
    ????מי הוא זנומי הוא זנומי הוא זנומי הוא זנו

    

? ת בנוח\ה יושב\את. אני עומד לספר ל סיפור

 .אז נתחיל, טוב

ליתר ,  מיליו� שני�75לפני (היו היה לפני שני� רבות 

זנו היה ]. או קסנו[שליט גלקטי חייזר בש� זנו , )דיוק

אחראי על כל כוכבי הלכת בחלק זה של הגלקסיה 

רוי אשר באות� ימי� היה ק, כולל כדור האר$ שלנו

 .טיגיאק

 

 כוכבי הלכת עליה� שלט היו 76כל . לזנו היתה בעיה

על כל כוכב לכת היו . מאוכלסי� יתר על המידה

הוא רצה להיפטר מכל .  מיליארד איש178בממוצע 

 .ולכ� היתה לו תוכנית, אוכלוסיית היתר

ואז . מני�הביס את כל האנשי� הטובי� והקציני� הנא, ובעזרת בוגדי�, זנו נטל שליטה מוחלטת

ש� ה� קיבלו , בעזרת פסיכיאטרי� הוא קרא למיליארדי אנשי� לבוא לבדיקות מס הכנסה

אז ה� הוכנסו לתו . במקו� זה זריקות של אלכוהול וגליקול מעורבי� על מנת לשתק אות�

 ).רק שהיו לה� מנועי� רקטיי� במקו� מדחפי� (DC8מטוסי חלל שנראו בדיוק כמו מטוסי 

 

ש� נערמו האנשי� המשותקי� מסביב לבסיסי הרי ,  אלה טסו אז לכדור הארDC8$מטוסי חלל 

הונחו פצצות מימ� בתו הרי , לאחר שה� סיימו להערי� אות� מסביב. געש במאות מיליארדיה�

 .זנו פוצ$ אז את כל פצצות המימ� באותו הזמ� וכול� נהרגו. הגעש

 

עלי , )בסיפור זה" תטא�"הנקראת  (משו� שלכל אחד יש נשמה. א כא� לא מסתיי� הסיפור

לכ� בעת שמאות מיליארדי הנשמות הועפו מסביב . להערי� על הנשמות על מנת שלא יחזרו שוב

היו לו מלכודות אלקטרוניות מיוחדות שתפסו את כל הנשמות , על ידי הרוחות הגרעיניות

 ).סת זבובי�הקרניי� האלקטרוניות היו דביקות כמו נייר לתפי(בקרניי� אלקטרוניות 

 

לאחר שהוא תפס את כל הנשמות האלה הוא ארז אות� בקופסאות ולקח אות� למספר בתי קולנוע 

כא� הוא הכריח את כל הנשמות לצפות בסרטי תלת מימד מיוחדי� שאמרו לה� כיצד . ענקיי�

בסרט זה הראו לה� תמונות מזוייפות ואמרו לה� . החיי� צריכי� להיות ודברי� מבלבלי� רבי�

 ".השתלה"תהלי זה נקרא , בסיפור. השט� וישו, שאלה אלוהי�

 

נשמות אלה החלו להיצמד זו לזו משו� , כאשר הסרטי� נגמרו והנשמות עזבו את בתי הקולנוע

, כעת. ה� התקבצו בקבוצות של מספר אלפי�. שכול� ראו את אותו סרט וכול� חשבו שה� אותו ע�

 .נותרו כאשכולות ושכנו בגופות אלהה� , משו� שנשארו רק מספר גופות חיי�

 

 



הוא . הקציני� הנאמני� לבסו* מרדו נגדו ונעלו אותו בהר על אחד מכוכבי הלכת, באשר לזנו

 .נשמר בתו שדה כוח אשר מקבל אנרגיה מסוללה נצחית וזנו עדיי� חי כיו�

 

וא� ". ו*תטאני ג"ולכ� היו� כול� מלאי� באשכולות נשמות אלה הנקראי� . זהו סו* הסיפור

האלה ולשל� הרבה כס* על מנת " תטאני הגו*"ברצוננו להיות נשמה חופשית עלינו להסיר את כל 

הסיבה היחידה שאנשי� מאמיני� באלוהי� או בישו היא שאלה היו בסרט שתטאני . לעשות זאת

 . מיליו� שני�75הגו* שלה� ראו לפני 

 

� ?מה חשבת על הסיפור, ובכ

 

 ????פשיפשיפשיפשיטיטיטיטי סיפורסיפורסיפורסיפור חשבת שזה ????מהמהמהמה

 

*. סיינטולוגיה"סיפור זה הוא האמונה המרכזית בדת הנקראת , אבלאבלאבלאבל. כ ג� אנחנו חושבי�, טוב

סיפור זה מסופר למי . מרבית האנשי� כלל לא היו נכנסי� לדת זו, א� אנשי� ידעו על סיפור זה

לאחר מכ� אתה אמור ). OT III" (3אות "שמגיע לאחת מהרמות הסודיות של הדת הנקראת 

עלי לשל� הרבה כס* על מנת .  באופ� טלפתי ע� תטאני גו* אלה על מנת שה� ייעלמולתקשר

או שתצטר לעבוד קשה מאד עבור הארגו� עבור שכר נמו ביותר במש הרבה (להגיע לרמה זו 

 ).שני�

 

י \אנו מקווי� שתעשה, ת בסיינטולוגיה\ח מעורב\א� תהיה. אנו מספרי� ל סיפור זה כאזהרה

 .ת לחלוטי� לסוג החומר שהיא מכילה\� פקוחות ומודעזאת בעיניי

 

מרבית הסיינטולוגי� אשר עובדי� 

שלה� * במרכזי הדיאנטיקה

כביכול של " כנסיות"וה

הסיינטולוגיה אינ� מכירי� סיפור 

זה וה� אינ� מורשי� לשמוע אותו 

" עליונות"עד שה� מגיעי� לרמות ה

לפעמי� . הסודיות של הסיינטולוגיה

ה� שני� רבות עד שה� לוקח ל

אלו שכ� . א� בכלל, מגיעי� לרמה זו

יודעי� זאת מחוייבי� לשמור זאת 

בסוד ולא לספר זאת לאנשי� 

 .המצטרפי� לסיינטולוגיה

 

 .י לנו לשכנע אות לא להצטר*\אבל אל תת�. ת את סוד� הגדול\ה יודע\כעת קראת זאת ואת

 

מסמ זה אינו קשור ע� אותו ארגו� . ל מרכז הטכנולוגיה הדתיתדיאנטיקה וסיינטולוגיה הנ� סימני� רשומי� ש* 

� .בא* צורה או אופ

 

  .רו� האבארד.  בכתב ידו של לOTIIIחלק מהעמוד הראשו� של מסמ


