Máme kontakty s mimozemšťany?
Proč mimozemšťané létají na Zemi? Co od nás potřebují? Ukázalo se, že odpovědi na tyto
otázky již existují. Již v roce 1993 je získala skupina nadšenců - vojenských vědců a
výzkumných pracovníků z Ministerstva obrany SSSR, přišla do styku s cizí civilizací. Zprávy o
tomto kontaktu tvoří základ knihy "Setkání ve Vesmíru", na níž nyní pracují generál-poručík
A. J. Savin a bývalý důstojník legendární 9. Správy KGB SSSR, nynější prezident Národní
asociace strážců (NAST) Ruska, D. N. Fonarev, který v tomto rozhovoru vyprávěl o kontaktech
lidstva s komunikujícími mimozemskými civilizacemi.
- Dmitriji Nikolajeviči, uskutečnil se kontakt, o kterém snili fantastové i vědci?
- Nejsme spisovatelé, nejsme novináři a nejsme ani ufologové, jsme profesionální armáda. Jistě
víme, co je to spolehlivá informace a neseme určitou odpovědnost za svá slova a činy. Kontakt, o
který žádáte, byl organizován vědci-nadšenci, odborníky z Ministerstva obrany SSSR, v
polovině roku 1993 v Moskvě.
- Jak se to stalo?
- Samotný kontakt byl uskutečněn prostřednictvím běžného ponoření se do stavu změněného
vědomí. Pro registraci údajů jsme použili metodu automatického psaní. Subjekty řídili vojáci,
které v první řadě zajímala samotná možnost a perspektivy mezidruhové komunikace.
- Proč jste se rozhodli vyprávět o tom kontaktu veřejnosti, když se jedná o tajné strategické
informace?
- Protože v současné době to již nemá strategický význam, tím více proto, že práce byla
prováděna z iniciativy vědců a nikdo ji neporučil provádět. Byly vypracovány pouze metody k
navázání kontaktů a pro skutečnou práci byly zapotřebí vhodné nástroje, materiální zabezpečení,
a co je důležité, bylo založeno na vůli vedení země. Kromě toho, hlavní cíl naší knihy je
vyprávět o mimozemšťanech a odhalit část přípravných prací na nookosmologii - filozofickém
nástroj k tomu, aby vysvětlil, co se děje kolem nás a v celém Vesmíru.
- Kontakt proběhl v roce 1993, přinesl vědcům SSSR nové znalosti, technologie a vědecké
zkušenosti?
- Na to není hlavní cena, protože je to sama uplatněná metoda kontaktu a kritéria pro posouzení
její důvěryhodnosti. Nicméně jsem si jist, že tento kontakt nám přinesl cenné poznatky a
zkušenosti a do jisté míry pomohl pochopit uspořádání Vesmíru. Dostali jsme zajímavé praktické
tipy, pravda, obtížně realizovatelné v současné době. Celkově vzato, informace měla modelový
charakter. Zeptat se okamžitě na vědecké technologie, by bylo nezdvořilé.
- Tento kontakt byl jednorázový nebo byly později udržovány kontakty s mimozemšťany?
- Soudě podle zpráv ze základů naší knihy, kontaktéři nám řekli vše, co považovali za nutné. Pro
obnovení komunikace nejsou nezbytné příčiny a podmínky. Ani první ani druhé u nás dnes není.
- Řekli cizinci, proč létají na Zemi?
- Ano, samozřejmě. Pro všechny druhy pozorování, pořádání širokého spektra experimentů,
odběry vzorků vzduchu, půdy a vody.
- Opravdu zde létají UFO, jako očití svědkové vyprávějí?
- Popsat vesmírné lodě našich sousedů z vesmíru můžete libovolně - mohou totiž měnit tvar.
Materiál, ze kterého jsou vyrobeny létající lodě, jim umožňuje přijmout jakoukoliv podobu. Co
se týče jednoduchých lodí - ano, to jsou ty notoricky známé létající talíře. A vůbec, různé tvary

létajících strojů jsou určeny řadou cílů, příležitostí a samozřejmě inteligencí každé z existujících
civilizací.
- Podařilo se vám zjistit, jaké palivo používají jejich létající stroje?
- Chápejte, že neznají pojem "palivo", ale existuje zde pojem "energie". Oni prostě mohou
manipulovat s energiemi do potřebného směru. To se nám zdá zatím nedostupné, a to z důvodu
nepochopení funkce Vesmíru a pro neznalost vesmírných zákonů. Vědci na naší planetě jsou
omezeni rámcem základních věd, který jim brání v pohybu vpřed, v oblasti výzkumu.
- Jako se hosté z hvězd chovají k pozemšťanům?
- Různě. Někdo velmi přívětivě a laskavě, někdo indiferentně a někdo velmi nepříjemně, pro
duchovní a energetickou degradaci, jaká je na Zemi. Mimozemšťané nás totiž nerozdělují podle
rasy a vyznání, neberou ohled na věk a pohlaví. Vnímají a reagují na lidstvo celkově.
- Je známo, z jakého hvězdného systému, k nám létají?
- Ze všech stran. Vzdálenost pro ně není důležitá. Usměrňuje je pouze jejich potřeba. Z údajů
získaných z energetických oblasti Vesmíru, tak u Síria je čtrnáct civilizací - od plazmových
útvarů po křemíkové mřížky. Mimochodem, velmi dobře se k nám chovají. Navíc, protože naše
planetární systémy jsou nějakým způsobem propojeny, tak katastrofa, která by postihla Zemi, by
probudila k životu destruktivní proces a na Síriu. Ale existují i takové civilizace, které prostě
považují za vhodné, letět k nám...
- Cizinci, kteří se zúčastnili kontaktu řekli, kolik mimozemských civilizací existuje ve vesmíru?
A které z nich se zajímají o Zemi?
- Země byla navštívena více než miliardou rozumných civilizací, a ne jednou. Takže se počet
návštěv může směle ztrojnásobit. V poslední době se naši sousedé z vesmíru objevují na Zemi
častěji. Chápu, že to souvisí s naším zájmem o ně, a ne naopak. Co se týče přesného počtu
vesmírných civilizací, pak mi věřte, že tato znalost je naprosto nedůležitá a zbytečná.
- Jak se tělo cizinců liší od člověka?
- Ve všem. I když samotné chemické prvky jsou prakticky stejné. Části těla jsou také přibližně
stejné, pokud se jedná o tzv. humanoidy. Zde jsou popisy uvedené v přehledu: „...Navenek jsme
velmi podobní na vás. Ale barva kůže je jiná. Je růžovo-fialová. Samotná kůže je více lesklá a
hladká“. Jak se dále popisovali: „Navenek jsme jako vy, ale nemáme žádné vlasy a obočí, oči
jsou velké, nos je poměrně malý, ústa větší, než máte a rty jsou vypouklé. Barva růžovo-fialová,
s nádechem červeně nebo mědi. Ruce a nohy máme jako vy. Velikost je přibližně jeden a půl
metru u žen, u mužů o něco méně. Ale proporcionalita je zachována. Hlava je malá, ramena
výše, než máte, krk skoro žádný“.
- Co mají dělat lidé, pokud se náhle střetnou s humanoidy?
- Spíše se nepotkají, pokud je oni nenajdou. A to nebudou humanoidé, ale spíše bioroboti nebo
obecné hologramy: podobná setkání pro výše vyvinuté civilizace nejsou příliš relevantní. Pokud
se to přesto stane, pak je asi potřebné pokusit se zjistit, co humanoidé chtějí, a pak se připravit na
možnost strávit s nimi "obchodní jednání". Ale při tom není nutné vytvářet hrozby, a to ani
psychicky.
- Ale na Zemi přeci přilétají nejen humanoidé...
- Samozřejmě, že ne. Každá civilizace je individuální ve svém vývoji, a to znamená, že ve své
inkarnaci. Podle zpráv, někteří cizinci mohou dokonce měnit svoji fyzickou formu. Ale při tom
jejich energetická složka zůstává konstantní.

- Víte, co se skutečně stalo v Rosvellu?
- Hledali jsme odpověď na tuto otázku nejen u mimozemských civilizací, ale i v energoinformačním poli. Katastrofa se stala, ale ostatky pilotů byly bioroboti. A zde je široce rozvedená
reklama na pitvu od Američanů - čistá mystifikace. To je vše, co nás zajímalo.
- Nevyprávěli cizinci o starých civilizacích Země - o Hyperborejcích nebo Atlantiďanech?
- Ano, ale nemá smysl se jich na to ptát! Co se změní, když se dozvíme, kdo postavil pyramidy?
Poklesne u nás okamžitě v letošním roce zločinnost nebo přestane růst inflace?
- Co si myslíte, že se stane, když vlády největších světových mocností budou oficiálně
deklarovat kontakty pozemšťanů a mimozemšťanů?
- S největší pravděpodobností to nebude tak brzy. Jak by bylo možné prohlásit něco o kontaktu s
plazmoidem? Každý prezident bude vypadat jako idiot, pokud prohlásí, že jeho vláda získala
kontakt s cizí inteligencí. A co se od té doby změní? Kontakt byly a jsou, jen dnes nejsou
instalované smysluplné „oficiální komunikační kanály“. Nejsou diplomatické a energoinformační. Komunikace je možná pouze pro vyvolené lidi, vhodné z hlediska kosmických zákonů.
- Co si myslíte o děje filmu "Muži v černém" – je to fikce nebo ututlaná realita?
- Je to prostě zajímavý film, a to je vše. Nicméně, fenomén, který ufologové označují jako "muži
v černém", existuje. Ale není tím, co si myslíte, a nepůsobí tak, jak si představujete. Je to silové
působení, které neutralizují procesy, které jsou v rozporu s kosmickými zákony. Aby se
zabránilo kontaktům s nimi, nechejte studium UFO profesionálům.
- Má se lidstvo vážně obávat invaze mimozemšťanů?
- Opatrní musíte být jen sami na sebe. Obávám se, že cizinci bohužel, nebudou mít čas zasáhnout
do naší sebedestrukce. Porovnejte si rychlost změny klimatu, nedostatek vody a počátek
aktivních pohybů zemské kůry, a uvidíte, že apokalypsa, vedená bojem lidstva o přežití, je již za
rohem. Připočítejte k tomu pokles mravů a krizi spirituality, a dostanete obrázek, který vás
donutí zapomenout na problém UFO. Samozřejmě, invaze, jak si ji představoval Herbert Wells
ve "Válce světů", nemůže nastat. Teoreticky je přípustný jen nějaký vliv. Ale to je v rozporu se
zákony vesmíru. Nikdo cizí nemá právo zasahovat do procesů vývoje jiných civilizací. Země
může spíše očekávat pomoc. Ale ta samozřejmě nebude podobná nějakým humanitárním
zásilkám.
- Podařilo se vám zjistit něco o příchodu člověka na Zemi?
- Ve zkratce, lidé se objevili v procesu interakce energií. Fyzická forma - lidské tělo - potřebuje
pro vývoj ingredienci, kterou nazýváme duší. Cizinci v jejich klasickém smyslu nás vytvořit
nemohli, protože je samotné vytvořila Vyšší mysl, to, co v kostelech, pagodách a mešitách
nazýváte Bohem... Takže nás všechny stvořil Bůh. Myslím, že tato odpověď bude jasnější
čtenářům.
- Mimozemšťané znají pojem Boha nebo Vyšší moci?
- A jak! Vyspělé civilizace už dávno poznali skutečný model vesmíru a jsou v neustálém
probuzeném kontaktu s Vyššími silami. Pouze pojem "Bůh" u našich vesmírných sousedů není.
Nazývají všechny věci a jevy pravými jmény. Zaměňte termín "Bůh" za "Vyšší inteligence" - a
dostanete jednotné chápání univerzální energoinformační hierarchie Země - je jeslemi Vesmíru,
kde Bůh žije v pohádkách. Vědomí, jak známo, se začíná vyvíjet poněkud později - v nižších
ročnících školy.

- Největší pozemští mesiášové byli mimozemšťané nebo pozemšťané?
- Zcela jsem nepochopil, o kterého spasitele-mesiáše po celou dobu jde? Pokud je to Ježíš, pak to
byl velký člověk, ale jeden člověk nemůže zachránit celé lidstvo. Je docela možné, že zachránci
byli těmi, koho hinduisté nazývají avatary. To znamená, že byli na energoinformačním kanálu,
činili zázraky a ovlivňovali představivost současníků, za kterou byli oslavováni. Ale to by
nemohli být mimozemšťané, z důvodu nedostatku takové potřeby. Lze to říci ještě jednodušeji:
byly ztělesněním duší blízkých Bohu a plnili určité poslání - vědomě a nesobecky.
- Existuje společná kosmická vláda, koordinující život různých civilizací?
- Mohu jen předpokládat, ale pravděpodobně existuje. Působí opět v souladu se zákony vesmíru
a v neustálé interakci s Vyššími silami Vesmíru. Ale dohled nad "úředníci" této vlády nemá
samotný život, ale evoluční vývoj. Vše, co je v harmonii s obecnými zákony vesmíru, není třeba
koordinovat. Tohle vše vysvětluje nookosmologie.
- Jak myslíte, kdy se lidstvo bude moci stát plnohodnotným členem vesmírné rodiny?
- Jsme rovnoprávní. Jen jde o to, jak svá práva používáme, Jak dbáme o materiální bohatství a
duchovní rovnováhu. Duchovní bohatství je oceňováno všemi ostatními civilizacemi nade vše.
Pokud bychom pamatovali nejen na svá právech, ale i o povinnost rozvíjet harmonii s vesmírem,
všechno by bylo jinak.
Podívejte se, co se děje. Uvědomujeme si, že naše planeta umírá, my spolu s ní, a stále čekáme
na spasitele - mesiáše. Ať to budou alespoň zelení mužíčkové nebo plazmoidové, jen aby nám
dali technologie a znalosti k obnově ekologické rovnováhy!...
Bohužel, sami cizinci říkají, že v podstatě nám pomoci mohou, ale naši duchovnost (ve
skutečnosti je to energie), kterou jsme sami v sobě zničili, nejsou schopni oživit. A vzhledem k
tomu pak vše ostatní nemá smysl.
Ale dají nám poznání. Například se odkryje tajemství k získání nové energie. Kde je záruka, že
s její pomocí nerozbijeme zeměkouli? Ve Vesmíru jsme rovnoprávní, ale podle úrovně rozvoje
se zdá, že pozemšťané jsou nejníže ze všech vesmírných civilizací. Odtud pocházejí i problémy v
kontaktech, a co je nejdůležitější - pochopení toho, co se děje. Musíte se zbavit stereotypu, že
"člověk je králem přírody". A samozřejmě, vzdát se myšlenky na jeho jedinečnost ve Vesmíru.
Jsme jen jeho částí. A jsme povinni žít podle jeho zákonů!
Souhlasím s Ciolkovským - když pozemšťané dosáhnou nejvyšší úrovně duchovních zralostí,
potřeba žít ve fyzickém prostředí zmizí, lidé se pak stanou duchovní bytostí a začnou se podílet
na řízení procesů vývoje našeho Vesmíru, jak jeho plnoprávní členové.
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