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Corey Goode Gizli Uzay Programı (SSP) muhbiri ve içerden bilgi sızdıran biridir, 2009'da 
bilgiyi ifşa etmeye başladı. 2014'te insanlığı hazırlama çabasında çok daha fazla bilgi ifşa 
etmeye başladı. Sağladığı bilginin çoğu iPad'e benzeyen Akıllı Cam Pedlerden geliyor, bunlar 
bilgiyi yayma amaçları için SSP personeline veriliyor. Dünyanın tarihinin bütününü ve 
Kabal'ın aktivitelerini ifşa etmek çığır açan bir olay olacak.  

Goode'a göre, Kabal veya gizli Dünya hükümeti ve onların kartelleri güneş sistemini ve 
ötesini kolonileştirmek için kullanılan inanılmaz teknolojiyi (Star Trek seviyesinde ilerleme) 
gizlice geliştirirken ve binlerce dünya dışı ırkla icaret yaparken, teknolojik ilerleme sahte 
paradigması altında insanlığı köleleştirdi. 
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Kişinin duyular ötesi ve üstü araçlarla, bilinci ile bilgiyi algılama yeteneği Uzaktan Görüş 
olarak bilinir. Uzaktan Etkileme benzerdir, bunun istisnası bir bölgeyi veya nesneyi sadece 
gözleme yerine ona, uzak mesafeden bir hereket uygulanabilir olmasıdır. Modern bilim 
duyular ötesi algı ve etki kavramını reddetse de, gizli projelerde, özellikle Gizli Uzay 
Programında iyi yapılandırılmış gerçeklikler olarak kalmaktadır.  

Almanlar modern zamanlarda uzaktan görüşü keşfeden ilk uluslardandı, daha sonra Ruslar da 
bunu yaptı. ABD Rus programını keşfettiği zaman, Yıldız Kapısı Projesi adı verilen DIA 
altında kendi programlarını geliştirdiler, söylentilere göre bu 1995'te sona erdirildi.  

Corey Goode'un yeteneği uzak mesafeden Uzaktan Görüş yeteneğini de kapsıyor. Yirmi yıllık 
görevi sırasında, bu yöntemi kullanarak bilgi ve istihbarat toplamak için eğitildi.  

Bir deneyimde Goode uyanan bir toplulukta, dini toplumlarda Kendinden Geçme olarak 
bilinen solar geçişi yakından gördü. Dünyayı görüyordu ve onun yüzeyinin üzerinde aşağıyı 
işaret eden bir çok varlığı gördü. Bölgeyi gözlediği zaman, gerçekleşecek değişimleri de işaret 
ediyorlardı. Bir noktada, Güneşten gelen üç parlak flaş gördü, bu muhtemelen çok tartışılan 
solar geçiş ve güneş sisteminin enerjisel evrimine, bazılarının yükseliş dediği şeye 
değiniyordu. Son olarak, muhtemelen Kabal'ı temsil eden negatif insanların Dünyadan "çekip 
gittiklerini" gördü.  

Uzaktan Görüşü doğru şekilde yapmak için, önkoşullu inançlarının ve önyargılarının alınan 
bilgiye müdahale etmemesini sağlamak için spesifik bir protokol izlemelidir. Goode, tek bir 
görüşte alınan her veri noktasını değerlendirmek için kullanılan üç adımlı doğrulama ve veri 
gerçekliği prosesini tanımlıyor. Görürlerin subjektif önyargılarından dolayı hangi bilgilerin 
potansiyel olarak çarpıtılmış olduğunu belirlemek için görürlerin sicilleri veya kişilik 
profilleri kullanıldı.  

Bir görüre çifte - kör tarzda bir hedef verilirdi, görüre görevi veren kişi hedefin ne olduğunun 
tamamıyla farkında değildir. Görür, hedefi bilme nedeniyle herhangi bir önyargıdan kaçınmak 
için gelişigüzel üretilen koordinatlar seti alır.  

http://spherebeingalliance.com/


Kanallık yapma ve uzaktan görü arasında karşılaştırmanın yapılması kolaydır, her iki 
durumda da birey bilincin teta halini uyarmak için zihnini kullanır. Ama iyi yapılandırılmş 
uzaktan görüş tekniklerinden farklı olarak, kanallık bilgisi kanalın önyargılarına maruz 
kalabilir. Uzaktan görüş protokollerinde her bir veri noktasının doğrulanması, en azından iki 
başka görürden alınan verilere karşı çapraz analiz edilir, bu şekilde son ürünün doğru olması 
sağlanır. Bunun aksine, kanal çoğu zaman başka bir kanal ile ikinci bir doğrulama 
gerçekleştirmez. Ve bazı kanallar her bir veri noktasını doğrulamaz, alınan şeyin tümünün 
doğru olduğunu varsayar.  
 
Tartışmada bu noktada, sadece doğruluğu belirlemek için değil, aynı zamanda anlayış ve 
kavrayış elde etmek için, ayırt etmenin ne olduğunun ve bilginin doğrulanmasının nasıl 
yapıldığının ayrıntılı açıklamasını sundum.  
 
Bazı bireylerin duyular dışı bilgiler alma içsel yeteneğine sahip oldukları görülürken, bazıları 
zihinsel hastalık olarak tezahür edebilir, Goode herkesin uzaktan görüş için eğitilebileceğini 
onaylıyor. Bu sadece zihinsel disiplin, odak ve meditasyonda ustalık kazanma konusudur.   
 
Uzaktan etkileme, uzaktan nesneleri ve başkalarının zihinlerini etkileme yeteneğidir. Tanrının 
Sesi teknolojisini tartıştıkları daha önceki bölümlerde, bu etkiye ulaşmanın teknolojik 
araçlarını gözden geçirdiler. Goode'a göre, sadece kişinin zihninin kullanılmasıyla, uygulayıcı 
uzaktan başka insanları etkileyebilir, onların bir impals ve ya kuvvetli bir güdü hissetmelerine 
neden olabilir. Ayrıca bu yeteneği güçlendirme veya büyütme yeteneğine sahip olan teknoloji 
bulunduğunu söylüyor; ve bazı durumlarda, bu teknolojiyi kullanmak bu yetenekleri 
güçlendiriyor. Uygulayıcılardan bazıları yeterli ustalıkla ağrıya neden olabiliyor, hatta 
kurbanın kalbini durdurabiliyor.  
 
Geleceği uzaktan görmenin sınırlamaları özgür iradeye tabidir. Geçmiş veya şimdiki 
olaylardan kolayca bilgi alınabilir, ama gelecek henüz gerçekleşmiş olmadığı için ve özgür 
irade seçimi henüz o planda eyleme geçmediği için, sadece olası gelecekler görülebilir. Daha 
önce söylediğimiz gibi, kişisel önyargılar ve inançlar gözlenen şeyde rol oynar.  
 
Gizli Uzay Programı ve diğer ajanslar uzaktan görürleri snırlamak ve engellemek için 
önlemler kullanırlar. Goode programda, "dağıtıcılar" adı verilen, korumaları altındaki hedefe 
yakınlaşıldığı zaman, uzaktan görürleri bloke eden veya konsantrasyonu bozma yeteneği 
olanlar bulunduğunu söylüyor. Goode programda çalıştığı zamanlardan bir anekdot veriyor, 
çocukken başkaları onu gözlediği zaman belirlemek için eğitiliyordu, gözünde canlandırma 
tekniği kullanarak kendisini savunuyordu, bu diğer görürün "eterik başağrısı" olmasına neden 
oluyordu.  
 
Goode'a göre, varlık bağlama veya kara büyü kullanımı belirli gruplarda olağan bir şey. Bu 
eterik varlıklar uygulayıcıyı diğer uzaktan görürlerden koruma veya engelleme yeteneğine 
sahipler ve muhtemelen onları etkileme yeteneğine sahipler.  
 
Voodoo kavramı veya bir hedefi süptil olarak etkilemek için kullanılabilen bir nesneyi niyet 
ile yükleme de tartışılıyor. Goode etkileyen kişinin ve kurbanın, bir bağlantıyı tetikleyen bir 
nesne veya bölge vasıtasıyla birlikte - yaratıcı tarzda nasıl hareket ettiklerini tanımlıyor.  
 
 
 



Analiz  
 
Bu bölümde bazı analizler ekledim, ama uzaktan görüşü kolaylaştıran zihin ve beden 
arasındaki dinamiği kısaca tartışalım.   
 
Zihin ve beden arasındaki sınırın iyi yapılandırılmadığını düşünün. Bizler düşüncelerimiz 
miyiz? Bizler duyularımız mıyız? Bizler arzularımız mıyız? Bizler fiziksel beden miyiz? 
Nıhai olarak ayrı bilincimiz ve bilincimizin içinde bulunduğu bölgesel ortam arasındaki çizgi 
bulanıktır ve uzaktan görüşü mümkün kılan görünürdeki bu mekansız niteliktir.  
 
Bilincin tekilliği veya her şeyin birliği olarak bilinen spiritüel kavram, bunun üzerinde 
düşünmek için faydalıdır. Bu, zihninizi dolduran aynı farkındalığın tüm diğerlerinin 
zihinlerini dolduran aynı farkındalık olduğu fikridir. Zihnin temeli farkındalıktır, ki bu üstüste 
bindirme veya mekansızlık halinde her yerde var olur. Sonuç olarak, bir insanın dikkatini bir 
insana, yere veya nesneye odaklaması, karışma veya sempatik rezonans işlemiyle onun 
zihnini orada kümelenmiş farkındalığa katalize eder veya uyumlar. Uzaktan görüşü ve 
etkilemeyi kolaylaştıran gerçekliğin titreşimsel doğasına dayanan karışma/sürüklenme 
mekanizmasıdır. Aşağıda bunun nasıl işlediğini tartışan bir makaleden alıntı var.  
 
Zihin onun vasıtasıyla her şeyi deneyimlediğimiz mercektir. İnançlarımız, güdülerimiz ve 
seçimlerimiz düşünce formları şeklinde bilinçte saklanır, bunlar odaklanmış dikkat ile 
yüklendiği zaman duyguları üretir. Örneğin, gerçekten orkideleri seviyorsanız, o zaman 
orkide gördüğünüzde, ilk tepkiniz genellikle pozitif bir tepki olacaktır. Bunun aksine, benzin 
kokusundan nefret ediyorsanız, genellikle onu kokladığınız zaman iğrenirsiniz. Önceden var 
olan önyargılarımız, inançlarımız ve seçimlerimiz deneyimlediğimiz şeyi öznel olarak 
şekillendirir, bu sonra ya negatif ya da pozitif kayıt olarak kutuplaşmış duygusal bir yük 
olarak ifade edilir.  
 
Bu basit bir formüldür: Farkındalık seçimin bir fonksiyonu olarak bilgi üretir, gerçek olarak 
kabullenmek için seçtiğimiz şey. Bu bilinçte zihinsel bir düşünce formu veya yapı, bir 
geometri oluşturur. Bilgimiz dahilindeki bir düşünce formuna karşılık gelen bir nesneye, şeye 
veya fikre verilen dikkat veya odak onu enerjiyle yükler, duygular veya hisler üretir. Duygu 
sözcüğü (emotion) E - Motion veya 'energy in motion' (hareket halindeki enerji) ye 
bölünebilir. İnançlarımız, dünya görüşümüz ve hayat ile ilgili hükümlerimiz, tüm duyguların 
ve hislerin üretildiği metafiziksel merceği, zihni şekillendirir.  
 
Ve duygular sadece fizyolojik değildir, örneğin endorfinler (sevgi hormonu) veya 
noradrenalin (korku hormonu). Bunlar aynı zamanda onlara karşılık gelen elektromanyetik 
bileşenlere sahipir ve zihnimizin fiziksel gerçekliği değiştirmesini sağlayan duygunun bu 
veçhesidir (hareket halindeki enerji).  
 
Sürüklenme/Katılma veya Sempatik Rezonans, eşfazlı bir dalga formunun daha az eşfazlı 
olan bir dalga formu üzerine damgalandığı yöntemdir. Bu, bilginin bir ifadesi olan frekansın 
aktarılması ve alınması bilimidir.  
 
Do notasına akort edilmiş beş diyapazon alın ve bunları bir masaya dizin. Titreşmesi için bir 
tanesine vurun, kısa süre sonra, onlara vurulmamış olsa da tüm diğer diyapazonlar da 
titreşmeye başlar. Bu, katılma veya sempatik senkronizasyondur. İster fiziksel, ister zihinsel 
veya spiritüel olsun Evrendeki her etkileşim, katılma mekanikleri tarafından yönlendirilir.  
 



Kısaca, işte nasıl işlediği. 
 
Bir nesnenin geometrisi (şekli) ve materyal kompozisyonu onun rezonant frekansını belirler. 
Bir örnek olarak diyapazon kullanırsak, onun uzunluğu ve yapıldığı malzeme, ona vurulduğu 
zaman hangi ses perdesinin olacağını, hangi frekans ile titreşeceğini belirler. Bir diyapazona 
vurulduğu zaman, tüm nesne titreşir, bu nesne vasıtasıyla, materyal vasıtasıyla ve sesi 
oluşturan yapısıyla enerji gönderir; ton veya ses perdesi olarak tanıdığımız frekans gönderir.  
 
Aynı rezonant frekansa sahip olan iki veya daha fazla nesne, titreşimlerinin değiş tokuş 
edilebileceği bir ortamda olduğu zaman katılma veya senkronizasyon gerçekleşir. Diyapazon 
örneğine değinirsek, titreşim enerjisini aktarmak için kullanılan ortam havadır, diğer 
diyapazonlara sıkıştırılmış dalgalar veya ses olarak yolculuk yapar.  
 
Son bir örnek olarak, senkronize olan metronomları düşünün. İşte bir video gösterimi:  
 
https://youtu.be/5v5eBf2KwF8 
 
Başlangıçta metronomlar senkronizasyon dışıdır; farklı fazlarda tıklarlar ve saniyede farklı 
vuruşları vardır. Ama sarkaç yandan yana hareket ettikçe, metronomların hepsinin üzerinde 
durduğu sallantıya karşı bir kuvvet harcar. Sallantı da metronomlara karşı bir kuvvet sarf eder. 
Her bireysel metronom tik takladıkça, sallantıya karşı iterler, bu metronomlar için bir tür 
rezonansa giren oda olarak davranır. Metronomların geometrisi ve malzemesi ve sallantı 
bütün sistemin rezonant frekansını belirler, ki bu onları senkronize etmenin anahtarıdır. Bu 
frekans potansiyeli, metronomların hiç biri hareket etmese de mevcuttur.  
 
Başlangıçta, metronomlar farklı frekanslarda tıklarlar ve bunu yaptıkça, salınım onlara karşı 
düzeltici bir kuvvet uygular. Düzeltme işlemi devam ederken, bütün sistemin rezonant 
frekansı daha sesli veya daha yoğun (enerjilendirilmiş) olmaya başlar. En sonunda, düzeltme 
kuvvetinin - rezonant frekansı - metronomların bireysel hareketinden daha kuvvetli veya daha 
yüksek sesli olduğu kuantum sıçrama gerçekleşir. Bu noktada, hızlı bir düzelme gerçekleşir 
ve hepsi birlik içinde tıklamaya başlar.  
 
Daha önce bireysel metronomların organize olmayan hareketi, şimdi rezonans frekans 
etrafında merkezlenen, tek bir hareket eden sistem, metronom salınma - sistemi olarak 
bütüncül şekilde organize olmuştur. Başka deyişle, bir sistemin rezonant frekansı enerjiyle 
yüklendiği zaman, daha fazla eşfazlı olan veya organize titreşim, onunla rezonant olan 
nesneleri yeniden organize eder, sonuç olarak onların davranışını ve frekansını değiştirir. Bu 
aslında 100 ncü maymun etkisinin fiziksel bir örneğidir.  
 
Bunun Qigong ve zihni etkileyen gerçeklik ile ilgisi nedir? 
 
Zihin, özgür irademizin en büyük güce ve etkiye sahip olduğu yerdir. Bir Waiki uygulayıcısı 
eşfazlı duygular vasıtasıyla kuvvetli (yüksek sesli) elektromanyetik frekanslar üreten çok net 
ve eşfazlı düşünce formları yaratabilir. Bedenden dışarı yayılan bu enerjiler yakınlarındaki 
nesnelerin elektromanyetik alanları ile birbirlerine karışır; Çin deneyi vakasındaki tohumlar.  
 
Doğru düşünce formu uyandırıldığı zaman, bedende dışarı doğru elektromanyetik frekanslar 
gönderen duygusal bir yük üretilir. Eğer bu frekanslar bedene yakın nesneler ile - örneğin 
tohum gibi - rezonant iseler, o tohum eşfazlı enerjiyi alır ve kendi titreşimlerini değiştirmeye 
başlar. Yukarıdaki örnekteki metronomlar gibi davranışını değiştirir. Ve Çin deneyi 

https://youtu.be/5v5eBf2KwF8


vakasında, uygulayıcı tohumu sadece 20 dakikada çimlendirebilir ve filizlendirebilir, ki bu 
normalde günler sürer.  
 
Başka deyişle, düşünce formu ve bunun sonucu oluşan duygusal yük zamanı hızlandırma 
etkisi yarattı, bu sadece tohumun filizlenmesini değiştirmedi, ayrıca bazı durumlarda deneyin 
videoteyp kayıtlarını bozdu. Bu, zihnin maddi dünyayı etkileyebildiğini, zamanın kendisinin 
bilincin bir fonksiyonu olduğunu ileri sürer. Bu tartışma konusu başka bir zamanı beklemek 
zorunda iken, zamanın bilinç tarafından yönlendirildiği yeni bir şey değildir.  
 
Derin meditasyonda veya rüya görürken, öznel zaman genişlemesi etkileri deneyimlenebilir; 
bu zaman yavaşlamış veya hızlanmış gibi hissedilebilir. Ayrıca, zihnin içinde, bir anıyı o 
zaman beden tarafından deneyimlenen veya kaydedilenden daha hızlı gözden geçirebiliriz.  
 
İnsanın içindeki verileri kavraması için tüm dizilişi absorbe etmesi gereken bir videoyu 
izlemeye benzemeyen şekilde, zihin geçmiş deneyimleri sanki tam ve anlık çağrıştırma gibi 
hatırlayabilir. Bununla demek istediğim, anılar hatırlandığı zaman, onları andan ana yeniden 
oynatmak zorunda değiliz, bunun yerine, kapsanan tüm bilgiye neredeyse anında ulaşılabilir. 
Bu, zihnin ve bilincin uzay ve zamanın ötesinde olduğunu öne sürer.  
 
-- 
 
Uzaktan görüş ve etkileme aynı katılma prensibini kullanır, buradaki mekanizma bilinçtir, 
bilinç kişinin zihninin bölgede işleyen fiziksel alanlar vasıtasıyla - örneğin elektromanyetik 
alan - enerji aktarmasını ve almasını sağlar. Bilinç iki ayrı yerde aynı anda bulunabilir, 
elektromanyetik hareketler formunda mevcut bilgiyi alabilir ve sonra bu bilgiyi eter, dolaşmış 
quanta veya morfik alan vasıtasıyla görürün zihnine aktarabilir.  
 
İlginç olan şu ki bu işlemin uzaktan görüş yeteneğimize bakmaksızın gerçekleştiği görülüyor. 
Hayatta, o anda düşünmekte olduğumuz şey ile direkt ilişkili olan kaç tane eşzamanlı olayın 
gerçekleştiğini düşünün. Rupert Sheldrake buna Morfik Rezonans olarak değiniyor, bu 
inançlarımızın, fikirlerimizin ve düşüncelerimizin aslında duyular dışı bilgiyi alma 
mekanizmasını karıştırdığını öne sürüyor.  
 
Ve son olarak, zihnin alınan şeyi kavrama kapasitesi anahtar bileşendir. Eğer insanın zihnin 
durmayan veri akışına anlam verme yolu yoksa, bu "zihin gevezeliği" olarak gözden kaçırılır. 
Bunun gibi, bilgimizi genişletme ve onu kişisel olarak bilme yeteneğimiz, yetenekleri 
güçlendirmek ve zihnin gizli güçlerinin kilidini açmak için çekirdek prensiptir.  
 
Uzay ve Zamanın Ötesi kitabında Dewey Larson sezgiyi, ilhamı tartışıyor. Bilimsel keşif ile 
ilişkili görünürde duyular dışı ilhamın bir çok vakasını sunuyor. 
 
Tüm bunları hesaba katarak, düşünüp taşınma ve bütünleştirme yoluyla kendi 
deneyimlerimizi doğru şekilde anlama yeteneği bilincimizin üstatlığını kazanmaktır, sadece 
bu yetenekleri kazanmak değil, ayrıca sınırlama ve güçsüzleştirmeyi aşma. Ayırt etme bu 
şeyin neden doğru olduğunu kişisel olarak anlama ve bilme işlemidir, ki bu zihinde bilginin 
bütünsel çerçevesini oluşturur.  
 
 
 
 



Şovun Tanımı:  
 
Kabal ve Gizli Uzay Programlarındaki en güçlü aletlerden biri Uzaktan Görüş ve Etkilemedir. 
Corey Goode uzaktan Görüş ile ilgili maruz kalmakta olduğumuz bilginin buzdağının sadece 
ucu olduğunu açıklıyor. Teknoloji ile zenginleştirilen bu uzun zamandır işletilen programlar 
hepimizin bir parçası olduğumuz zihinsel ağ vasıtasıyla bölgeleri, durumları ve bireyleri 
kontrol etme yöntemlerini mükemmelleştirdi. 
 
David Wilcock ile bu röportajın tarihi 31 Mayıs 2016.  
 
DW = David Wilcock, CG = Corey Goode. 
 
UZAKTAN GÖRÜŞE BAKIŞ:  

David Wilcock - Kozmik İfşaata hoşgeldiniz. Burada Corey Goode ile birlikteyim. Bu 
bölümde, hem burada Dünya'da hem de Gizli Uzay Programında çeşitli bağlamlarda 
kullanılmakta olan bilinç teknolojilerinden bazılarını keşfedeceğiz. Uzaktan görüş ve uzaktan 
etkileme hakkında konuşacağız. Çoğu insanın aşina olduğu geleneksel uzaktan görüş üzerine 
bakış 1990 ların sonunda Art Bell Şov'da başladı. Orada Binbaşı Ed Dames gibi, insanları 
uzaktan görüş ile ilgili eğittiğini söyleyen adamlar vardı.  

UZAKTAN GÖRÜŞ NASIL İŞLİYOR?  
 
DW - Çoğu insanın bu paranormal şovlardan aşina olduğu uzaktan görüşün basit türü nedir? 
Orada neler  oluyor? Aslında ne yapıyorlar?  
CG - Zaman ve uzaydaki her şey birbiriyle bağlantılıdır. Ve seyahat etmek ve görmek 
istediğimiz şeyi, görmek istediğimiz zaman görmek için bilincimizi bir araç olarak 
kullanabiliriz. "Teknik uzaktan görme" deyimi, tüm bunlar ortak sözcükçemiz için oldukça 
yeni, ama bu gezegende bulunduğumuzdan bu yana yapmakta olduğumuz bir şey. Bilincin 
derin haline girip başka insanları  ve yerleri uzaktan görme ve etkileme yeteneğine sahiptik. 
Bu, Rusların bununla bazı başarılara sahip olduklarını gördükten sonra ordunun bakmaya 
başladığı bir şey. Halk sektöründe, insanlar kayıp çocukları, kayıp eşyaları bulmak için 
uzaktan görmede eğitim görmekteler. Bu, her insanın kullanabileceği ve kendilerini 
eğitebilecekleri bir şeydir.  
 
DW - Herhangi özel bir yetenek gerektirmiyor mu? 
CG - Hayır. Bunu öğrenmeye istekli olan birini alıp ona öğretebilecekleri kanıtlandı. Ve 
başarılı olabiliyorlar.  
 
UZAKTAN GÖRÜŞ & KANALLIK:  
 
DW - İnsanların bilgi elde ettikleri bu kategoride uzaktan görüş var. Ve sonra bu karmaşık 
UFO dinlerinin başladığı kanallığın diğer kategorileri var. Ve kendi içsel tutarlılıkları dışında, 
başka hiç bir şeye herhangi bir referans noktasına sahip değiller. Kanallığı benimseyen bu 
insanları görüyorsun ve bu varlıkların bunu falan filan yerde yaptıklarını ve bunun kesinlikle 
doğru olduğunu söylüyorlar. Ama bunun dışında doğrulamaları yok. Sözünü ettiğin uzaktan 
görüş ile bu kanallık öğretilerinin bazıları arasındaki fark nedir?  
CG - Uzaktan görüş, bir hedefin olduğu zaman, sana harfler veya rakamlar formunda bilgi 
verirler, bir insanla, yerle veye şeyle ilişkilendirmeyeceğin bir şey.  
 



DW - Koordinatlar mı? 
CG - Evet koordinatlar. Hedefin ne olduğunu sana yüklemek için ellerinden geleni yaparlar. 
Hedefi bir parça kağıda yazan kişi, çoğu zaman hedefin ne olduğunu bile bilmez. Bunu birine 
verirler, o da başkasına  verir, üçüncü kişi de uzaktan görüre verir, herhangi psişik sızıntıyı 
önlemek için. Uzaktan görüş ile hedefi görürsün, ama doğrulanıncaya kadar bunun isabet 
olduğu düşünülmez.  Kanallıkta, kendini açarsın ve bilinmeyen bir kaynaktan bilgi çekersin 
ve bu hiç doğrulanmaz. Veya belki bir parçası doğrulanır, ama tamamen doğrulanmaz.  
 
AYIRT ETME VE BİLGİNİN DOĞRULANMASI:  
 
DW - İnsan psişesinde, bir kanalın bir kaç şeyi doğru veya yarı doğru alıp almadığı, insanların 
otomatik olarak söylenen herşeye inanmak istedikleri önemli bozukluk olduğunu düşünüyor 
musun? 
 
CG - Bir insan bir kaynaktan bir miktar doğrulama aldığında, çoğu zaman, doğrulamayı 
bırakırlar. Her veri noktasını doğrulamak yerine, bir parça doğrulama alırlar, zihinlerini 
açarlar ve onlara verilen her şeyi kabul ederler, uzaktan görüşte yapılan şey bu doğrulamadır. 
Her şey doğrulanmalıdır. Doğrulanıncaya kadar başarı olarak düşünülmez.  
 
UZAKTAN GÖRÜLEN BİLGİYİ DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ:  
 
DW - En iyi uzaktan görürler bile bu yeteneği mükemmelleştirme yollarında çok fazla işe 
yaramaz veri getirdiler.  
CG - Doğru, bilinçaltından gelen verilerin belirli bir miktarı olacaktır. Bu filtrelenmelidir. Bir 
hedef üzerinde çalışan tek bir insan yoktur. Genelde en az üç kişi vardır. Genellikle uzaktan 
görüş üzerinde çalışan bir grup insan vardır ve sonra verileri inceleyen insanlar farklı 
insanların psişelerinden ortaya çıkan malzemeyi nasıl meydana çıkaracaklarını bilirler. 
İnsanlar ile ilgili kişilik profilleri vardır ve bu bilgiyi temizleyebilirler.  
 
DW - Bazen ben kendim zihnimde bir şarkıyı duyduğumu ve bunun çok kendiliğinden 
geldiğini farkettim, ama sonra şarkının sözlerini dinliyorum ve bu şarkı sözünün bir mesaj, 
olan biten şeyler ile ilgili spiritüel bir mesaj olduğunu keşfediyorum. Uzaktan görüş tüm farklı 
duyuları kapsıyor, öyle değil mi? Sadece tek bir yolla olan bir şey gibi değil.  
CG - Doğru.  
 
UZAKTAN GÖRÜŞ SIRASINDA DUYULARIN UYARILMASI: 
 
DW - Doğru şekilde yapıldığında gerçekleşen duyusal deneyimler ile ilgili biraz konuşabilir 
misin? Bunu yaparken insan ne deneyimler?  
CG - Uzaktan görür neredeyse tüm süreç boyunca hedefin ne olduğunu bilmez. Tüm bu 
duyusal verileri alırsın, örneğin rüzgar, belirli tatlar, belirli kokular, ıslak beton kokusu, 
minerallerin tadı. Ve belki bazı sesli girdiler alırsın. Görsel girdi bazı insanlarda diğerlerinden 
daha kuvvetlidir. Ve görsel veri ayrıca bu diğer duyusal veriler ile de beslenir. Zihnin tüm 
bunlara dayanarak görseli bir araya getirir. Hedefi görmekten elde ettikleri tüm bu duyusal 
girdilerden bir araya getirebildikleri resmin ne kadar doğru olduğu bireye bağlıdır.  
 
 [Hugues Prévost'un Notu: Uzaktan görüş çoğu zaman astral yansıtma ile karıştırılır, astral 
yansıtma ışıkbeden vasıtası ile uzaktan hissetmenin özel formu olarak tanımlanabilir. Ama 
uzaktan görüşte, bilincin odağına bağlı olarak fiziksel beden farkındalığı her zaman 
mevcuttur. Uzaktan görüşe bu nedenle "iki yerde aynı anda bulunma" denmektedir, çünkü 



bilinç beden bölgesi ve uzaktaki hedef arasında kolayca "titreşir". Uzaktan görüş bir konuya, 
nesneye veya insana odaklanırken, gevşemiş, nötr zihin haliyle kolaylaştırılır. Bu çoğu zaman 
neredeyse dikkati çekmeyen şekilde başlar, bedenin bölgesel ortamından kaynaklanmayan bir 
koku gibi "hiç bir yerden ortaya çıkan" bir izlenim ile hafif bir dalıp gitme gibi. Eğer analitik 
yargılama olmadan duyusal algının demirlenmesinde odak sürdürülebilirse, bu diğer türde 
duyusal izlenimleri dahil etmek üzere genişler: görsel ve işitsel.  
 
Bir çok insan kavramadan uzaktan görüşü deneyimler. Sadece dalıp gitme/gündüz rüyası 
etiketini koyarlar ve daha derine gitme şansına sahip olmadan önce onu bir kenara bırakırlar. 
Kendiliğinden uzaktan görme gerçek içgörüler sağlayabilir, ama amaç üzerine hedef 
göstermeye karar verdiğimiz zaman, kişisel önyargılarımızın müdahaleleri nedeniyle 
çoğunlukla sıkıntı ortaya çıkar. Teknik uzaktan görüş protokolleri, hedefi bilinçli zihin veya 
görür için anlamsız olan, ama engel oluşturmayan gelişigüzel indeks (bir seri sayı veya 
koordinat) arkasına saklayarak bu tür müdahalelerden kaçınmayı arar.   
 
Ek olarak, gelişigüzel zihin gevezeliği denilen şey bilinçaltı zihnin vasıtasıyla duyular dışı 
bilgi alma olarak düşünülebilir. Çok gerçek anlamda, tüm duyusal veriler bilinçdışını 
tetikleyen - ki bunun farkında olmayız -  bilinçaltı için katalize edici bir ajan olarak 
davranabilir. Zihnin süptil süreçler ile evrenden sürekli olarak bilgi aldığı görülüyor, bu 
hipnoz kullanılarak onaylanabilir. Hipnotik hallerdeki bireyler bilinçli olarak farkında 
olmadıkları geçmişleri hakkında bilgileri hatırlayabilir. Son olarak, spiritüel perspektiften 
kozmostan süptil bilgi alınması olarak düşünülen şizofreni veya genel olarak zihinsel 
hastalıklar duyular dışı verilerin alınması olarak düşünülebilir, ama bu bilgilere anlam vermek 
için önceden var olan bilgi eksikliği vardır. Bilginin ne anlama geldiğini kavrayamadığımız 
zaman, onu holistik olarak bütünleştirme yeteneği olmadığı zaman, eğilim verileri 
normalleştirmek veya görmezden gelmektir, ki bu sonra bilinçaltında kontrol edilemez bir 
şekilde tezahür eder.] 
 
UZAKTAN GÖRÜŞ İÇİN PROTOKOLLER VEYA TEKNİKLER:  
 
DW - Bunu yapmak için ilk oturduğun zaman herhangi bir protokol var mıydı? Bunu iyi 
yapma yeteneğini kesintiye uğratacak başına gelebilecek şeyler var mı?  
CG - Evet, tamamen berrak zihne sahip olmalısın. Hedef ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip 
olmadığından emin olmak zorundasın. Eğer önceden bilgi yüklenirsen, verdiğin bilginin her 
parçası bir şekilde bozulmuş olacaktır. Hedefin bütünlüğünü korumak süreçte son derece 
önemlidir. Ve ayrıca, bunu yaparken görürler berrak bir zihin haline sahip olmalıdırlar, kendi 
kişisel yaşamlarından getirdikleri diğer hislerle bilgiye ilave yapmamak için. 
 
DW - Okuduğum bazı uzaktan görme talimat kitaplarında, aç olamayacağın, çok yorgun 
olamayacağın ve başlamadan önce tuvalete gitme ihtiyacın olamayacağı söyleniyor. Bunlarla 
aynı fikirde misin? 
CG - Kesinlikle, evet. 
 
DW - Neden bu bir faktör? 
CG - Bunlar çeldiriciler. Çocukları uzaktan görme için eğitirlerken, onları mahrumiyet 
odalarına koyarlardı. Hedeften başka duyusal girdi olmazdı, bilgi hedeften gelirdi. Ve 
çocuklar daha yetenekli oldukça, içinde aktivite olan bir odada masaya oturabilirlerdi ve 
hedefe odaklanabilirlerdi.  
 



DW - O zaman ortalama denilen insan görünüşe göre ortalama değil. Burada duyduğumuz 
şeylerden biri bu: Hepimiz bu yeteneğe sahibiz. Ortalama bir insan bu disiplinde doğru 
şekilde eğitilirse ne tür şeyler yapabilirdi? Bu ne kadar ileri gider? 
CG - Bireye bağlı. Ayrıca uzaktan etkileme var. İnsanları uzak mesafelerde etki yapmaları 
için eğitebiliyorlar. İnsanları belirli bir şekilde davranmaları için etkileyebilirsiniz. Ve ayrıca 
insanları öldürmek için kullanılabilen bir silah sistemi olarak kullanılan teknolojik olarak 
güçlendirilmiş uzaktan görüş ve uzaktan etkileme var.  
 
DW - Nasıl teknolojik?  
CG - Gördüğüm sistemler, temelde iki levha var. Bu, kara kutu sistemine takılan anot ve 
katota benziyordu, temelde bir anten dizilimi. Kişi uzaktan görme çalışması yaptığı zaman 
veya derin teta haline girdiği zaman, Gizli Uzay Programındaki insanlar ulaşabiliyordu, 
bilinçli teta hali gibi, bu onların yeteneklerini güçlendiriyordu ve onları bu teknoloji ile 
odaklıyordu. Bu insanların bazıları bir insanın kalbini durdurabilir, anevrizma yaşatabilir. 
Uzaktan her türlü şeyi yapabilirler.  
 
DW - Ve bu teknolojiyle. 
CG - Evet. Bunların bazıları teknolojiyi o kadar çok kullandı ki, güçlendiler. Bu silah 
sistemlerini çok fazla kullanıyorlar ve teknoloji olmadan insanları öldürebilirler ve zarar 
verebilirler.  
 
GELECEĞİ UZAKTAN GÖRMEK:  
 
DW - Bu tekniği uygulayan "ortalama insan"dan söz etmeye devam edelim. Bunda gerçekten 
iyi olan birini alırsan, onlar şimdiki zamanda bir şey görmek ile sınırlılar mı, yoksa bu zaman 
çizgilerini, olası gelecekleri görme yeteneğini de kapsıyor mu?  
CG - Olası gelecekler, geçmişe bakmak... Evet, tüm bunlar uzaktan görüş ile olası olan şeyler. 
Geleceğe bakmak çok zordur, çünkü burada özgür irade geliyor ve geleceği biraz değiştiren 
şeyler her zaman vardır. Buna olası gelecek dememizin nedeni bu. [Uzaktan görüş veya 
kehanet ile olsun, olası gelecekleri görmek her zaman nedenselliği, neden ve sonuç yasalarını 
keşfetme uygulamasıdır. Bu prensip, her sonucun bir nedeni olduğunu, her tezahür etmiş 
sonuç için onu gerçekliğe getiren bir katalizör unsur olduğunu belirtir. Bu katalizör unsur 
özgür irade eylemlerinden kaynaklanır, ki bu olası dalgaları veya potansiyelleri hayata geçmiş 
olaylara çöktürür. Evrende Özgür İrade gelişigüzel bir bileşendir, Doğal Yasa statik bir 
unsurdur. Özgür irade eyleme geçtiğinde, Doğal Yasanın fonksiyonu olarak sonuçlar üretilir. 
Eğer insan Doğal Yasayı doğru şekilde anlarsa ve özgür iradenin nerede eyleme geçme 
potansiyeli olduğunu fark edebilirse, olası gelecekler belirlenebilir. Ama özgür irade Corey 
Goode'un ifade ettiği gibi gelişigüzel bir unsurdur, o zaman olayları gerçekleşmeden önce 
tahmin etmek asla mutlak bir kesinlik değildir. Tersine, geçmişte ve şimdide olduğu gibi, 
tezahür etmiş veya gerçekleşmiş olaylar gözlenebilir, çünkü bu noktada, özgür irade artık bir 
faktör değildir, seçimler önceden yapılmıştır ve bu seçimlerin sonuçları tezahür etmiştir]  
 
UZAKTAN GÖRÜŞ SİLAHLARI VE KORUMA SİSTEMLERİ:  
 
DW - İnsanların hedef hakkında hiç bir şey bilmemeleri gerektiği gerçeği hakkında 
konuşurken, zihnin bilgiyle meşgul olmasını ve gördüğü şeyi anlamaya çalışmasını önlemek 
için başka protokoller var mı?  
CG - Evet, bu uygulamayla gelir. Silah sistemlerinden konuşuyorduk. Bunlar aynı zamanda 
tesisleri, hava aracını, uzay aracını korumak için de kullanılıyor. Uzaktan görülmemesi için 
kalkan oluşturuluyor. Uzaktan görürler, belirli bir tesisi görmeye çalışırsa, eterik koruyucu 



olan insanları var. Uzaktan görürler bunlara "dağıtıcılar" diyor. Hedefe tam kilitlenmeye 
başladıkları zaman, düşüncelerinin dağıldığını görüyorlar. Ve bunu yaparken güçlendirmek 
için teknolojiyi kullanıyorlar.  
 
Ben çocukken, yeteneğimizin ne olduğunu keşfederlerdi ve bu yeteneği kendimizi uzaktan 
gören insanlardan korumak için kullanmayı öğretirlerdi. Ve bana öğrettikleri yöntem 
etrafımda ters dönen mavi bir topu gözümde canlandırmak idi, yarısı bir yönde dönüyor, diğer 
yarısı diğer yönde dönüyor ve her yönde daha hızlı döndüklerini görüyordum ve bana uzaktan 
bakan veya uzaktan etkilemeye çalışan kişiyi mavi topun içine koyuyordum. Ve sonra her ucu 
tutup patlayıncaya kadar geriyordum. Enerjiyi sana bakan kişiye geri yolluyordu ve onlara 
"eterik başağrısı" veriyordu.  
 
UZAKTAN GÖRÜŞ PROGRAMLARINA ELEMAN SEÇME:  
 
DW - Diğer şeyler arasında bana Montauk hakkında bilgiler veren muhbir bir noktada bu 
psişik program için seçildiğini söyledi. Üste biri ona gelip, "Hey, Duyular Dışı Algılama 
hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Ama sonra, "Eğer ilgilenirsen, seni bu sınıfa 
sokabiliriz ve askeri hizmetinin bir parçası olarak bundan gelir elde edersin" derler. Nazi 
personel alıcılar da olduğunu söyledi.  
CG - Naziler Ruslardan önce uzaktan görme deneyleri yapıyorlardı.  
 
DW - Birinin sana gelip görünüşte gelişigüzel bir sohbet başlattığı, ama arkasında bir gündem 
olan bu işe alma tekniğine aşina mısın? 
CG - Evet. Benim başıma bir kaç kez geldi. Taktiği bildiğinizde, çok ortada. Gelirler ve suları 
test ederler.  
 
DW - Pekala, bu muhbire neler olduğundan konuşalım. Profesör dedikleri adamlar odaya 
getirilir. Profesör kel kafalı, yan tarafları ağarmış ve gözlüklü biri. Profesör bir parça kağıdı 
okuyor. Muhbir ona bakıyor. Ona bu soruları soruyor. Ve sorular sorulurken, bu görünürde 
can sıkıcı psikolojik değerlendirme soruları, muhbir Profesörden bu kesinlikle korkunç psişik 
saldırıyı alıyor. Zihnindeki bu acı, çığlık atmak gibi, öğütücü metal. Ve eğer bu adama "Ne 
halt ediyorsun!?" demezsen, sınavı geçemiyorsun.  
CG - Doğru. 
 
DW - Buna benzer şeyler duydun mu? 
CG - Buna benzer bir şey yaşadım. Bir çok kez oldu. Odadaki sadece tek bir kişiyi teşhis 
etmek zorunda değilsin, aynı zamanda odada çok fazla insan olur ve içinden geçtiğin eğitim 
ile ilgili seninle görüşme yapan bir grup vardır. Beyninde aynı tür dağılma, ağrı alırsın ve 
eterik olarak saldırıya uğradığını bilirsin. Ve bunun kim olduğunu belirlemek zorundasın. 
Odada hepsi bunu yapmak için çok ağır eğitim gören bir çok insan olduğunda bu kolay 
değildir.  
 
DW - Bu durumda, o muhbir eğer o tepkiyi vermezsen, başarısız olduğunu ve psişik eğitim 
programına hiç alınmadığını söyledi.  
 
"KARA BÜYÜ" VE VARLIK EKLEMELERİ:  
 
DW - Başka bir muhbirden işittiğim başka bir şey, bunların çoğu kara büyü, insanlar 
sistemlerine eklenip onları başka uzaktan görürlerden gelen saldırılara karşı koruması için 
bazı şeytanlar veya bazı varlıklar ile anlaşma yapıyorlar. Bunun gibi bir şeye aşina mısın? 



CG - Evet. kesinlikle bu karanlık uygulayıcıların bazıları, kendilerini korumak için bu 
varlıkları davet etmek veya kullanmak için kara büyü kullanıyorlar; bu varlıklar, eklentiler her 
türde şey için kullanılabilir.  
 
UZAKTAN ETKİLEME YÖNTEMLERİ:  
 
DW - Biraz uzaktan etkileme hakkında konuşalım. İnsanlar belirli düşünceler sahip olmaları 
için etkilenebilir diyoruz?  
CG - Belirli eylemlere yol açan belirli düşüncelere sahip olmak. Diyelim yönetme yeteneğini 
gerçekten etkilemek istediğiniz bir senatör var veya gerçekte üzerinde çalışmalarını 
istemediğin bir hesap üzerinde çalışıyorlar. Önce, psikolojik bir profil yaparlar, eğilimlerini 
ve neyle ilgilendiklerini bulurlar ve uzaktan onları etkilemeye başlarlar ve normalde 
yapmayacakları şeyleri yapmalarını sağlarlar. Çok fazla insan, zihnine bir an için giren 
düşüncelere veya fantezilere sahip, ama hiç harekete geçmezler. Ama bu onları harekete 
geçmeleri daha olası olan yere biraz getirir. Ve ne kadar çok etkilenirlerse, harekete geçmeleri 
o kadar olasıdır, onların üzerinde ne kadar çok insan çalışırsa, hata yapmaları o kadar çok 
olası olur ve sonra haberlerde büyük bir skandal ile sonuçlanır ve üzerinde çalıştıkları 
hesaptan dikkatleri dağılır.  
 
DW - Ölümsüz Üstatların Yaşam ve Öğretilerini okuduğun zaman, .... hakkında konuşabilir 
misin... Bu Tibetlilerden söz ediyorlar ve bu Tibetli adamların bazıları kara büyü yapıyordu. 
Ve kitapta, bunların bazıları tanımlanıyor - çok tehlikeli bir uygulama - adam öldürme 
yöntemi, bir kamayı enerjiyle yüklüyorlar, kamayı birinin yanına koyuyorlar ve o kişi kamayı 
alıp kendisini onunla öldürmek için karşı konulmaz şekilde zorunlu hissediyor. Ama görünüşe 
göre, bunu yaparsan, son derece tehlikeli, çünkü sen kendin kamayı alıp kendini 
öldürebilirsin. Böyle aşırı, nesneleri büyülü niyet ile yükleme ile ilgili bir şeyler işittin mi?  
CG - Bilinçlerini cansız nesneler üzerinde kullanan insanları işittim, ama bir nesnenin 
yüklenip ona dokunan kişinin eyleme geçmesine neden olan bir şey duymadım. 
 
DW - Pekala, bir an için voodoo konusundan konuşalım, çünkü bunun bir tür uzaktan 
etkileme olduğunu görünüyor.  
CG - Evet 
 
DW - Tanımladığın şeyin temeli aynı. Biri sizi temsil eden bir bebek yaratır ve sonra ona 
iğneler batırabilir ve görünüşe göre bebeği görmekten korkmak?  
CG - Evet, anahtarlardan biri hedefinin bebeği görmesidir.  
DW - Doğru. Çünkü onu gördükleri zaman, uygulayıcı için de deneyimi birlikte yaratan bir 
şey - psikolojik bir şey - gerçekleşir. Gerçekleşen şeyin çoğu aslında hedef tarafından birlikte 
yaratılır.  
 
Bebeğe bir varlık eklentisi olduğunu söyler miydin? Bebeğe baktıkları zaman birine davet 
edilebilen, bebeğe konulan bir tür spiritüel varlık var mıdır? 
 
CG - Bu onun bir parçası olabilir, ama bir varlığın dahil olması hiç zorunlu değildir. O insan 
bu kültürde büyümüşse ve bu nesnede, iğneler batırılmış bu bebekte güç olduğu kuvvetli 
inancına sahipse, ve iğneler batırılmış kendisinin temsili olan bu bebeği aldığında, zihinleri 
bedenleri bu problemleri yaratır.  
DW - Evet. O kişinin yaratmaya çalıştığı büyüyü yaratırlar, tezühür ettirirler.  
 
 



SKOPOLAMİN VE TELKİN TEKNİKLERİ: 
 
DW - Bu voodoo geleneğinde skopolamin kullanılması hakkında ne düşünüyorsun? Her 
şeyden önce, bu voodoo kültürlerinde skopolamin kullanımını kısaca özetleyelim. Bu ne 
yapar?  
CG - Skopolamin çok pistir. Bir bitkinin üzerinde büyüyen bir tohum olduğuna inanıyorum, 
bitkinin ismini hatırlayamıyorum. 
DW - Datura.  
CG - Onu kırıp içini kullandıklarına inanıyorum.  
DW - Evet. Onu kurutuyorlar ve toz olarak kullanıyorlar. Ama bu temelde özgür iradeyi 
uzaklaştırıyor. Çoğunlukla insanları soymak için kullanılıyor. Birine barda bir hap veriyorlar 
ve o kişi hapı içtiğinde, hap veren kişi "beni evine götür ve her şeyini bana ver" diyor. Ve 
kurban mutlu bir şekilde onu arabasına alıyor, evine gidiyor, tüm eşyalarını bir kamyona 
taşımasına yardım ediyor. Hapın etkisi geçince kurban olan bitenden afallıyor.  
 
DW - Ama şuna gelelim. Birine skopolamin verip sonra ona voodoo laneti verebilir misin, 
bunu bilinçli olarak hatırlamaz, ama bir şekilde zihnine yüklenmiştir?  
CG - Olan şeyin çoğu bilinçaltı seviyesindedir. Bu nedenle bilgi bilinçaltına yüklenebilir ve 
bilinçli olarak, olan biten şey ile ilgili fikirleri yoktur.  
DW - O zaman bu etkileri güçlendirmek için kullanılabilir. Skopolamin etkisi altında post - 
hipnotik telkinler verilebilir, o zaman bebeği gördükleri zaman, zaten onları belirli bir yöne 
iten bu telkine sahiptirler.  
CG - Evet. Programlarda, kimyasal boş sayfa açma işi yaptıkları zaman, skopolaminin 
sentetik formunu ve diğer hapların kokteylini kullandılar.  
DW - Bunu hipnotik telkinler ekmek için de kullanabiliyorlar mıydı? 
CG - Evet. Boş sayfa açma sırasında, olaylarla ilgili hafızanı kaybediyorsun. Hatırlamaya 
başlaman durumunda da hipnotik telkinler ekiyorlar. Bu arka kapı koruması gibi.  
 
NESNELERİ NİYET İLE YÜKLEMEK:  
 
DW - Lisedeyken, Fox kanalında 13 ncü Cuma adlı bir şov vardı ve Jason filmlerine 
dayanmıyordu. Her hafta, şov bu yaşlı adam ve bir antikacı dükkanında çalışan çekici kadın 
yardımcısı ile ilgiliydi. Ve gerçekte antika değillerdir. Olan şey, bir tür ruh veya varlık ile 
yüklü bu nesneleri, bu tuhaf, eski nesneleri elde tutuyorlardı. Her hafta cinayet işlenmesine 
neden olan bir nesne vardı ve varlığa kadar izlemek zorundaydılar.  
 
Uzaktan insanları etkileyebilen nesneler fikri sadece bir teori değil. Uzaktan etkilemeye neden 
olan üzerlerinde yük olan nesneler olabilir mi? Antika nesneler gibi veya hatta kadim 
uygarlıklardan gelen bir şey? 
 
CG - Evet, yani, nesneler bulundukları ortamın enerjisini taşıyabilirler. Ve belirli türde bir 
enerjiyle yüklü iseler, nötrleştirilinceye ve farklı bir enerjiyle yükleninceye kadar bu enerjiyi 
taşıyabilirler. Bu enerjiyi tutarlar ve nötrleşinceye kadar bu enerjiyi yayarlar.  
 
UZAKTAN GÖRÜŞ ÖRNEKLERİ:  
 
DW - Uzaktan etkileme hakkında ve kadim geleneklerin bunu yapma şekillerinin bazılarından 
ve tartışmakta olduğumuz bu gizli programlara nasıl bütünleştirildiğinden ve 
modernleştirildiğinden konuşmaktayız.  
 



Uzaktan görüşe geri dönelim, kendin yapmış olduğun uzaktan görmenin en şaşırtıcı kişisel 
örneği nedir? 
CG - 1989 daydı galiba. Bana bir uzaktan görme işi verilmişti, Nemesis Yıldızı idi. Bunun bir 
yıldız olduğunu kavradığım zaman, güneş sisteminin dışında olduğumu kavradım, güneş 
sistemimize bakıyordum ve yeni ay şeklinde kuyruklu yıldız gibi görünüyordu. Yıldızlar arası 
rüzgarların bana çarptığını hissedebiliyordum. Her tarafa çekilen bonbom şekeri parçası gibi 
hissediyordum. Ve bu sahip olmuş olduğum en canlı deneyimlerden biriydi.  
 
DW - Ayrıca uzaktan görüşte sana gelen güneş flaşı fikri hakkında bir şey anlattın. 
CG - Evet. Tartışmakta olduğumuz her şey bağlamında bu hikayeyi işitmenin iyi olacağını 
düşünüyorum.  
 
Uzun bir süre oldu, tüm ayrıntıları hatırlamıyorum. Ama evet, uzaktan görüş idi, gökyüzünde 
varlıklar vardı ve aşağıyı işaret ediyorlardı. Ve aşağı işaret ettikleri her seferinde, Dünyada 
uzaktan gördüğüm bir şey gerçekleşiyordu. Ve görüşün sonuna doğru, Güneşten bir seri flaş 
geldi... Bundan sonra, Dünyanın tüm insanları bir araya geldiler ve el ele tutuşmaya ve şarkı 
söylemeye başladılar ve çok mutluydular. Ve tüm o negatif insanların aşağı doğru 
düştüklerini, yok olduklarını gördüm, Dünyadan düşüp yok oluyor gibiydiler.  
DW - Bu olduğu zaman neye bakmakta olduğunun fikrine sahip değildin? 
CG - Hayır.  
DW - Bu, onların sahip oldukları diğer uzaktan görüş verileri ile doğrulandı mı?  
CG - Bu bilgi bana özel değildi. Genellikle bilgiyi verirsin ve o kadardır. Geri bildirim 
almazsın, ki bu çok hayal kırıcı olabilir, çünkü güven oluşturabilmen için doğrulamaya sahip 
olmak istersin. Ama usta olduğun belirli bir noktaya geldiğinde, sürekli o doğrulamayı 
almazsın. Sadece işini yaparsın ve sana bir hedef verirler. Bilgiyi alırlar ve sonra sonraki 
hedefe geçersin.  
 
DW - Ama bu flaşı farklı bağlamlarda başkalarından işittin... 
CG - Evet, uzaktan görüş yapan bazı insanları duydum... Onlar Dünyanın ateş ile yok olmakta 
olduğunu görürlerdi. Farklı insanlar farklı şeyler görüyordu. Bunu biliyorum, ama tüm 
ayrıntıları bilmiyorum. Ama Güneş ile ne zaman ve ne olacağını anlamaya çalışmakta 
olduklarını düşünüyorum.  
DW - Ama seninki neredeyse  Hristiyan kendinden geçmeyi çağrıştırıyor gibi ... Yükseliş. 
CG - Evet. Özgeçmişimi ve tüm bunları biliyorlardı. Bu bilgiye "Pekala, işte onun profili. Bu 
şekilde yetişmiş. Bu onun inanç sistemi. O zaman bu, verileri bu şekilde etkileyecek" şeklinde 
yaklaştılar.  
 
DW - Ama farklı insanların farklı zaman çizgilerinde olabileceğini, o farklı zaman 
çizgilerinde olayın olduğundan farklı şekilde deneyimleneceğini düşünüyor musun? 
CG - Evet, ama o an gerçekleşinceye kadar bu spekülasyondur.  
DW - Tabi, elbette. Pekala, Bu Kozmik İfşaat. Ben ev sahibiniz David Wilcock. Sonraki sefer 
görüşmek üzere. 
 
(Çeviri: Saffet Güler) 
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