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In december 2012 maakte de Russische Premier Dimitri Medvedev voor de draaiende
televisiecamera’s bekend dat er buitenaards leven bestaat.

Het lijkt dan ook allesbehalve toeval dat hetzelfde Russische televisiestation RT News die ook
een kanaal exploiteren onder de naam REN, een platform biedt aan de voormalige Minister van
Defensie van Canada, Paul Hellyer.
Paul Hellyer, de voormalige Minister van Defensie in Canada, komt over als een integer man.
Iemand die niets liever wil dan dat er openheid van zaken wordt gegeven over het contact met
buitenaardsen op onze planeet.
Iemand die ook niets liever wil dan hierover openheid van zaken geven is de Russische Premier
Medvedev.
We hebben dat meegemaakt in december 2012 als “het Disclosure moment” van dat jaar toen
Medvedev voor de televisiecamera’s openlijk sprak over het bestaan van buitenaardsen en de
contacten die zij onderhouden op deze planeet.
Is het dan toeval dat er op de onder Russische staatscontrole staande nieuwszender RT News,
ruimte wordt vrijgemaakt voor een vrij uitgebreid interview met Paul Hellyer. Waarin hij de kans
krijgt om die dingen te zeggen waarvan hij vindt dat ze belangrijk zijn voor de mensheid. (
RT, vroeger Russia Today,
is een wereldwijd Engelstalig televisiekanaal uit Rusland en het eerste Russische volledige
digitale tv-kanaal. Het wordt gefinancierd door het staats-nieuwsagentschap RIA-Novosti).
Is het misschien Medvedev geweest die zelf als Premier toch gebukt gaat onder allerlei
beperkingen, die de leiding van RT News in het oor heeft gefluisterd dat ze er goed aan zouden
doen om Paul Hellyer te interviewen?
RT News is tegenwoordig een wereldwijd bekend nieuwsnetwerk geworden dat miljoenen
mensen bereikt. Dat dit interview het nodige effect heeft gehad is intussen wel duidelijk
geworden.
Zelfs een mainstream krant als The Daily Mail wijdde er op 8 januari een groot artikel aan,
waarin min of meer correct wordt weergegeven wat Paul Hellyer heeft gezegd in dat interview.
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Uiteraard wel met een kantekening dat het een bizar interview was en dat Hellyer misschien
toch een beetje de weg kwijt is, maar de boodschap komt wel over.
Zelfs het Iraanse persbureau FARS besteedde aandacht aan het onderwerp. Paul Hellyer zou
gelekte NSA documenten van Edward Snowden hebben ingezien, specifiek betreffende
buitenaardsen, en hebben bevestigd dat wat hij zag accurate informatie betrof. Wat hij verder
exact heeft gezegd is tot op heden geheim. De intentie van RT News/Medvedev lijkt inderdaad
te zijn dat ze voor meer openheid van zaken willen zorgen rond dit onderwerp.
Daarom, voor al diegenen die dat belangrijke moment eind 2012 hebben gemist, hier nogmaals
het gedeelte waar door Dimitri Medvedev wordt bevestigd dat er zich wel degelijk buitenaardsen
bevinden op deze planeet en daaronder de Russische documentaire “Men in Black”, niet te
verwarren met de gelijknamige hollywood film, met Engelse ondertiteling, waarnaar hij verwijst.
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