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Неотдавна попаднах на едно изявление на д-р Били Греъм, Главата на американската протестантска евангелска църква, духовен съветник на девет президента на САЩ (всъщност кой е Били Греъм? - илюминат, масон и говорител на Сатана, моля, вижте клиповете приложени към постинга!), 
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който изказва мнението, че с НЛО пътуват ангели, изпратени ни от Бога. С него е съгласен и презвитерианският свещеник Бари Даунинг, автор на „Летящите чинии и Библията“.

Той пише: 

„Ангелите идват при нас за да се борят с демоните в навечерието на Второто пришествие на Христос“. 

През 2002 г. Даунинг, говорейки в популярна програма на Си Ен Ен  твърди, че апокалипсисът ще се случи в следващите петдесет години (тук греши, точни години не могат да се посочат, но ще бъдем свидители и участници в него, моя вметка), и че нашествието на летящи чинии е само свидетелство за това.

Това изявление на библейския лъжепророк е поредната измама, с която ще бъде манипулирано неосведоменото човечество, за да бъде подведено в най-фината и коварна последна хватка на Луцифер – тя ще бъде фатална за всички, които ще повярват на сетивата си и се поклонят на падналия ангел, предявяващ претенциите за Божий син.

И така да погледнем днешната действителност, с която се манипулира.

Всички сме свидетели как правителствата се заеха да запознават хората с резултатите от изследванията в областта на НЛО. Едва сега ни признават за достатъчно "зрели" да възприемем информация. Когато през 1983 г. Уелс пуска своята радиошега "Война на световете", той предизвиква паника сред обществото. Този факт се превръща в общоприето доказателство, че в интерес на обществото би трябвало да се намали страхът от НЛО. Няма по-голям страх от този пред неизвестността. 

Ние се променяме под въздействието на радиото, телевизията, науката и техниката. Съвременните технологични и технически "чудеса" превръщат немислимото в нещо съвсем реално и пораждат обществено-психологическа нагласа, че всичко е възможно. Действителността започва да се манипулира. Жак Вале разглежда НЛО като част от “система за наблюдения”, предназначена да трансформира нашата система от представи и вярата, като в крайна сметка я подчини на една “по-висша” цел.

Така художествената фантастика помага на някои “извънземни” сили, които отдавна се опитват да проникнат в човешката история. Нека погледнем истината в очите: общуване с извънземен разум е имало още в зората на човешката история!

През античността хората са общували с “боговете от Олимп”. Днес те влизат във връзка с чистия и високоразвит «разум» от други светове или с “нематериални същности” от други измерения. При това никой не забелязва какво е скрито зад подобни същности! Според закона, който Бог дава на Мойсей, всеки опит за контакт с чужди съзнания (духове) се наказва със смърт. Престъпилият тази заповед бил убиван с камъни. Нека най-после се събудим и видим към какво бъдеще се е устремил нашият свят. 

Вече не е трудно да си представим, макар и схематично, бъдещите събития, когато правителствата по света ще влязат в контакт с ”извънземния разум”, както се описва в ”Краят на детството”, и когато ще получават от този разум всевъзможни инструкции как да управляват на Земята. При това положение не трябва да се учудваме, че Исус Христос няма да бъде признаван за ”Пътя, Истината и Живота”, нито да ни изненадва фактът, че за Него изобщо няма да се споменава. Но винаги трябва да помним, че тъкмо Исус Христос е истинският Спасител, и в ничие друго име няма спасение...

През всички времена небето вълнува особено жителите на земята, предизвиква у тях трепет. Според свидетелства от историята и археологията представата, че небето е обитавано от висши същества, е едно от най-разпространените. С това, например, се обяснява защо атмосферните явления въздействат толкова силно върху психиката на човека. Събитията в небето придобиват особен смисъл тъкмо защото стават във ”висините”. 

Както е известно, високото положение открива широки хоризонти и в резултат дава повече информация. Затова то се свързва с представа за власт, авторитет и ум. Ниското пък, напротив, означава подчинение и недостиг на знания. Разбираемо е защо мисълта, че можем да се отделяме от земята, предизвиква чувство за превъзходство, дори ужас у ”нискостоящите”. Тук трябва да се вземе предвид освобождаването от пространствените граници и абсолютната липса на прилика с условията, които човек намира на небето. Всичко това предизвиква благоговение, страх и копнеж за висшето. 

В Библията постоянно се говори за "знаменията от небето" като за предвестници на идващия съд и бъдещата катастрофа. Необичайните явления в целия библейски текст се приемат като начало на “края на времената”, което предшества идването на Месия, за да съди човечеството. Самият Исус Христос ни говори за това: 

”Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове... ще има и ужаси, и големи знамения от небето” ( Мат. 24:7; Лука 21:11). 

Този стих няма как да не го свържем с «реалността» на НЛО.

Всички знаем - НЛО – това са неидентифицирани летящи обекти. Съществуват множество теории, които обясняват техния произход и природа. Всеки ден към тези теории се прибавят нови и нови. Но това явление се изплъзва от всички обяснения и до днес никой не може да докаже за него нищо по същество. Известно е само, че ”те съществуват”. 

Проучване, проведено в Америка през 1973 г., показва, че 15 милиона американци са виждали ”летящи чинии”. И макар че по-голямата част от случаите може да сведем до естествени явления в природата, десетки изследователи стигат до извода, че значителна част от анкетираните (20-30%) са наблюдавали нещо, което не е възможно да се обясни чрез познатите методи. 

След много прецизен подбор остават над 2 000 случая, регистрирани като НЛО. В 700 случая може да се говори и за материални последствия от тези явления. Телата са наблюдавани с радар и при това е документирана невероятната скорост, с която са се движели. Хората са ги обстрелвали с изтребители и ракети – никакъв резутат. Тези обекти са със силно електромагнитно излъчване, което спира електродвигателите и нарушава елекрическите вериги. Под въздействието на това излъчване животните побесняват, а при хората често се наблюдават психически разстройства. 

Литературата за НЛО изобилства с разкази за «срещи». Неочаквани контакти с екипажите на летящите чинии обикновено се осъществяват в пустинно място, където те съобщават на хората по телепатичен път нещо важно от рода на: 

«Земята е заплашена от саморазрушение». 

«Ние идваме да помогнем, но не можем да започнем без вашата помощ». 

Повечето от тези послания са обвързани с някои от най-известните мотиви в окултната литература: космическата еволюция, откровения, различни психически прояви и т. н. Понякога, на човека, влязъл в контакт, се съобщава, че е избран да бъде ръководител и месия за всички, които по-късно ще му дадат за помощници. Обикновено той е избраният посредник за по-нататъшното общуване (което по принцип се осъществява телепатично), и е длъжен да предава информацията на всички, които «имат уши».

Но това не е всичко. Около НЛО се създават няколко секти с религиозен и полурелигиозен характер, като «Общество на Ефира», «Общество на Слънцето», «Школа на мисълта», и множество малки тайни групи. На практика все повече хора твърдят, че са били в контакт с НЛО. Вероятно става дума за поне 50 хиляди такива срещи само в САЩ.

Похищенията

Най-драматичните и невероятни контакти са свързани с «похищенията». В тези случаи е ясно изразен окултният характер на всичко, което става. Особено голям шум се вдига около похищенията на Бети и Барни Хилами (Ню Хемпшир, 1961), Хиксън-Паркър (Мисисипи, 1973) и Брайън Скот (Аризона и Калифорния, пет пъти в периода 1971-1975). Похитените изпадат в дълбок транс и впоследствие страдат от тежки психически травми. Твърдят, че са били на космически кораб, че са ги изследвали хуманоиди и след това са ги пуснали на свобода.

Скот e похищаван четири пъти. Неведнъж той вижда «нажежени светещи кълба» около къщата си и вътре в нея. Изчезва тайнствено от дома си за 24 часа. Редовно изпада в транс, като в това състояние автоматично и с компютърна точност възпроизвежда текстове и чертежи. Няма покой - извънземните могат да нахлуят в живота му всяка секунда и да наводнят ума му с поток от математически данни, звездни карти и сложни планове на машини от бъдещето.

Скот привлича вниманието на видни учени. Изследователите се надяват, че неговите текстове ще им помогнат да проникнат в определени области от генетиката и физиката. Последвалите съобщения от борда на НЛО подготвят Скот, че му предстои да получи информация за тайните на клонирането и на генното инженерство, които ще донесат полза на цялото човечество; също за машината, която работи въз основа на квантовата физика и ще позволи на хората да се придвижват отвъд времето и пространството. И, накрая – за проект на «машина за свободна психическа енергия», която ще позволи цялото човечество да мисли едновременно за едно и също нещо!

Ще спра вниманието ви върху още една личност – Ури Гелер, израелски медиум - най-известен от хората, имали контакт с извънземни. За психокинетичните му трикове с материята и духа се говори по целия свят. Той твърди, че получава приток на сили от «пришълците», с които установява контакт в градината на един арабин още като дете. Ури Гелер и неговият приятел спиритист д-р Андрия Пухарич твърдят, че имат контакт с «деветка» от планетата Хоова. «Деветката» уверява, че те са решили всички проблеми на битието. Идват, за да предадат на земните жителите «новата наука», която съдържа телепортация (преместване на материален предмет с усилие на мисълта), контрол над материята и биологичните системи, имплантация на усещания и знания в душата и разума на други хора. Разбира се, всичко това е не «нова наука», а старият окултизъм. Всички тези психо-религиозни феномени са известни на окултистите и спиритистите още от древността. 

Манията за величие и мащабът на претенциите издават произхода на тази «деветка»: 

«Запомни, всичко това е истинско божествено водителство! Бог е не някой друг, а самите ние - деветте принципа на Бога! Няма друг Бог освен нас! Вярвай, че казваме истината! Ако Бог някога е говорил с хората, ако някога е избрал човека за свой инструмент, то е именно сега. Запазете този миг като най-скъпоценното в живота си! Това са думи на Бога!». 

За всеки християнин това "послание" е съшито с бели конци, тъй като Божието Слово - Библията, говори за единствения Спасител Господ Исус Христос, Който казва: 

«Аз съм Пътят, Истината и Животът» (Йоан 14:6).

Всъщност, в откровенията дадени на Пухарич и Гелер се открояват важни особености в методите и намеренията на «извънземните» цивилизации - сочат присъствието на спиритуална технология, ясновидство и психически манипулации с материята. Техният опит, разбира се, не е изключение. Регистрирани са стотици съобщения за подобни срещи. Сред многобройните духове, посетили знаменитата Джейн Диксън, има много извънземни. Те й казват, че екипажите на техните НЛО се състоят от жени, които идват от досега неоткрита планета, разположена близо до Юпитер, и искат да обучат хората да използват Слънцето за разрешаване на всички енергетични проблеми на Земята. Джейн Диксън смята, че посещенията на извънземните «ще донесат на хората благословение».

Като следваме свързаните с НЛО странности, няма как да не  стигнем до заключението, че явлението НЛО са  действия на падналите и демонични духове, които влизат в контакт с нашата планета.

Трябва да отбележа, че такава представа за НЛО имат не само християните. Ето например до какви изводи стига Лин Катое, която не е християнка. Като библиограф в библиотеката на Американския конгрес тя проучва 1600 статии и книги, посветени на НЛО. Катое пише: 

«В множество напълно правдоподобни съобщения за НЛО, публикувани в печата, има ярко изразени признаци на спиритични явления и демонична обладаност. С тези понятия отдавна са запознати богословите и парапсихолозите».

В сп. «Преглед на НЛО» четем: 

«Няма да цитираме съобщенията за десетки случаи, но симптомите на демонични действия могат да се проследят тук отново и отново». 

Агностикът Джон Кил се пита не е ли целият този шум около НЛО една «голяма шега. Невидимите същества намират удоволствие в това да плашат, смущават и съблазняват човешкия род». Дори такива известни учени като Хинек и Вале говорят за възможността да съществува «пета колона, състояща се от НЛО, колона, която е длъжна да отклони човечеството от правилния път». 

Кил обосновава мнението си с факта, че съобщенията, предавани от НЛО, твърде много напомнят информацията, която мистици медиуми смятат, че получават от отвъдния свят.

Той пише: 

«Демонологията не е изобретение на неколцина луди. Това е стара наука за демоните, които съществуват заедно с хората в хода на цялата човешка история. На тази тема са написани хиляди книги. Авторите на много от тях са богослови, учени, естествоизпитатели. Всеки изследовател от тази сфера има възможност да използва голямо количество документирани факти. Проявите, описани в тази литература, много напомнят или дори направо съвпадат с това, което може се наблюдава при контактите с НЛО. Жертвите на демономанията имат същите медицински и емоционални симптоми, както хората при среща с НЛО».

Демоните и спиритуалната технология

Многобройните описания на НЛО ни подтикват да се запитаме не само за средствата, но и за целите на това явление. Окултните науки отдавна са запознати с левитацията, телепортацията, психокинезата, ясновидството, автоматичното писмо и «астралното» възникване на материя, привидно от нищото. Дори демони като падналите ангели са надарени с голяма сила. Демоните могат, например, да манипулират материята и да я възобновяват. Могат да влияят върху човешкото съзнание, да го обсебват и да пренасят в психиката на един човек преживявания на други хора. Те са способни да контролират човешкото съзнание. Похищенията от НЛО  се числят също към тази категория. В своята книга «Ури» Андрия Пухарич, без да си поставя за цел, подробно разкрива как демоните манипулират човешкото съзнание. Той си спомня поредица от събитията, станали с него, които, както се изяснява по-късно, просто са нереални.

Библията не задоволява празното любопитство на хората за демоните, но ни дава ясна представа за сферата на тяхното влияние и за тяхната власт. В Библейски разказ действията на египетските чародеи не са представени като фокуси. Те явно манипулират материята и енергията, магиите им раждат жаби и змии, но всичко това се възприема не като нещо извънредно, а като обичаен факт. Господ потвърждава, че властта и познанията на чародеите са напълно реални, но служат за съблазън. Разбира се, на тези окултни сили по Божията воля е сложен край (Изх. 8:18). Но в «края на вековете» (това е нашето време!) човечеството отново ще се срещне с безпрецедентни явления и прояви на свръхестествени сили. Подобно на чародействата те ще бъдат в най-висока степен реални, но в крайна сметка неистинни. Целта ще е да бъдат излъгани и съблазнени хората. Исус казва за лъжливите пророци и месии: 

«Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните» (Мат. 24:24). 

Още по-конкретно предупреждава за това ап. Йоан, като говори за реалността на общуването с духовете и за силата на изкушенията от тяхна страна, които могат да ни подхлъзнат в предстоящата грандиозна измама (1 Йоан 4:1-3).

Ето какво пише Уелдън в своята книга «НЛО: какво се случва на земята?»: 

«Лекомисленото отношение към НЛО може да се окаже също толкова опасно, както и интересът към черната магия. И двата феномена еднакво привличат вниманието на невротици, лековерни и духовно незрели хора. Като резултат се стига до параноидна шизофрения, демономания (обладаност), даже самоубийство. Можем да дадем редица примери. Повърхностното любопитство към НЛО може да прерасне в мания, която руши психиката».

Анализът на "досиетата" с НЛО доказват, че контактите с НЛО по-често се осъществяват с помощта на окултни средства. Тайнствените посетители много рядко реагират на опитите за естествено приближаване до тях, било то преследване със самолет или непосредствена среща на земята. Окултните методи в този план дават много по-добри резултати.

Най-успешно в контакт с НЛО влизат спиритистите, които срещу пари могат, както самите те твърдят, да се свържат с духовете на умрелите. «Центърът на слънчевата светлина» твърди, че членовете му поддържат връзка с обитателите на много планети от нашата слънчева система. Ръководителката на центъра Мариана Франсис приема информацията от другите планети по същия начин както медиум, който е посредник за връзката при спиритичен сеанс.

Една от важните характеристики на НЛО са Прeсичащите се измерения (механизмите на действие на духовната сила).

Сериозната дискусия по повод демоничната природа на НЛО би била непълна, ако не се опитаме да изясним какви механизми предизвикват подобни феномени.

Джон Кил предлага теза, чрез която се опитва да обясни непостоянството и привидната здравина на летящите чинии:
 
«Статистическите данни показват, че летящите чинии не са стабилни механизми, които се нуждаят от гориво, от техническо или математическо обезпечение. Най-вероятно те са просто форми на енергия и не съществуват в такъв вид, като например една книга. Те не са постоянни материални конструкции».

Д-р Курт Вагнер, специалист по обща теория на относителността, е съгласен с Кил. В разговор с Дейвид Фечо той казва: 

«От това, което ни е известно, можем да направим извода, че свръхестествените сили са способни да манипулират материята и енергията. Например те извличат енергия от атмосферата (което се проявява в локалното изменение на температурата), за да я преобразуват в материя, и по такъв начин сякаш се нарушава вторият закон на термодинамиката. Мисля, че в случая с НЛО става дума именно за свръхестествено явление. Не мога да кажа, че зная това със сигурност, но мисля така. НЛО нарушават втория закон на термодинамиката. Те преобразуват енергията така, че силовите полета изглеждат като нещо материално, въпреки че това е само концентрирана енергия. За същинска материя тук и дума не може да става».

Ето как астрофизикът Жак Вале обяснява внезапната поява на НЛО, внезапното им изчезване и напълно неочакваната промяна на формата им: 

«Всичко изглежда така, като че ли тези, които са видели НЛО, са наблюдавали многобройните проекции на многоизмерни обекти в нашето триизмерно пространство».

Понякога се твърди, че демоните (падналите ангели) и духовното пространство, което те обитават, имат по-голям брой измерения, отколкото «триизмерният» свят, където живеят хората. Какво се разбира под по-голям брой измерения? На човека са известни три измерения на пространството: дължина, широчина и височина (или дълбочина). Благодарение на тези три координати можем да определим положението на всеки предмет в пространството. За да посочим мястото на събитие с дадена продължителност, разполагаме с четвърта координата - времето. Затова времето често се определя като четвъртото «измерение». Ние можем да се придвижваме свободно в пределите на трите пространствени измерения, но не и в четвъртото, т.е. във времето. Така че ние сме «обусловени от времето» създания.

Намеренията на НЛО 
(Най-важната част на постинга! Моля, прочетете внимателно!)

Ако предположим, че всичко това е реално, възниква трудният въпрос за намеренията, скрити зад всички тези феномени. И двата проблема – за пресичащите се измерения и причината НЛО да посещават земята – като цяло се допълват и се решават комплексно. Що се отнася до намеренията на Бога, освен да спасява е и да съди човека. В зависимост от своите разбирания част от хората стигат до покаяние, а другата част до съблазън и ожесточение. 

Целта на Сатана е да държи човека в незнание за същността на битието. Сатана иска да натрапи на човека такъв начин на мислене, който ще му позволи да го пороби и да го използва като строителен материал, за да създаде своята психо духовна империя. Средствата за постигането на тази цел са много. Усилията на Сатана са насочени към това да разруши небесното царство и да построи свое собствено. Той се стреми да направи невъзможно познаването на Бога и поклонението пред Него, като сее разрушение, хаос и лъжа. Сатана разширява сферата на своето влияние, като поощрява едни и заплашва други.

Жак Вале прави смело предположение за гениалните планове, скрити зад обърканите, противоречиви явления, и вероятно е много близо до истината: 

«Смятам, че не сме прави, когато виждаме в НЛО само пришълци от космоса. Мисля, че трябва да говорим не за поредица от техни посещения, а за система на контрол».

Вале свързва своите размишления за НЛО с някои наблюдения от психологията на човешкото поведение. Той пише:

«Най-добрият начин да обучиш някого на нещо е да приложиш «метода на повторението», съчетаващ в еднаква степен периодичността и неочакваността».

Процесът на обучението в този случай протича бавно, но сигурно и води до най-висока степен на приспособяване. Трябва да кажем, че този процес е необратим. Затова Вале се пита не въздейства ли схемата на периодичните появи на НЛО върху човечеството също както «методът на повторението». Но ако Вале стига до същността на проблема, остават открити основните въпроси: на какво искат да ни обучат и кого или какво контролира тази «система на контрол»?

«Термостатите контролират температурата, жироскопите – посоката на полета на ракетите. Какво могат да контролират тези паранормални явления? Мисля, че контролират човешкия светоглед и влияят върху него. Следователно НЛО са средство за пораждане на ново човешко мислене» - до такъв извод стига ученият.

Подобни предположения изглеждат прекалено опасни за нашето «просветено» мислене. Но те напълно се съгласуват с Библията. Нека сега да разгледаме въпроса за намеренията на НЛО от съвсем друга страна. А именно какво влияние е оказал големият интерес към НЛО върху научната, културната и интелектуалната сфера? И тук стигаме до същите изводи.

 «...Всяка нова вълна от НЛО засилва интереса на обществото към тези явления. Все по-голям брой млади хора се възхищават от космоса, от различните психически феномени и новите възможности на човешкото съзнание. Появяват се все повече книги и статии за подобни явления, което също променя нашата култура».

Вале не си представя съвсем ясно как трябва да оценява тези промени и скритите зад тях намерения. От една страна, той се опасява, че сблъсъкът с истинската същност на НЛО би разкрил или «убиващата духа простота на часовниковия механизъм, който работи от само себе си», или «една ужасна, нечовешка чудовищност, простото съзерцание на която би побъркало човека». От друга страна, той с отчаяние се опитва да види зад тази схема целта да се присади в нас «по-дълбоко разбиране на човека». Ученият като че ли вижда ясно в НЛО психологическа «уловка» и същевременно се надява, че «това е все пак добра, доброжелателна примамка».

Разбира се, това е наивна надежда. Контролната система, която признава Вале, е само част от онова, което в Библията е наречено «система на света», «царство от този свят», т.е. изтънчена мрежа от манипулации под ръководството на «княза на този свят» - Сатана. Механизмите на манипулациите и лъжите са се усъвършенствали много за последните десетилетия. Дори науката, докато преживява криза, попада в мрежите на парапсихологията. В края на краищата огромният брой «убедителни» психически доказателства и опити ще способства на пълното преобразуване или, по-точно, разрушаване на съвремената наука. Центърът на тежестта ще се измести от данните и фактите към чистата субективност или проникване в човешкото съзнание като метод за познаване на действителността. Психическите феномени и преди всичко НЛО ще получат признанието на науката. Изключителният успех на филма «Междузвездни войни» е сигурен показател за нарастващия интерес към научната фантастика, НЛО и извънземните съзнания.

Джон Уелдън обяснява промяната в съзнанието, предизвикана от НЛО: 

«Ние смятаме, че многобройните случаи на въздействие на НЛО върху съзнанието на човека са само част от истинските им намерения. Те са включени в общия план да се подчинят важните сфери от нашето общество на въздействието на окултните явления. Така НЛО се стремят да изменят коренно колективния светоглед на човечеството. Всичко това трябва да ни подготови за идването на Луцифер».

Този извод съвсем естествено се свързва с едно от  най-потресаващите пророчества за непосредствено предстоящата измама, предсказана  в 2 Солунци 2: 9-12: 

“... действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа, за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са имали благоволение към неправдата”.

п.п. Моля, споделете прочетеното с ваши близки, приятели и познати! Всички трябва да бъдат запознати с истинската демонична същност на НЛО, ЗА ДА НЕ ПОПАДНАТ  В ПРИМКАТА НА ПРЕДСТОЯЩОТО ВСЕСВЕТСКО  САТАНИНСКО ШОУ!

В следващия постинг ще докажа с факти зловещата същност на НЛО, присъстващи и явно предизвикващи масовите беди, нещастия и катаклизми, случили се на планетата ни в този и миналия век.


Важни линкове по темата за НЛО:

Среща с извънземни скоро! Измамата... http://www.youtube.com/watch?v=FCRwdjq0Po8&feature=plcp&context=C3d2f60fUDOEgsToPDskLG1vwfiHnomuQI93IwP3ve

Ф.Б.Р. запoчна разсекретяването нa Секретни НЛО Досиета:
http://www.youtube.com/watch?v=YW-NWx4Ny7E&feature=related

ООН - контакт с извънземни:
http://www.youtube.com/watch?v=wfPIahgQFeY&feature=related

Откриха база на извънземни на Марс:
http://www.youtube.com/watch?v=M7kN1q0jEc4&feature=related

Еленко Ангелов / Срещи от 4 вид ( 1 част ) HD:
http://www.youtube.com/watch?v=yP4k7md2Aso&feature=related

Еленко Ангелов / Срещи от 4 вид ( 2 част ) HD:
http://www.youtube.com/watch?v=Y551PxCOyWM&feature=related

Oбщуване с извънземни:
http://www.youtube.com/watch?v=lhJPwOBJqYM&feature=related

Проф. Лъчезар Филипов: Ако няма извънземни:
http://www.youtube.com/watch?v=v138JrrCf8k&feature=related

Контактьорка с извънземни - видео клипове Yellow.bg.flv:
http://www.youtube.com/watch?v=l86Q4fctcgQ&feature=related



Преживявания Близки до Смъртта Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=zcxSigXdDBw&feature=related

Разказът на един мъж, който се върна от Отвъдното...
http://www.youtube.com/watch?v=jnyQsAVwsfI&feature=related


Силата на Мисълта с Еленко Ангелов.flv:
http://www.youtube.com/watch?v=nWUTALa_190&feature=related

Силата на мисълта с Еленко Ангелов част 2:
http://www.youtube.com/watch?v=VYEx2KdwuVM&feature=related


Еленко Успешна Медитация и Крадци на Енергия част 1:
http://www.youtube.com/watch?v=yOZ4hGLVWgI&feature=related

Еленко Успешна Медитация и Крадци на Енергия част 2:
http://www.youtube.com/watch?v=hs_-k65KtZs&feature=related


1/5 ВИП преживяване с Еленко гост Патриция Кирилова:
http://www.youtube.com/watch?v=6WQXiearTmo&feature=related

2/5 ВИП преживяване с Еленко гост Патриция Кирилова:
http://www.youtube.com/watch?v=k0ONspjFanc&feature=related

3/5 ВИП преживяване с Еленко гост Патриция Кирилова:
http://www.youtube.com/watch?v=fb7pXdgbsQY

4/5 ВИП преживяване с Еленко гост Патриция Кирилова:
http://www.youtube.com/watch?v=QgACXlKFuy8&feature=related

5/5 ВИП преживяване с Еленко гост Патриция Кирилова:
http://www.youtube.com/watch?v=h5U46QwePVw&feature=related


Отвъд с Еленко Ангелов, какво става след смъртта:
http://www.youtube.com/watch?v=a4CivVjqqfo&feature=related

2/4.Отвъд с Еленко или за живота след смъртта:
http://www.youtube.com/watch?v=CQePzz_OJW0&feature=related

3/4.Отвъд с Еленко или за живота след смъртта:
http://www.youtube.com/watch?v=3pHO7O97wrM&feature=related

4/4.Отвъд с Еленко или за живота след смъртта:
http://www.youtube.com/watch?v=naMj73h2VGY&feature=related

НЛО Еленко Ангелов 1 част:
http://www.youtube.com/watch?v=_ETwMK7_XFw&feature=related

НЛО Еленко Ангелов 2 част:
http://www.youtube.com/watch?v=AB1vV6DVlZQ&feature=related



НЛО Еленко Ангелов 4 част:
http://www.youtube.com/watch?v=xPhqg9Qd0U0&feature=related


(1/2)Еленко Ангелов.Шоуто на Иван&Андрей 12.04.2011г.:
http://www.youtube.com/watch?v=w4VMmpNy3lU&feature=related

(2/2)Еленко Ангелов.Шоуто на Иван&Андрей 12.04.2011г.:
http://www.youtube.com/watch?v=lS2ZqGnms3w&feature=related


ВСИЧКИ КАТО ЕДИН ! STOP UFO SECRETS! The bulgarian UFO group:
http://www.youtube.com/watch?v=Qs5NfgbQuFc&feature=related

1.Сериозно за НЛО I серия (филма) HD:
http://www.youtube.com/watch?v=imLybMfsnEA&feature=related



Еленко Ангелов / интро:
http://www.youtube.com/watch?v=u00YT-tusbU&feature=related

UFO*Area 51/Alien Autopsy!-16mm original film/ ROSWELL /NASA X-FILES-1947*:
http://www.youtube.com/watch?v=HO3uSXKlcc4&feature=related



Атентатите 9.11 Еленко Ангелов 1 част.flv:
http://www.youtube.com/watch?v=kV40UEXC1Ek&feature=related


НА КАФЕ: За празникът на дервишите в Коня:
http://www.youtube.com/watch?v=VnvDbmvh5qU&feature=related

Екипът на режисьора Стилиян Иванов беше единственият, допуснат да заснеме хипнотичния танц на дервишите. Всяка година в град Коня, Турция на 17 декември се събират дервишите, последователите на Мевляна от цял свят. "Те празнуват смъртта на своя Учител - персийския поет Руми, оставил стотици прекрасни стихове. В творчеството си той съчетава източния мистицизъм с исляма. Именно негово е желанието да се "празнува" смъртта, защото тя е сватбата на всеки човек с Вечността.


Има ли живот след смъртта? - 1 част:
http://www.youtube.com/watch?v=b6bq7PCiZkc

Има ли живот след смъртта? - 2 част:
http://www.youtube.com/watch?v=J7GVftA_cWM&feature=related

АТЛАС Живот след смъртта 1993 (песен):
http://www.youtube.com/watch?v=NoVFqlx2VqQ&feature=related

Живот след смъртта:
http://www.youtube.com/watch?v=vzslDx8ZlQo






