
Kim jest Xenu? 
Opowiem ci historię. Siedzisz wygodnie? No to zaczynamy.  

Dawno dawno temu(75 milionów lat temu dokładnie rzecz biorąc) żył sobie władca galaktyk 

imieniem Xenu. Xenu sprawował władzę nad planetami w tej części galaktyki włącznie z planetą 

Ziemią, tyle że w tamtych czasach nazywano ją Teegeeack.  

Xenu miał problem. Wszystkie z 76 planet które miał 

pod kontrolą były przeludnione. Każda z planet miała 

przeciętnie 178 miliardów ludzi. Xenu chciał pozbyć się 

tego przeludnienia i ukuł pewien plan.  

Xenu przejąl całkowitą kontrolę z pomocą swoich 

rebeliantów i obalił dobrych ludzi i Lojalnych 

Oficerów. Potem z pomocą psychiatrów zwołał miliardy 

ludzi na rzekomą weryfikację podatków ale zamiast 

tego wstrzyknąl im alkohol zmieszany z glycolem by ich 

sparaliżować. Następnie spakował ich w samoloty 

kosmiczne które wyglądały dokładnie jak DC8 (z tym że 

mialy silniki rakietowe zamiast śmigieł).  

Te kosmiczne samoloty DC8 poleciały na planetę 

Ziemia gdzie sparaliżowanesetki miliardów ludzi zostały ułożone dookoła stóp wulkanów. Kiedy 

skończono ich układać na owych wulkanach umieszczono bomby wodorowe. Xenu zdetonował 

wszystkie bomby zabijając zgromadzonych tam ludzi.  

To jeszcze nie koniec tej historii.Ponieważ każdy ma duszę (nazywaną "thetan" w tej opowieści) 

trzeba te dusze powstrzymać przed powrotem. W związku z tym kiedy tesetki miliardów dusz 

zostały rozrzucone przez nuklearne wiatry wybuchu, Xenu miał specjalne elektroniczne pułapki 

które wyłapały wszystkie dusze na elektroniczne listwy (te elektroniczne listwy były lepkie tak jak 

lep namuchy).  

Kiedy już wyłapał wszystkie dusze, popakował je do pudeł i zaniósł je do kilku gigantycznych kin. 

Tam wszystkie te dusze spędziły kilka dni oglądając specialne filmy trójwymiarowe które 

wmówiły im jak powinno wyglądać życie i inne mylące rzeczy.W tym filmie były pokazane różne 

nieprawdziwe obrazy i powiedziano im że były Bogiem ,Diabłem i Chrystusem. W naszej 

opowieści proces ten jest zwany "implantingiem".  

Kiedy filmy się skończyły i dusze opuściły kina zaczeły sie one zbierać razem ponieważ wszystkie 

widziały ten sam film i wszystkie myślały że są jedną osobą. Zebrały się w grupy po kilka tysięcy. 

Ponieważ pozostało tylko niewiele żywych ciał dusze pozostały wskupiskach i zamieszkały te 

pozostałe ciała. 

Zaś co do Xenu, to Lojalni Oficerowie w końcu go obalili i zamknęli go w górze na jednej z 

 



planet. Jest uwięziony przez pole siłowe napędzane przez wieczną baterię a Xenu siedzi tam do 

dziś.  

To już koniec opowieści. Tak więc dzisiaj każdy jest pełen tych skupisk dusz nazywanych 

"cielesnymi thetanami". Jeśli chcemy być wolni musimy pozbyć się tych "cielesnych thetanów" i 

zapłacić za to sporo pieniędzy. A jedyny powód dla którego ludzie wierzą w Boga i Chrystusa jest 

taki, że było to pokazane na filmie który cielesne thetany obejrzały 75 millionów lat temu.  

Co myślisz o tej historii?  

Co? Myślisz że to była głupia opowieść?  

No cóż, my też. Jednakże, ta historia jest podwaliną religii zwanej Scjentologią.* Gdyby ludzie 

znali tę opowieść większość nigdy by się nie zaangażowała w tę religię. Ta opowieść jest Ci 

przedstawiona gdy osiągnieszs jeden z poziomów wtajemniczenia nazywany OT III. Potem już 

możesz ponoć telepatycznie porozumieć się z cielesnymi thetanami aby się ich pozbyć. Aby ten 

poziom osiągnąć i tych dusz się pozbyć musisz zapłacić mnóstwo pieniędzy (albo możesz 

pracować dla organizacji scjentologow przez wiele lat za znikomą płacę).  

Opowiadamy ci tęhistorię jako ostrzeżenie. Jeśli zwiążesz się z kościołem Scjentologii chcemy 

żebyś wstępował(a) z otwartymi oczami 

i w pełni świadomy(a) jakiego rodzaju 

materiał ta religia zawiera.  

Większość Scjentologów którzy pracują 

dla ich Dianetics* centrum i tak 

zwanych "Kościołów Scjentologii” nie 

zna tej opowieści ponieważ nie wolno 

im usłyszeć jej dopóki nie osiągną 

"wyższych" poziomów wtajemniczenia 

Scjentologii. Może to zająć wiele lat 

zanim osiągną ten poziom jeśli w ogóle 

kiedykolwiek im się uda. Ci co go znają 

zmuszeni są do trzymania tajemnicy i 

nie rozgłaszania jej ludziom którzy chcą 

przyłączyć się do kościoła Scjentologii. 

Teraz kiedy już to przeczytałeś znasz ich wielką tajemnicę. Ale nie daj nam zniechęcić Cię do 

przyłączenia się!  

* Dianetics i Scientologia są znakmi towarowymi Religious Technology Centre. Dokument ten nie jest wżaden sposób powiązany 

z tą organizacją. 

 

Rozpowszechnianeprzez: 

www.xenu.net 

 

Ryc 1 część pierwszej strony tajemnego dokumentu OT III z 

rękopisem L. RonaHubbard'a. 


