Je již Země ovládána mimozemšťany?
Bez ohledu na množství zpráv o UFO (neidentifikované létající objekty) pocházejících z
důvěryhodných zdrojů, množství svědectví o únosech lidí do UFO, o výskytu záhadných
zmrzačených mrtvol zvířat i lidí, stáje ještě pochybujeme o existenci mimozemských
civilizací. V posledních letech se rovněž objevily tak složité piktogramy na polích, že jejich
napodobení čilými důchodci za pomoci provázků a prken je prakticky vyloučeno. Vědci
existenci mimozemských civilizací nemohou vyloučit, protože je statisticky dokázáno, že
planet podobných Zemi, kde existují srovnatelné podmínky pro život je jen v naší galaxii
možná pár milionů.
Je logické, že civilizace, která dosáhne takového stupně vývoje, že dokáže cestovat vesmírem
bude vyhledávat podobné obyvatelné planety a pokud objeví život, bude přinejmenším
sledovat jeho vývoj, podle pravidla nevměšování. Pokud je však psychika mimozemšťanů
podobná naší, nelze vyloučit i snahy o ovládnutí méně vyvinutých druhů. Praktické
zkušenosti známe i z naší historie, kdy pod pláštíkem zcivilizování byly vybíjeny celé národy
v nově dobývaných zemích. Je možné vyloučit, že celé lidstvo slouží zájmům někoho
"odjinud"? Na všechno by nám mohli odpovědět lidé, kteří se s mimozemšťany na Zemi
setkali a neskončili v blázinci nebo na tajných vojenských základnách.
Jedním z nejznámějších případů je únos Barneye a Betty HILLOVÝCH v USA. Tento
smíšený manželský pár se nesmazatelně zapsal do dějin UFO tím, že nepokrytě a veřejně
hovořil o tom, že na cestě z dovolené byli uneseni jakými podivnými šedými entitami do
exoticky vyhlížejícího létajícího plavidla. V záři roku 1961 se Barney a Betty HILLOVI ve

svém vozidle vraceli z dovolené v pohoří v New Hampshire. Ve večerních hodinách z vozidla
uviděli na obloze podivné světlo, které jakoby sledovalo jejich vůz. Z počátku si mysleli, že
se jedná o helikoptéru, ale když se objekt přiblížil v údivu zjistili, že jde o podivný diskovitý
letoun. Později Barney vozidlo zastavil a z dalekohledem v ruce vystoupil aby se na objekt
podíval zblízka. A co uviděl mu vyrazilo dech. Jak později ve své výpovědi uvedl, uviděl v
osvětlených průzorech několik děsivě vyhlížejících bytostí s podivně
velkýma očima.
Další vzpomínky se vztahují k událostem uvnitř plavidla. Barney i
Betty Hillovi shodně popisují jak byli nuceni strpět zevrubné
vyšetření jejich organismu. Betty popisovala několik malých
šedivých bytostí, které jí vyšetřovali. Vynikající paměť Betty
zafungovala i v jiném případě. Když proběhla tělesná prohlídka a
Betty bytosti odváděli pryč uviděla na stěně místnosti divný obrázek
s mnoha světelnými body, který jí velmi upoutal. Zeptala se tedy, co
onen artefakt znamená. Oni odpověděli, že je to hvězdná mapa jejich
domovského sektoru. Po nějaké době astronomové zjistili, že se jedná
o mapku systému Zeta Reticulli.

Podle mnoha nezávislých zdrojů jsou na Zemi přítomni mimozemšťané ze systémů Orionu,
známí jako reptiloidi a systému Zeta Reticulli", známí jako "šediváci", jejichž početné
komunity se mají nacházet ve velmi rozsáhlém umělém podzemním labyrintu, spojujícím celé
světové kontinenty. Vše nasvědčuje tomu, že tito mimozemšťané jsou geneticky velmi
příbuzného druhu, který se vyvinul na Zemi a před miliony let ji opustil. Dnes existuje celá
řada vědců, kteří tvrdí, že v druhohorním období skutečně mohlo dojít u tehdejších
sauroidních druhů (ještěrů), k nastartování vlastní vývojové větve, která mohla vygradovat do
podoby inteligentního tvora s plazími rysy (šupinatá pokožka, zakrnělé malé přední
končetiny, lysá lebka, výrazné oči citlivé na světlo atd.) pohybujícího se na dvou zadních
končetinách jako člověk. Budeme-li alespoň částečně akceptovat toto tvrzení, pak ovšem
zásadní otázkou zůstává za jakých okolností a kdy opustili Zemi a proč se vrátili?
Cestovatel, kontaktér, filozof a okultní badatel Maurice Doreal se na své pouti světem dostal i
do tropických oblastí Amazonie, kde po určitou dobu žil s jedním primitivním domorodým
kmenem. Po nějaké době si získal velké sympatie místního stařešiny a při různých
příležitostech se ho ptal i na věci týkajících se "návštěvníků z hvězd". Ten mu vyprávěl:
"Kdysi existovala na jihu, kde je nyní Antarktida země, kde byly zelené traviny a mnoho
velkých stromů a zvěře. Tam se nacházela velmi vyspělá kultura "inteligentních Hadů Nágů". Tito od nepoměti válčili s vysokými anděly se zlatými vlasy a modrýma očima. Domov
těchto andělů byl tam kde se nyní nachází poušť Gobi. Dlouho, předlouho trvaly jejich
vzájemné války a hněv. Nakonec zvítězili "andělé". Inteligentní Hadi museli opustit Matku
Zemi a tak učinili. Avšak tělo Matky bylo zmučeno dlouhým strádáním a domov "andělů" již
nebyl domovem. A když bylo nehůře ti nejmoudřejší z nejmoudřejších "andělů" obdrželi vizi,
kterou rozhodli se uskutečnit. Část jich proto odešla na daleký sever na opuštěnou ostrovní
pevninu, kterou pojmenovali Hyperborea, druhá část v místě svého domova vešla do lůna
Matky Země kde založili podzemní říší, kterou pojmenovali Agharta."
Existuje domněnka, že tyto dávné civilizace dosud tajně operují na Zemi a všechny jevy
známé jako UFO jsou jejich dopravní prostředky. Údajně spolupracují již více jak 50 let s
některými vládami světových velmocí a stojí rovněž za veškerým technologickým pokrokem
v oblasti elektroniky (počítače, mobilní telefony atd.). Jejich cílem je úplné ovládnutí celého
lidstva a vytvoření celosvětové vlády, kontrolující veškeré pozemské aktivity. To je ten
"Nový světový řád" - NWO o němž hovoří stále více autorů, zejména z USA. Podle
informací, které máme od mimozemšťanů je "Jednotná světová vláda" poslední a závěrečný
stupeň, který praktikují všechny civilizace ve Vesmíru.
Podle internetových zdrojů zpracoval
J. Pavlík

