea de care majoritatea oamenilor sunt atasati pe tot parcursul
vietii. Este ca si cum te intreb cu ce te ocupi, ca sa te plasez intr-o anumita categorie. Din
punctul meu de vedere, ei sunt cei slabi si intentionat nu le spun cu ce ma ocup, pentru ca
eu nu ma incadrez intr-o categorie - caci evoluez, experimentez, trec de la un contrast la
altul, pentru ca imi place sa experimentez. Si aici vreau sa ajung… sa discutam din punct de
vedere stiintific. Tu ai criticat stiinta pentru ca ai vazut partea ei corupta.
G: - Da, am vazut ceea ce eu numesc stiinta dogmatica, partea religioasa dogmatica a
stiintei.
J:- Da, aceasta este dominanta, reductionista; nu este vorba numai de materialism, ci
hipermaterialism si vom vorbi despre asta putin mai tarziu. Iar stiinta a devenit in felul
acesta, asa cum mass-media a fost corupta, la fel si religia, toate au fost preluate. Exista
fortele de ‘control’ pe care eu ii numesc domnul si doamna Global, dictand realitatea pe
care ei o doresc sa o ai, in loc sa te lase sa ti-o creezi singur. Ei nu vor ca noi sa stim ce
puteri de Creatie extraordinare avem. Astfel ca… Ce nivel de limbaj se permite in aceasta
emisiune?
G: - Oricare.

J: - Nu voi injura, dar...
G: - Toti suntem adulti aici. Daca cineva este ofensat de contextul pe care il folosesti este
problema persoanei respective, noi suntem naturali.
J: - Daca sunt copii sau adolescenti care urmaresc, probabil ca ei injura mai mult decat
mine.
G: - Exact.
J: - Deci cand te analizezi, te gandesti: Cine naiba sunt eu? Chiar asa. Cine naiba sunt eu?
Si apoi incepi sa descoperi… Eu am trecut prin toate dogmele si toate religiile. Am inceput
si un doctorat pe care de fapt nu l-am terminat. Am trecut prin toate acestea si nu am gasit
nimic cu care sa rezonez. M-am blocat in drama… am devenit o victima de profesie, foarte
pasionat de lumea ‘consipirationista’. Cand am aflat ca Australia este de fapt listata la
bursa…
G: - Poti sa spui asta mai rar? Ai zis-o foarte repede…
J: - Australia este de fapt o entitate listata la bursa in Statele Unite.
G: - Iata.
J: - Cand am incercat sa investigam asta, am crezut ca poate este vorba doar un imprumut.
Era foarte greu de raspuns la asta, pentru ca era ascuns asa de bine, iar eu nu sunt expert
contabil. Pentru asta trebuie sa platesti pe cineva care sa confirme toate acestea. Dar daca
te uiti pe lista… nu imi mai amintesc numarul… probabil Carly poate adauga asta in notite
cand terminam. Imi poate reaminti sa ii dau numarul, am lista.
G: - Ar fi foarte bine.
J: - Da, deci descrie geografia, populatia… Si ma gandeam: Stai putin! Despre ce este
vorba? Iar apoi: OK, trebuie sa aflu mai mult. Asta m-a tras in sfera dramelor si cand ajungi
in acel stadiu totul se termina in aer… dar mai mult, se termina in afara acestei lumi.
G: - Totul ajunge acolo, chiar si finantele.
J: - Da, si voi vorbi despre asta.
G: - Ajunge in sfera lui ‘woo’(ciudateniilor).
J: - Si apoi devine ‘super woo’. Da, si pentru ca ai conditionarile tale… ti s-a spus ca astea
sunt prostii, ca esti nebun...
G: - Ca esti un conspirationist.
J: - Si cand cineva iti spune asta, ai castigat discutia. Ai castigat-o. Poti sa pleci spunand:
Multumesc, am castigat. La revedere.
G: - Pozitia mea acum, cand cineva ma numeste conspirationist, este ca imi demonstreaza
clar ca nu are capacitatea de gandire critica si tot ceea ce imi arunca in fata sunt doar
raspunsuri stereotipe.
J: - Da.

G: - Si imi demonstreaza ca sunt niste roboti programati fara capacitate de gandire critica.
J: - In cazul asta trebuie sa plecati. Puteti sa ii ajutati oricat de mult, dar cand primiti un
astfel de raspuns sablon, plecati pur si simplu. Nici macar nu trebuie sa salutati. Eu pur si
simplu ies din incapere si imi vad de viata mea. Sunt strict acum. Vreau in viata mea
oameni cu care rezonez. Daca nu sunt destul de deschisi la minte incat sa cerceteze ceva,
atunci nu pot fi prieteni cu mine. Nu spun ca trebuie sa fi de acord cu mine, din contra, ci
sa imi demonstrezi ca gresesc daca nu esti de acord, dar macar cerceteaza si informeazate. Da, a fost interesant cand am inceput sa cercetez. Trainor tocmai isi deschisese o firma
de organizari de evenimente si la inceput i-a fost mai greu, asa ca mi-a cerut ajutorul.
Ascultam… Cum se numea proiectul lui Carrie Cassidy?
G: - Project Avalon si Project Camelot.
J: - Si deci ascultam acel post, acum un deceniu.
G: - La vremea respectiva, 99% din oamenii de pe scena conspirationista aveau accent
american.
J: - Asa este. Si ascultam. Prima ora a emisiunii a fost un tip ciudat si am sarit partea
aceea, apoi deodata am auzit un accent australian. Mi-am spus ca trebuie sa-l ascult. Desi ii
promisesem lui Trainor ca voi renunta sa mai ascult drame. Dar am zis sa mai gust putin,
pentru ca esti dependent, nu-i asa? Era George. L-am ascultat si mi-am spus ca are o
abordare diferita, desi putin spre ‘stanga’...
G: - Da, inca mai aveam pe vremea aceea putin din stilul New Age, reziduuri ca sa spun asa.
J: - Da, dar nici eu nu eram prea departe, ca eram un new-ager (sub acoperire). Presupun
ca nu am fost unul real niciodata. Apoi te-am sunat, ne-am intalnit, am luat cina impreuna
si am fost impresionat de autenticitatea ta. Ca sa fiu sincer, credeam ca esti ‘dus cu pluta’,
dar iti pasa, era clar ca iti pasa. Iar in lumea mea, este important ca oamenilor sa le pese.
Si mi-am spus ca o sa fie interesant, asa… pe ultima suta de metri. Pentru ca vorbim despre
cineva care a avut o viata extrem de grea. Toti avem vieti grele, dar a ta este la alt nivel.
Iar conditionarea ta era legata de pretuirea de sine, aveai mentalitatea saraciei si a
faptului ca nu ti se da crezare.
G: - Si distrus de nenumarate ori.
J: - Da, amandoi suntem diferiti fata de cum eram atunci. Stii, a fost dificil de lucrat cu
tine la nivel personal. Nu stiu daca ti-am zis asta, dar am decis ca vreau sa cercetez ce e in
afara acestei lumi si m-am gandit ca George cu siguranta a avut experiente de genul,
pentru ca imi dadeam seama ca spune adevarul. Era posibil sa le fi inventat, dar ma
gandeam cu siguranta ca le crede si am zis ca ii voi dovedi contrariul.
G: - Sau credeai ca sunt ‘inchipuit’.
J: - Nu credeam ca esti ‘inchipuit’.
G: - Asa este, dar stii ca un om se poate exprima cu foarte multa convingere si poate fi
foarte convingator cand descrie ceva iluzoriu. Doresc doar sa fiu transparent si sincer.
J: - Poti sa iti dai seama destul de usor de genul acela. Nu mi-ai parut ‘inchipuit’, doar ma
intrebam daca esti singurul care a avut astfel de experiente. Asa ca am incercat sa-ti

dovedesc contrariul si am cheltuit o gramada de bani facand asta si ajutandu-te. Am avut
experiente extraordinare… nu vom putea parcurge totul astazi, ar dura zile intregi.
G: - Vom crea o sectiune pe site care se numeste Nostalgia, nu mai este ce a fost. Este
mica mea gluma.
J: - Am facut multe inregistrari si poate sunt potrivite sa le postezi.
G: - Voiam sa te intreb despre ele… sa ne uitam si sa vedem ce putem posta si ce nu.
J: - Da, este destul de multa materie bruta.
G: - Sunt multe informatii personale despre care am discutat in acele inregistrari.
J: - Nu veti primi tot, sa stiti.
G: - E vorba de ‘super woo’ la superlativ. Insa poti impartasi cateva dintre ele astazi.
J: - Lucrul cel mai important care mi-a starnit interesul a fost ca, la cateva saptamani dupa
ce m-am hotarat sa-l ajut pe George cu afacerea si intr-un fel sa devin managerul lui, am
fost contactat de o persoana care a vrut sa ma vada cu privire la o chestiune legata de
minerit. A venit la mine la birou, am discutat, iar el nu a facut altceva decat sa vorbeasca
despre Super Woo si a zis ca trebuie sa-l intalnesc pe prietenul lui. Am spus ca nu sunt
interesat, dar el mi-a zis ca trebuie sa il intalnesc, asa ca a venit cu acel tip si ne-am dus
impreuna la restaurant. De fapt au fost patru persoane. Imediat dupa ce ne-am asezat, trei
dintre ele s-au ridicat si au plecat, nici macar nu comandaseram bauturile. Si m-au lasat cu
tipul asta toata seara, am vorbit vreo trei - patru ore. Nu voi detalia toata conversatia, dar
tipul asta pretindea ca este contactul principal al extraterestrilor, in ceea ce se cheama
Programul Spatial Secret.
G: - Era o persoana de rang inalt din cadrul complexului industrial militar.
J: - George nu il cunoscuse inca. Imi spunea niste lucruri uimitoare. Nu il cunosteam, dar
ascultam pentru ca mi se parea interesant, iar dupa trei ore am spus: Ce treaba am eu cu
toate acestea? Nu a vrut sa raspunda. Ii place sa te manipuleze, sa te faca sa raspunzi tu,
incearca sa iti controleze mintea si am zis: OK, esti interesat de George, nu-i asa? Stii ce…
vine la meciul de crichet si dupa asta te poti intalni cu el. George era foarte sensibil la
vremea aceea si nu mergea in centre mari la cumparaturi.
G: - Da, eram hipersensibil.
J: - I-am spus: ghinion! Te duc unde sunt 40 000 de oameni pe Stadionul de Crichet din
Sydney si vom sta intr-un loc frumos.
G: - Pentru ca este om de stiinta a vrut sa ma duca direct pe Stadionul de Crichet din
Sydney cu 40 000 de oameni sa vada ce va se intampla.
J: - George a vrut sa vina la meciul de crichet. Oricum te-ai descurcat foarte bine. Ne-am
uitat la meciul de crichet cu Cynthia, dupa care am hotarat sa ne intalnim cu acel domn.
Cand il intalnesti, da impresia ca e o persoana sofisticata de genul lui James Bond… avea in
jur de 60 de ani, purta baston, imbracat impecabil, trabucuri in buzunar, asemanea unui
oficial.
G: - Cu siguranta arata ca un oficial.

J: - Am condus pana in locul unde voia sa ne intalnim - un club de iahturi - iar el a spus sa
mergem la restaurantul de alaturi. Asa ca mergem toti acolo, iar inauntru erau vreo 6 - 12
oameni. La mai putin de cinci minute dupa ce ne-am asezat noi, toti ceilalti oameni s-au
ridicat, si-au achitat notele de plata si au plecat. Toti deodata.
G: - Toti deodata. Inca mai aveau mancare in farfurii.
J: - Iar noi ne-am uitat mirati la ce se intampla. Nu vom detalia acea conversatie, e prea
lunga, dar practic el venise acolo sa-l provoace pe George la toate nivelurile.
G: - In orice mod posibil.
J: - Sa-l provoace pe George, in special in ceea ce priveste Divinul Feminin si sa vada ce
reactii poate starni. George s-a transformat intr-un razboinic, ochii i s-au facut negri… negri
ca smoala, iar tipul acela s-a transformat intr-o fiinta complet diferita. Arata la fel, dar
energia lui era total diferita. Au stat incaierati ore in sir.
G: - Cinci ore si jumatate a incercat sa aplice pe mine toate trucurile de control mental pe
care le stia. El este de fapt ‘bunicul’… daca pot sa spun asta.
J: - Poti sa spui.
G: - Ma simt confortabil sa o spun. O spun eu, nu tu. El este de fapt ‘bunicul’ programului
super-soldat. Specializarea lui este controlul mental. El instruieste soldatii si pe cei care
practica vizualizarea la distanta (remote viewing) in tehnici complexe de control mental,
pana la nivelul la care pot ucide oameni cu asa ceva. Noua ne-a dovenit aceasta abilitate a
lui, nu pot detalia prea mult...
J: - Manipuland o ospatarita.
G: - A determinat-o sa faca anumite miscari fizice intr-o stare totala de transa. A tinut-o in
acea stare, determinand-o sa faca acele miscari, in timp ce se uita in ochii mei si ma
ameninta. A facut asta de mai multe ori - de vreo sase ori, in cele cinci ore si jumatate, ma amenintat in mod direct cu moartea. A fost foarte, foarte intens, e putin spus.
J: - Eu eram terminat. Atat mi-a fost. Ma intrebam ce caut acolo… imi spuneam ca e prea
mult… eu nu ma ocup cu lucruri din astea. Iar dupa asta, noi doi am avut singura cearta din
cei zece ani de zile. Spuneam ca s-a terminat, nu pot sa procesez asa ceva. Am vazut
elicoptere negre zburand deasupra… nu aveti idee ce s-a intamplat la acea masa
nenorocita.
G: - A fost deosebit de intensa experienta. Eu eram obisnuit sa am de-a face cu rasa draco,
sa am interactiuni cu fiinte extraterestre si interdimensionale. Ceea ce a vazut Jason au
fost aspecte ale fiintei mele care si-au facut simtita prezenta si de care am avut nevoie la
acel moment pentru a face fata situatiei. Mi-am adus aspecte de razboinic din diferite
dimensiuni, care au devenit prezente. Altfel nu e posibil ca un om de conditie medie sa se
confrunte cu o persoana cu asemenea capacitati. I-am aratat ca nu este vorba de cineva
mediocru si ca noi doi nu suntem obisnuiti.
J: - Pentru mine, odata ce m-am calmat si am putut sa o analizez, acea intalnire a fost o
dovada. Acel tip a aparut din senin, m-a invitat de doua ori ca sa poata reusi sa se
intalneasca cu tine. Voi ati avut batalia aceea interdimensionala in timp ce luam pranzul.

Eu eram martor… vazand toate trucurile pe care le folosea… oamenii plecand, a fost
coplesitor...
G: - Parca era o scena dintr-un film.
J: - Daca nu ai fost acolo, nu iti vine sa crezi, dar iti spun ca a fost real, pentru mine a fost
real. Exista doua forme de cunoastere. Pare putin obraznic, dar e ca atunci cand esti copil
sau adolescent si mama ta isi da seama ca fumezi iarba, vede ca ai ochii rosii, ca mananci
prea mult, etc. Acesta e un nivel de cunoastere. Apoi este nivelul experientei - cand esti
surprins de mama ta - care este unul de neuitat, ramane intiparit. Exact asa a fost acea
experienta pentru mine. Din acea zi, lumea mea s-a schimbat. Ma intrebam ce urmeaza.
Apoi trei ani de zile am organizat evenimente, am filmat un documentar, am facut un
turneu in jurul lumii, te-am ajutat sa scoti cartea, au fost multe activitati de genul asta in
acei cativa ani.
G: - Iti sunt vesnic recunoscator pentru asta.
J: - Experientele pe care le-am dobandit sunt nepretuite. Nu poti sa platesti asa ceva cu
bani.
G: - Acea prima experienta a fost majora.
J: - Aceea m-a captivat.
G: - Ulterior au mai fost cateva.
J: - Putem discuta despre unele dintre ele daca doresti.
G: - Nu cred ca e nevoie acum. Le putem lasa pentru sectiunea Nostalgia. Consider ca ai
parcurs o Calatorie profunda, eu de asemenea, si putem face un scurt rezumat despre ce a
urmat, inainte de a trece la subiectele de astazi. Ai continuat sa fi observator de la
distanta, pentru ca trebuia sa te ocupi proiectele tale, iar eu le-am continuat pe ale mele ma refer la Eu Sunt Infinit, Noi Suntem Infiniti. Tu ai trecut mai departe la proiectele tale,
iar acum am revenit din nou impreuna. Nu in sensul ca lucram impreuna, dar ne
intersectam si co-cream cand e nevoie. De exemplu acum, acesta e un exemplu frumos.
J: - Locuim mai aproape unul de altul, ca niciodata pana acum.
G: - Da, e interesant cum se aranjeaza lucrurile in viata. Vreau sa iti urez cu aceasta ocazie
Bun Venit in Sunny Coast!
J: - Multumesc.
G: - Este minunat. Si deci ai fost un observator de la distanta al evolutiei mele, iar eu de
asemenea ti-am observat evolutia, este minunata. Acum ne intoarcem la
ourjourneyhome.earth si suntem martori la un stadiu al nostru de maturitate. Pot spune
acum ca ma simt mai impacat cu mine insami decat am fost vreodata pana acum, iar modul
cum as cataloga, cum as raporta aceasta este in sensul ca: Daca maine plec din lumea
aceasta, ma simt fericit? Ma simt impacat… implinit cu ceea ce am realizat pana acum? Si
raspunsul in cazul meu este Da. Sunt bucuros. Fiecare zi care urmeaza, pentru mine este
cireasa de pe tort. Iar noi am mai discutat despre asta, nu-i asa?

J: - Da, a fost greu. Pentru mine, ultimele luni au fost dificile. Desi ma simt si arat mai
sanatos ca niciodata, in ultimele luni am avut de-a face cu lucruri care mi-au pus viata in
pericol. La fel si tu ai tras o sperietura serioasa.
G: - Asa este.
J: - Suntem atacati in mod personal si se incearca desfiintarea noastra. Cine incearca sa ne
desfiinteze… nu vom vorbi despre asta acum. Exista un motiv bun pentru care ne-am intors
in acelasi loc si ne contopim din nou energiile. Noi doi impreuna suntem de nestavilit… si
individual suntem, dar impreuna avem o conexiune suplimentara.
G: - Sunt si multe amintiri. Spre exemplu, cand noi doi am fost la Stonehenge impreuna cu
alti tipi si am plans ca niste copii, caci ne-am amintit experiente din alte vieti. Am fost
alaturi de acest om de mai multe ori ca razboinici pe campul de lupta. Acesta este un
razboi diferit, sau batalie, desi in cele din urma, dincolo de drama, nu este nici o batalie.
Insa revenind in interiorul dramei, caci operam ca fiinte multidimensionale, exista o
batalie, este reala, vizibila si este o experienta pentru toata lumea. Nu traim intr-un rai
imaginar, intr-o negare a realitatii, a ceea ce se petrece in aceasta lume, asa cum fac
multi. Recomandam sa pasiti intre lumi si sa aveti validarea realitatii acestei Realitati si sa
nu traiti in negare, deoarece raiul imaginar este un loc foarte periculos.
J: - Inainte sa facem tranzitia la ceea ce eu numesc Al treilea razboi mondial, voi explica
imediat… A inceput! Dupa ce m-am separat de George am revenit in aria corporatista. Am
cunoscut o doamna minunata care se numeste Catherine Austin Fitts - bancher de investitii
- a declarat aceasta si in public si a vorbit despre viata ei. Este minunata pe mai multe
planuri. Nu numai ca e cea mai inteligenta persoana de pe planeta pe care o cunosc, este o
persoana careia ii pasa foarte mult de Umanitate.
G: - Am avut ocazia sa o cunosc pe Catherine si ma simt privilegiat si onorat. Calibrul ei, o
femeie de o asemenea integritate care isi respecta valorile si le urmeaza, mi se pare un
lucru revigorant. Bravo tie, Catherine.
J: - Intr-un fel ea poarta energia Ursoaicei, iar puii sunt Oamenii de pe aceasta planeta. Ea
urmareste banii, urmareste fluxul banilor si modelul financiar. Daca ai abilitatea sa faci
asta, poti vedea lucruri pe care alti oameni nici macar nu le pot intelege.
G: - As spune ca este asemenea unui jucator de elita de fotbal care isi da seama de joaca
de pe teren - ceea ce alti jucator nu realizeaza si se pozitioneaza intotdeauna in directia in
care se deplaseaza mingea. Este ca un atacant care stie unde ajunge mingea, iar ea asta
face.
J: - Intr-adevar. Si am devenit prieteni. Ea are o serie de invitati la Raportul Solari, care
este de fapt o retea globala de informatii alcatuita din oameni de succes sau foarte
experimentati, care furnizeaza informatii de nivel profesional in Raportul Solari. Apoi, ca
intr-un joc de puzzle, ea pune toate informatiile cap la cap, impreuna cu consilierii si
comentatorii pentru a afla ce se intampla. Am petrecut mult timp lucrand cu Catherine ca
parte a experientei mele de tranzitie de la geopolitica la exopolitica. George mi-a oferit
experienta la nivelul exopolitic - introducerea in Programul Spatial Secret si fiintele
interdimensionale, in timp ce Catherine vorbeste despre aproximativ aceleasi lucruri, dar

din punct de vedere geopolitic. Iar eu as putea fi legatura, asta ar putea fi unul din rolurile
mele, sa fiu puntea intre cele doua niveluri.
G: - Sunt de acord cu asta.
J: - Consilierul ei principal pe probleme exopolitice este Richard Dolan. Am fost norocos ca
Richard si noua lui sotie, Tracy, au particapat la o prezentare pe care am organizat-o acum
doi ani; am fost cavaler de onoare la nunta lor. Richard nu voia sa admita ca fiintele
interdimensionale si extraterestrii exista. A scris cea mai buna carte din punct de vedere
academic numita UFOs pentru mintea secolului 21 si o recomand pentru cei ce afla toate
acestea pentru prima data si spun ca am luat-o razna, ca este o tampenie.
Luati in considerare dovezile academice scrise de un tip care pana de curand nu era sigur ca
aceste fiinte exista. Luna trecuta el a marturisit ca aceste fiinte sunt reale. A facut o
prezentare despre greys, reptilieni si alte fiinte despre care stie ca exista. Sunt convins ca
toate acestea se datoreaza lui Tracy, caci ea poate vedea de la distanta si impreuna fac o
treaba minunata.
G: - Intr-adevar minunata. Richard este un ambasador extraordinar pentru miscarea de
dezvaluire. Il respect foarte mult.
J: - Daca nu esti integru nu poti sa fii membru in echipa Solari, pur si simplu nu ai acces
pentru ca Mama Urs nu iti da voie. Oamenii care fac parte din echipa Solari sunt verificati.
G: - Eu nu fac parte, ca sa fie clar, sunt prea neobisnuit pentru ei.
J: - Sa fim seriosi. V-am organizat tie si lui Catherine o intalnire la Plaja Salbatica in timp
ca eu gateam o friptura de miel si v-am lasat sa aveti o discutie deschisa si sincera.
G: - A fost excelenta.
J: - Interpretarea mea in urma feedback-ului primit de la amandoi a fost aceea de respect
reciproc. Pozitia lui Catherine in ceea ce priveste lucrarea ta - ea a spus ca nu are referinte
pentru asemenea tip de material.
G: - Nici tu nu aveai.
J: - Nici eu. Si pana nu ai o asemenea experienta nu poti intelege. Pur si simplu nu poti. Si
aveti grija ce va doriti. Daca spuneti ca vreti sa intalniti un extraterestru, ganditi-va mai
bine. Este posibil sa intalniti, asa ca aveti grija. Deci Cathrine opereaza in aria finantelor si
a modelelor financiare. Ea a descoperit ca lipsesc trilioane, puteti verifica pe website-ul
Solari. Informatia aceasta este disponibila gratuit - trilioanele lipsa - nu vom detalia acum.
G: - Este vechea strategie - urmeaza cursul banilor.
J: - Da, urmeaza cursul banilor si descoperi cuibul extraterestrilor. Iar ea a urmat cursul
banilor si a descoperit, uitandu-se la un bilant al planetei pamant, ca lipsesc enorm de
multi.
G: - Trebuie inteles si faptul ca ea a fost responsabila de un buget masiv in perioada cand a
lucrat pentru guvernul Statelor Unite.

Va urma…

