Kdo je zodpovědný za vznik života a Vesmíru?
Na tyto základní filozofické otázky hledají lidé odpovědi od nepaměti, existuje mnoho
názorů, ale žádný nelze potvrdit ani vyvrátit. Dostaneme-li se do takové situace, je nejlépe
stress z nemožnosti najít řešení zmírnit za pomoci humoru. Nejlépe se o to pokusil švýcarský
kabaretiér Franz Höhler, kterého zde cituji podle knihy Grazyny Fosarové Experimenty
s lidskou myslí:
„Na počátku nebylo nic kromě Boha, který byl naprosto osamělý. Přemýšlel, co by tak mohl
udělat, velmi se totiž nudil.“ Jednoho dne mu pošta zcela nečekaně doručila velký balík, plný
hrachových lusků. Bůh se díval na bednu s hrachem a dost se divil, kde se tam vzala. Za
několik dní lusky popraskaly, hrách se rozletěl na všechny strany a zmizel v nicotě.
Některé z hrachových kuliček se však shromáždily a začaly kolem sebe kroužit. Bůh se
zájmem všechno pozoroval a všiml si, že se na jednom z hrášků, kroužícím v určitém odstupu
kolem jiného, pohybují živé bytosti. Značně se podivil, že ho tyto živé bytosti znají a dokonce
uctívají jako Stvořitele vesmíru.
Bůh dodnes hloubá nad tím, kdo mu u všech všudy poslal tu bednu s hrachem.“
Nebudeme se zamýšlet na tím, že celá historka je vlastně nesmyslná, když kromě Boha
nebylo nic a přesto mu někdo poslal bednu s hrachem, když neexistovala logicky ani pošta,
ani bedna ani hrách ani odesilatel, ledaže by byl z jiného vesmíru. Tak závěr nemá smysl,
protože Bůh neměl nad čím hloubat, když je vševědoucí. Přesto je tato historka důvodem
k zamyšlení, jak to tedy mohlo být…
Od nepaměti se totiž v pověstech, mýtech a dokonce i písemných památkách zachycených
postupně v kameni, hlíně, na papyru a nakonec v knihách, hemží různými nadpřirozenými
bytostmi, vykonávajícími nadlidské činy, včetně stvoření vesmíru a lidstva. Obvykle byly tyto
entity nazývány Bohy nebo Bohem. Nelze pominout skutečnost, že se obvykle jednalo o
antropomorfní, tedy lidem podobné bytosti, s obvyklými lidskými a některými neobvyklými
vlastnostmi, jako je schopnost létat, objevovat se a mizet, ovládat přírodní živly, případně
tvořit cokoli dle potřeby. Jednalo se vždy pouze o výplod lidské fantazie nebo měly tyto
bytosti nějaký hmatatelný vzor? Je to stejný problém, jako s pohádkovými bytostmi, kde
kromě králů a princezen se vyskytují skřítkové, draci a jiné bytosti neobvyklých vlastností,
jako čarodějové, sudičky, mluvící zvířata atd.
Mnohdy se vyskytuje názor, že všechny tyto pohádkové a bájné bytosti byly skutečné
entity, pravděpodobně pocházející z vesmíru nebo nějakých jiných sfér, než je naše pozemská
hmotná. Spisovatel A. C. Clarke jednou řekl: Dostatečně vyspělou technologii nelze odlišit od
magie.“ (Tedy od nadpřirozených jevů.)
Vždy existovali v historii jedinci, vnímající „paranormální“, tedy neobvyklé jevy, kteří
tvrdili, že se s takovými bytostmi setkali. Vnímají prostě informace „odjinud“. Uvědomíme-li
si, že lidské smysly jsou schopné zachytit jen nepatrný zlomek celé reality, je zřejmé, že
většina existující reality je nám nedostupná. A právě tam se ukrývají všechny bytosti a jevy,
jako skřítkové, víly, elfové a mimozemšťané, přilétající na křídlech nebo v kosmických lodích
nejrůznějšího tvaru.
O setkáních tohoto druhu bylo napsáno již mnoho knih, počínaje pohádkami a konče
setkáním CE4, tedy návštěvou kosmické lodi a cestou vesmírem. Takovéto jevy lze dokonce
vyvolat za pomoci drog. Tvrdím, že zákaz požívání drog pramení pouze z toho, že obvykle
rozšiřují dosah smyslů, takže člověk objevuje celou realitu a zjistí, že žije v Matrixu, což je
z hlediska ovládání nežádoucí. Za nebezpečné lze pokládat zejména odhalení, že nejsme sami
ve vesmíru, ještě horší, že nejsme sami na Zemi, jako lidé. Pokud totiž někteří mimozemšťané
mají stejný genetický základ, nelze je prakticky od pozemšťanů odlišit a mají-li některé

schopnosti, které máme zablokovány, jako je schopnost materializace a dematerializace,
schopnost antigravitace a převibrování do neviditelné podoby, mohou si tady dělat co chtějí a
my můžeme maximálně detekovat výsledky jejich činnosti. Právě toto může být ta tajná
vláda, ukrývající se za ilumináty a podobnými tajnými spolky.
V tomto případě jsme jim vydáni na milost a nemilost a těžko můžeme na tom něco změnit,
pokud sami nedokážeme změnit svou DNA a své vlastnosti. Není proto právě toto podstatou
tzv. „transformace“, pokud se nejedná jen o změnu myšlení, stupnice hodnot a chování
lidstva. Je možné, že toto vše je jen zákonný vývoj civilizace po určité vývojové spirále.
Těmito problémy se zabývají všechny vědy, jejichž název začíná na „exo“. (Exopolitika,
exobiologie atd.) O jejich poznatcích se mnoho nemluví, zvláště pokud to neodpovídá
zakořeněným školským znalostem. Proto existují spolky a stránky, zabývající se těmito
otázkami neoficiálně a zrnka pravdy nechť si každý vyzobe sám. Je možné, že celá
astronomie, geologie, historie, archeologie, paleontologie, antropologie a další vědy se od
základu mýlí a všechno je jinak. Proto existuje „Zakázaná archeologie“, která vymetá
z muzejních depozitářů nesmyslné objekty, svědčící o tom, že to bylo jinak. Doporučuji
hledat třeba pod heslem „Giants“ obry na Zemi, kteří mohli postavit megalitické stavby jako
z kostek cukru. O kultuře Lemurie a Atlantidy nevíme prakticky nic, pokud se to nedočteme
třeba v knihách kontaktérů, kteří tyto znalosti získali od mimozemšťanů. Je pravděpodobné,
že nejvyspělejší kultury starověku byly jen jejich zdegenerovanými pozůstatky. Pokud se
dějiny opakují, jsme stále na vzestupu, pokud tuto etapu vývoje nezakončíme sebezničením,
třeba pro náboženskou nesnášenlivost. Jak primitivní spor! Stačí poznat, že všichni pocházíme
ze stejného zdroje a máme stejný úkol, při životě ve hmotě. Pochopit kdo jsme a kam
směřujeme je smyslem našeho života!
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