Zo zal de mensheid buitenaardsen begroeten
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Wanneer de machthebbers op aarde de keuze hebben tussen het vriendschappelijk
benaderen van ons bezoekende buitenaardsen of het ontketenen van een oorlog, zullen ze
altijd voor het laatste kiezen.
Wat dat betreft is er helemaal niets veranderd sinds de tijd van het Wilde Westen, waar men
eerst schoot en pas later vragen stelde.

Er zijn inmiddels talloze films en boeken verschenen over buitenaardse invasies en het is een
onderwerp dat de meeste mensen ook niet onbekend zal voor komen. Daarnaast is er
natuurlijk de elite en hun plannen om de mensheid te dwingen tot de New World Order door het
kunstmatig creëren van een dergelijke invasie, waardoor de mensheid een gemeenschappelijke
vijand heeft. Dit is het beruchte Project Blue Beam.
Naast dat alles zijn er ook nog de echte buitenaardsen en ondanks dat ze hier altijd al hebben
rondgelopen
, doen we net
alsof ze niet bestaan.
Maar, hoe zouden de mensen op deze aarde werkelijk reageren als er een vloot buitenaardse
schepen zou worden waargenomen die linea recta richting aarde koersen? Zouden wij ze met
open armen ontvangen of bombarderen met kernwapens?
Als we de Engelse voormalige leger UFO specialist Nick Pope mogen geloven , het laatste.
Zo vertelt Nick Pope in een recent interview dat een invasie van buitenaardsen helemaal niet
denkbeeldig is en dat wij er goed aan zouden doen om ons daaop voor te bereiden. Dat niet
alleen, maar dat we er ook maar beter van uit kunnen gaan dat ze kwade bedoelingen hebben.
Gebaseerd op zijn ervaringen in het Engelse leger en de manier waarop men daar denkt, heeft
hij een scenario gemaakt van wat hij denkt dat er zou gebeuren als er een vloot buitenaardse
ruimteschepen waargenomen zou worden.
Zo denkt Nick dat buitenaardsen hier zouden komen om ons tot slaaf te maken of misschien dat
ze ons beschouwen als een soort ongedierte of als interessante objecten in een dierentuin. Dat
is de reden dat hij van mening is dat wij ons als aarde moeten voorbereiden op het ergste
scenario en dat ze hier dus niet komen voor een vriendelijk bezoek.
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Wat daarnaast een belangrijke rol zal spelen, is dat ze technologisch waarschijnlijk veel verder
gevorderd zullen zijn dan wij, wat het nog een stuk lastiger, zo niet onmogelijk, maakt om een
dergelijke vijand te bestrijden.
Hieronder is een nagemaakt officieel document, met daarop alle stappen die in dit geval de
Engelse overheid zou ondernemen volgens Nick Pope.
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