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Premjeras Andrius Kubilius: "aš esu ateivis"
Vakar surengtoje spaudos konferencijoje, šalies premjeras Andrius Kubilius, susirinkusiems žurnalistams
atskleidė neįtikėtiną faktą apie save – pasirodo, kad Lietuvoje, jau daugiau negu 3 metus, ministro pirmininko
pareigas atlieka...
... ne Lietuvos Respublikos pilietis, tačiau ateivis.“Aš, lietuviams žinomas kaip šalies premjeras Andrius Kubilius, iš tiesų esu Reptilijų civilizacijos atstovas
Ahgdaras Makhizas. Mano misija čia, artėja į pabaigą ir nors mano civilizacija nenorėjo, kad jums atskleisčiau kas aš esu – negalėjau ilgiau nuo jūsų slėpti tiesos.” –
iš jaudulio sunkiai rinkdamas žodžius kalbėjo A. Kubilius.Po to, kai šalies premjeras ištarė lemtingus žodzius, visi susirinkę žurnalistai buvo išprašyti iš salės
apsaugos darbuotojų. Tačiau tai nesutrukdė žurnalistams sužinoti kas iš tiesų yra Andrius Kubilius (žurnalistų surinktą ir patikrintą informaciją):Vardas:
AhgdarasPavardė: MakhizasAmžius: 241 (žemiškieji metai)Ateivių rasė: ReptilijosSąmokslo teorijų kūrėjai tvirtina, kad mes Žemę dalinamės su Reptilijų
civilizacijos atstovais, kurie gyvena gyliai po žeme ir, kaip jie patys sako, tai jų, o ne mūsų planeta, nes jie atseit čia gyvena daug seniau už mus.Po vakarykščio
pranešimo, Lietuvos politikos apžvalgininkams tapo aišku, kodėl šalies premjeras dažniausiai priiminėjo protu nesuvokiamus įstatymus ir turėjo problemų
bendraujant su visuomenę.Tuo tarpu Lietuvos ufologai lygindami Kubiliaus galvos proporcijas su kūnu bei nagrinėdami kaukolės formą (kuri yra didesnė nei
paprastų žmonių), jau seniai įtarė, kad A. Kubilius gali būti ne žmogus.“Įsižiūrėkite į jo galvos formą ir bendravimą. Pastebėkite taip pat jo požiūrį į paprastus
žmones, toks jausmas, jog jis ne tik nepripažįsta esančių aplink jį, bet ir vengia jų.” – taip, dar prieš 2 metus, kalbėjo nenorėjęs prisistatyti vienas iš Lietuvos
ufologų.Oficialūs Lietuvos Respublikos pareigūnai dar nenusprendė ar Lietuvos premjero pareigas gali eiti ateivis iš kitos planetos. Manoma, kad A. Kubiliui po
viešo prisipažinimo, gali tekti palikti savo postą. * – tai buvo balandžio 1-sios pokštas. Portalas Info.Norim.lt nieko nenorėjo įžeisti arba agituoti prieš kuri nors
asmenį.
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