Mimikry UFO
Definice: Mimikry je pojem používaný zejména u zvířat, kdy se dva objekty různého druhu
vzájemně podobají, k vyvolání falešných představ o podstatě objektu, který používá mimikry.
Účelem je zpravidla ochrana před nepřítelem.(Vnější vzhled, zbarvení, chování.)
Vadim Děrežinskij
Jednou z nejúžasnějších vlastností UFO jsou mimikry – imitace něčeho známého v našem
prostředí, například naše očekáváních toho, jak by měli vypadat mimozemšťané. Navíc, je to
základní vlastnost UFO, o něčem klamat, je to samotná podstata UFO, jeho vlastnost,
používaná u blízkých setkání s kontaktéry. Jak se domnívá autor těchto řádků, tak nejen
vzhled UFO je závislý na vědomí kontaktérů, ale celý kontakt je pouze komunikací
samotného kontaktéra, sám se sebou. To všechno jsou projevy falešných informací o UFO.
Trojúhelníkové UFO v Bělorusku
Téma této úvahy je podle dopisu o pozorování UFO v Bělorusku, zaslaném 24. března
2004. Naše čtenářka z města Berezino z Minské oblasti, Zoja R. Něstěrovičová vzpomíná:
„V novinách bylo hodně místa věnováno otázkám, které se vztahují k tématu UFO. Já se tím
tématem nijak zvláště nezajímám. Pouze když mi někdo dá náhodně do rukou něco UFO,
potom si to přečtu... Podporuji postoj novinářů, že UFO nejsou jen lodě mimozemšťanů. A
jev, který jsem mohla pozorovat, to myslím jen potvrzuje.
V novinách jste popsali UFO, které jsem o něco dříve mohla pozorovat. Stalo se to na konci
listopadu nebo začátkem prosince roku 1991 nebo 1992, v té doby jsem byla v prvním
semestru na univerzitě. Kolem sedmé hodiny večer jsem jela domů z Minsku do Berezina.
Byla už docela tma. Z nějakého důvodu jsem si nemohla najít něco jiného na práci, tak jsem
se dívala z oken autobusu. Samozřejmě, že za oknem jsem nemohla skoro nic vidět, ale já
jsem jen bez zjevného důvodu hleděla do tmy. Najednou jsem si nalevo od autobusu, kde
jsem seděla na levé straně, všimla zářícího objektu, který se objevil odnikud a začal se
pohybovat směrem k autobusu.
Když nyní analyzuji celou událost, mohu s jistotou říci, že se to objevilo jakoby odnikud.
Pořád jsem se dívala z okna a samozřejmě bych si všimla, kdyby po nebi letěl takový velký
osvětlený objekt. Tento se ale objevil nějak podivně. Nejprve se objevila přední osvětlená
část, zadní část se dala těžko odhadnout, protože tam žádná světla nesvítila. Poté, co objekt
pomalu směřoval k autobusu, byl už celý jasně osvětlený. Objekt letěl velmi pomalu a byl
velmi veliký. Nemám dobrý odhad, takže velikost mohu určit jen přibližné. Objekt se objevil
u autobusu v těsné blízkosti a letěl pomalu, autobus jel rychlostí asi 70 až 75 km za hodinu,
přesto jsem se dívala na objekt po dobu asi jedné minuty nebo o něco méně.
Objekt měl tvar trojúhelníku se zaoblenými rohy. Zdál se mi velmi plochý. Na všech třech
stranách byla jakási světelné zařízení v lehce vypouklém tvaru. Světla byla červená, ale
vztahovala se pouze k objektu, temnotu kolem sebe nerozptylovala. Viděla jsem velmi dobře
spodní část objektu. Bylo tu vidět několik poklopů, nějaká polokoule, všechno to bylo nějak
osvětlené, stejně jako na bočních stranách objektu. V dolní části byly dobře vidět nějaké
dveře, který byly shora osvětleny dvěma lampami, umístěnými po obou stranách dveří. I když
nebylo zcela zřejmé, jestli je to spodní část objektu, proč tam byly všechny ty poklopy a jasné
světlo?
Objekt byl tmavě šedý, měl matnou povrchovou úpravu. Tento materiál by mohl být, jak
jsem určila na první pohled, buď plastem nebo kovem. Když objekt přeletěl autobus, jako by
ztratil svůj jas a postupně se začal rozplývat. Závěr byl jasný. Účelem předmětu nebo osoby,

která ho řídila, bylo na sebe upozornit. Na co by pak bylo všechno to osvětlení? Zřejmě ne
proto, aby se nesrazilo s jiným takovým letícím objektem. Letadla v takové malé výšce
nelétají. A v případě, že objekt měl za cíl někoho upozornit, pak ten někdo jsem byla já, nebo
kdo?
V autobuse jsem jelo vedle mne asi 10-15 lidí, ale žádný si toho objektu, s výjimkou mě,
nevšiml. A mě prostě nenapadlo, obrátit se na ostatní cestující, protože mi to připadalo jako
obyčejný jev. A v případě, že bylo cílem přilákat moji pozornost, pak na co? Dva roky jsem
se vám chystala napsat, ale udělat něco dalšího s většinou těchto informací je nemožné.
Vezmeme-li jako výchozí bod Smiloviči, tak objekt byl pozorován o něco dříve, než jsme k
nim dojeli, možná o něco později. Objekt vypadal velmi nepřirozeně, jako umělý, takže si
nemyslím, že by to mohla být loď mimozemšťanů. Byla bych Vám velice vděčná, kdybyste
mohli okomentovat moji zprávu.“
(Komentář z novin.)
Nechceme vyprávět pouze o pozorování trojúhelníkových UFO v Bělorusku. Často byl
tento vzhled UFO pozorován i v jiných zemích. V poslední době tisk oznamoval, že
trojúhelníková UFO jsou stroje z Pentagonu. Možná, že v USA mají nějaké tajné stroje
trojúhelníkového tvaru, ale zjevně nejsou tím, co vidí naši svědkové. Pokud objekt, jaký náš
čtenář viděl, byl skutečně tajné americké letadlo, provádějící průzkum v centru Běloruska, asi
by nerozsvěcovalo jasná poziční světla. Je těžké věřit úvahám, že taková světla ten stroj
potřebuje, aby nedošlo ke kolizi s jiným strojem, pokud jeho letovou hladinu lze ovládat
pouze vizuálně. Konečně, bez jakýchkoli pozičních světel létají americké stíhačky a
bombardéry s technologií stealth, jinak by bylo absurdní, vynakládat obrovské úsilí na to, aby
letadlo zmizelo z obrazovky radaru, ale bylo by to všechno zbytečné, kdyby samotní piloti na
sebe upozorňovali pozičními světly.
Možná, že to byla tajná běloruská technika, ale ta nebude létat před autobusem, kde mohou
cestovat špehové, opozice, cizinci z NATO a další "nepřátelé lidu". Za jeden takový
demonstrační let by mohl jít velitel letky k soudu. Kromě toho by tajná technika mohla při
zkouškách explodovat nad hlavami civilistů, srazit se s některým z továrních komínů nebo
prostě vypovědět poslušnost a havarovat na město - takže trasa letu všech vojenských letadel
je striktně určena.
Jsou přesně určeny zakázané zóny, kde nemají právo létat jakékoli civilní nebo vojenské
letouny. Vůbec nikdo. Všechny lety jsou řízeny z pozemního střediska. Jinými slovy, nemůže
to být pozemská technika. Kromě toho, v jiném případě, když naši čtenáři viděli trojúhelníkové UFO u Orši, to zůstalo stát ve vzduchu těsně nad zemí a vyslalo podle svědků ostrý,
jakoby "hmotný" paprsek, který poškodil oči svědků. Jednu omdlelou ženu převezli do
nemocnice, a když nabyla vědomí, vyprávěla, že viděla v noci podivné mimozemšťany, kteří
ji zvali, aby letěla s nimi. Paprsek se dotkl ruky té ženy, ochromil ji a vyžadovalo to
dlouhodobou léčbu, takže to nebyl obyčejný reflektor. Takový paprsek je typický pro téměř
všechny druhy UFO a zjevně není pozemským produktem.
Absurdity
Nicméně, byl to nějaký přístroj a nikoli mimozemské plavidlo. Čtenářka jasně uvedla jeho
nereálnost, cizost. To znamená, že co není skutečné, je podvod. Kromě toho objekt vzbuzoval
nejen vizuální dojem, ale i funkčně to byla atrapa. Cílem všeho, jak si myslíme, bylo vzbudit
dojem, že tam někdo uvnitř sedí a řídí let, jsou tam nějaké nýty, obvody a motory, včetně
posádky „malých zelených mužíčků“. Za prvé: tento přístroj byl plochý jako prkno. Všechny
dveře vespod jsou funkčně absurdní a nikam nevedou. Zdálo se, jako by byl zkopírován z
nějakých ilustrací pro sci-fi román z roku 1950 nebo jako dojem z paměti kontaktérů. Přesně

stejné funkční nesmysly mají většinou všechna UFO. Nýty na palubě, nýtované ocelové
dveře, (v jednom z vysoce věrohodných běloruských kontaktů), vypadají jako obrázky
nepřátelských lodí před rokem 1940, kdy jsme nahradili nýtování svařováním. Z ostatních
případů jsou známy také skafandry mimozemšťanů se dvěma anténkami na hlavách. Tak jsme
zobrazovali budoucí astronauty a mimozemšťany v době, když ještě nebyla žádná kosmická
technologie, zbavená těchto nesmyslných antének.
Dnes máme například mobilní telefony, které nepotřebují externí anténu, co tedy dělají na
hlavách při mezihvězdných letech? Nejsou ani na hlavách našich kosmonautů, z funkčních
důvodů, protože tyto antény na hlavách kosmonautů jsou nebezpečné, nepohodlné a
nefunkční. Takových příkladů najdeme spoustu. Jejich podstata je v rozporu technologie
mezihvězdných letů, s primitivní technologií používanou těmito "mimozemšťany". Navíc,
tyto technologie mimozemšťanů s ohromující přesností kopírují naše moderní technologie, a
to jsme obvykle za nimi tak 30-40 let - jako v předchozím příkladu s nýty (stejně jako v
případě tanků, letadel a lodí až do roku 1940), v tomto příkladě také s externími anténkami na
hlavách skafandrů mimozemšťanů atd.
Se značným podílem představivosti, by šlo obhájit teorii mimozemských lodí. Například
bych mohl za „pomocnou hůl“ nabízenou ufology považovat názor, že UFO jsou skutečně
mimozemská plavidla, která prostě nechtějí ukázat svou technologii, a proto nám ukazují
přístroje, vytvořené v průběhu našeho postupujícího pokroku, který bude mít nevyhnutelně
zničující vliv na průběh naší evoluce. Přestaneme se vyvíjet na základě vlastních interních
zákonů, když do ní bude vnesen vnější prvek, který nejenže naruší náš vývoj, ale může i zničit
naši civilizaci, protože každá technologii přesně odpovídá úrovni kulturního a společenského
vývoje společnosti - nerovnováha v tom či onom směru má katastrofické následky.
To je pravděpodobně důvod, proč nám mimozemšťané skrývají svou pravou tvář - jejich
technologickou dokonalost, a ukazují nám jejich stroje s technologií podobnou naší sciencefiction. To znamená, že i vzhled cizinců je vytvořen z našich pozemských současných
představ o tom, jak by měli z našeho pohledu vypadat.
To je poměrně vážný postoj na obranu mimozemšťanů, který zatím žádný ufolog na světě
nevyjádřil. Tento postoj je zodpovědný, včetně otázek, proč se ještě neuskutečnil žádný
oficiální kontakt, který samozřejmě nikdy nebude. Ale, jak ukážu dále, je to mnohem
složitější. Poprvé to pojmenoval autor tohoto článku, když problém vztahu k UFO je mnohem
ambicióznější, a netýká se to jen jedné technologie. Znamená to, že je zde mnoho
technologických tajemství.
UFO mimikry
Kdyby se jednalo pouze o jedno technologické tajemství, bylo by možné se domnívat, že v
jiných aspektech kontaktů se nejedná o žádné rekvizity, ale o něco reálného, odrážejícího
úmysl sil, které jsou v pozadí UFO. Zde jsou tyto aspekty:
- Vzhled pilotů UFO, jejich interakce s lidmi, jejich chování na Zemi.
- Jaké rasy jsou posádky UFO? Mohlo by se zdát, že je to hloupá otázka, jak je často vidět na
všech mrtvých či polomrtvých neobvyklých bytostí z posádek (včetně něčeho, jako je druh
"robotů"), které, i když jsou všichni různí, případ od případu, podle vkusu naší perverzní
fantazie, ale každý z nich obecně vzbuzuje dojem nějaké rekvizity.
- Nepostrádají, jak bych řekl, jistý stupeň reality, ale pro běžné lidské oko jsou vždy nějakým
nedokončeným druhem, v přírodě spíše špatným, jedním slovem neživým. Ale je tu další druh
"pilotů" UFO, který má lidskou tvář a je, jak se zdá, docela normální. Na základě tohoto
rozporu jiní ufologové navrhují, že ti „neživí“ jsou „bioroboti“ nebo jednoduše mimozemští
roboti obvyklého pozemského vzhledu, kteří přicházejí do styku s námi. Tu a tam se vyskytne
velmi zajímavá otázka: jaké národnosti jsou tito "piloti" UFO?

Mezi bělochy bylo považováno za samozřejmé, že kontakty s UFO jsou o kontaktech s
bělochy. Nejsme rasisté, Bože, odpusť mi. V Evropě, Rusku a Spojených státech, kde
převládá bílá populace, se zdálo přirozené, že mimozemšťané jsou také běloši (teoretikové
paleokontaktů se na tomto základě domnívají, že bílá rasa jsou potomci mimozemšťanů, se
smíšení s místními neandrtálci).
Ve skutečnosti se dá demonstrovat, že pokud by v dnešním světě stále žili neandrtálci, tak
by k nim přilétali na "talířích" a "trojúhelnících", podobní neandrtálci v krásné šatech nebo ve
skafandrech. Obecně řečeno, mohl bych zmínit dávnou skutečnost, že časté masové vize,
například Panny Marie, zejména v religiózních oblastech Evropy, kdy Panna Marie nevypadá
jako Žid se semitskými rysy ze Středního východu před 2000 lety, ale jako běžný Evropan slovanský, románský nebo normanský typ. Na severu převládají její blond vlasy a zelené oči.
V centrálním Rusku v oblasti Kalugy a Rjazaně obvykle vypadá, jako tam žijící rasa - finský
neindoevropský kulatý obličej, světlé oči a vlasy. A stejně je to s posádkami UFO.
Je to zhmotnění obecných představ. V tomto případě náboženských, ale také
mimozemských. Ze známých důvodů současná ufologie čerpá data z tištěných informací, z
komunikačně propojeného světa. Bokem zůstávají fakta o mimozemšťanech, létajících
v Africe, kteří jsou černoši. V Číně vypadají mimozemšťané jako Číňané a v arabském světě
to jsou Arabové. A všichni mluví bez přízvuku mateřským jazykem domorodců.
Evropané byli upozorněni na kontakty roce 1990, kdy "piloti" UFO v Estonsku měli
neindoevropský vzhled Finů, byli jako Estonci a mluvili čistě finsky. Kontakty v Dagestánu,
které shromáždil A. K. Primov měly stejný charakter - při kontaktu s místními obyvateli však
nevypadali jako estonští kosmonauté, ale měli vzhled Dagestánců a mluvili čistě dagestánsky.
V Arménii mimozemšťané vypadali jako Arméni a v Gruzii jako Gruzínci.
Zajímavé je, že arabští mimozemšťané v Turecku a Ázerbajdžánu, měli nejen tyto národní
rysy, ale uctivě mluvili o Koránu a Alláhovi. Mohl bych věřit tomu, že mimozemšťané se učí
jazyk malých národů, jako jsou Estonci nebo Dagestánci, naučí se ho dokonale, a to bez
jakýchkoliv vad a přízvuku, ale jen proto, aby nahromadili desítky nesmyslných vět. Ale jak
je možné pochopit, že k Estoncům dorazí estonští mimozemšťané a do Gruzie gruzínští?
Ve snaze objasnit tyto podivnosti, začali někteří lidé věřit, že se jedná o "duše zemřelých."
To znamená mrtvých, kteří po smrti pokojně žijí na jiných planetách, kde jsou etnicky
rozděleni, domnívám se, že již z principu. Je nepravděpodobné, že by bylo možné přijít s
něčím ještě hloupějším. Mimozemšťané samozřejmě mohou mluvit v jakémkoli jazyce,
přestože jsou cizinci. Ale žádný mimozemšťan nemůže být Estonec nebo Dagestánec.
Nechť mi naši ufologové odpustí, ale nemohou to být ani ruští nebo američtí
mimozemšťané, narození z našimi etnickými geny. Z tohoto důvodu, věda z dobrého důvodu
odmítá všechny tyto kontakty, jednoduše vysvětluje své představy nebo - v nejlepším případě
- je přesvědčena, že základem těchto halucinací jsou některé neznámé fyzické nebo psychické
procesy.
Vzhledem k tomu, že samotní ufologové, kteří lpí na klasické mimozemské teorii, to
nemohou vysvětlit, aby neutrpěli ostudu v očích vědy, skrývají tyto skutečnosti a všechny
zahrnují pod různé teorie. Sám jsem několikrát viděl tyto podvody v ufologických databázích,
kde například pisatel uvádí detailní zprávu, podle které v Kazachstánu vystoupili z talíře
mimozemšťané s kazašskými rysy, kteří mluvili kazašsky. Ruští ufologové zmínku o státní
příslušnosti nově příchozích Kazachů hravě "ztratili", což lze považovat za společného
jmenovatele s ostatními podobnými událostmi v jiných zemích. Ačkoli se ztratila nejdůležitější informace, která by blíže sloužila k pochopení toho, co je to UFO.

Komunikace a chování "cizinců"
Všechny kontakty, kterých už bylo desítky tisíc, ne-li stovky tisíc a každý končil vždy
podobně, pozváním na let s nimi. Kam? Proč? Srozumitelná odpověď na to nikdy není, ale
odpověď se nabízí - aby se stali jakýmsi domácím zvířetem. Zde to "poleťte s námi", je pouze
jediná vnější výzva při tomto kontaktu. Celý zbytek obsahu komunikace je pouze pozemský lidský.
Z jejich pohledu jde jen o jednu věc - aby vzali lidskou ruku a drželi ji jako sladkou hračku
z divoké přírody. Stejně tak lákáme psy nebo ptáky, aby se k nám přiblížili. To, mimochodem, zcela vyvrací pojetí církve, která označila UFO a kontakty s UFO za pletichaření
ďábla, který se snaží odvést člověka z lůna víry. Jako součást ovládání není nutné považovat
každé pozvání mimozemšťany na cestu s nimi.
Ovlivňování a únos se zásadně liší. Ovlivněný musí v souladu s koncepcí duchovenstva
zůstat na Zemi, aby oslabil lidskou víru. Mimozemšťané zvou všechny, aby odletěli ze Země,
opustili Zemi, ale všichni svědkové neodletěli, (nevím, kolik jich opravdu odletělo) protože to
odmítli. Kde je tedy to ovlivnění? Neexistuje pro to žádná logika, ani tam nejsou nějaké
"machinace" ďábla. Myslím si, že by mimozemšťané našli i jiné způsoby, jak realizovat své
zlé plány mnohem efektivněji.
Motivem pro únosy lidí ze Země je kontakt, ne pouze ovlivnění. Naši ufomané - excentričtí
badatelé o UFO (ufoman a ufolog jsou dva různé typy lidí), píší buď o tom, že UFO nás
ochraňují a jsou nositelé "světla s pravdy" nebo "ochránci životního prostředí" (např. UFO
létající nad běloruskými močály, aby ukázalo naše chyby při odvodnění běloruských bažin),
nebo naopak zastrašují obyvatelstvo brzkým příchodem cizí populace na Zemi, dalšími
agresory a katastrofami, ve kterých mimozemšťané dávají lidem implantáty, mrzačí dobytek,
unášejí lidi a provádějí s nimi nelidské experimenty.
Nicméně, záměry mimozemšťanů si není nutné vymýšlet nebo je dokazovat, jsou známy a
jsou vždy stejné, ať už to jsou Gruzínští nebo Estonští mimozemšťané. Je to stejné - všichni
poleťte s námi! Nic víc tam není. Je to prostě jen zájem o turisty, chycené v chráněné krajinné
oblasti, nebo zájem o dítě, které přišlo do ZOO. Měli bychom si uvědomit, že jsou civilizací,
stojící ve svém vývoji o několik řádů výše než my, kde společný jazyk s nimi v principu
nemůže existovat - jako mezi vašim pětiletým synem, který navštívil ZOO a žábou za sklem.
Co může žába pochopit při této komunikaci?
Nic, až na dvě věci - klid a pozvání k sobě ("poleť s námi") nebo agresi, která však při
kontaktech s UFO obvykle není pozorována. To je celý jazyk. A my jsme jako žába, která
nemůže mít více poznatků z těchto kontaktů a její evoluční vývoj to také neovlivní. A to je
reprezentativní vzorec pro další fázi vývoje. Jsme si vědomi beznadějných nesmyslů,
pocházejících z našeho vědomí. Připomínám, že řeč a jazyk jsou technologie, které využívají
jako základ obecnou představu komunikace v obrazech. Naše prezentace obrázků, využívá
omezené schopnosti mozku, které se samozřejmě nemohou srovnat s evolučně vyvinutější
civilizací. Z tohoto dialogu, můžeme jen benevolentně pochopit "poleťte s námi" nebo agresi.
Neexistuje žádný společný jazyk, takže není principiálně možný přenos veškerých informací.
My, lidé mluvíme podle etnických skupin ve svém rodném jazyce a dohodli jsme se na
obrazech, které všichni chápeme, a tyto obrazy jsou piktogramy. Jsem si jist, že mimozemská
inteligence, při kontaktech s UFO, se jakémukoli etnickému jazyku neučila. Odkazuje se v
době kontaktu na pouhé obrazy v našem vědomí a podvědomí a svou vlastní komunikační
technologií ovlivňující naše podvědomé chápání nejen jejich řeči, jak obecně i jejich
myšlenek. To, jak se zdá, potvrzuje existenci dalšího, čtvrtého stupně hmoty, v návaznosti na
první neživý, druhý živý a třetí rozumný, tedy ducha. Evoluce znamená kvalitativní rozdíly
úrovní. A naši hosté (nebo to jsou stvořitelé?), měli více času na tento vývoj.

KONTAKT
Kontakt, který tak dlouho očekáváme, již existuje. Ale nemáme o tom žádný důkaz.
Kontaktéři, (především účastníci blízkých setkání s UFO) jsou opravdu v kontaktu
s mimozemskou inteligencí, ale paradoxně, komunikují při tomto pseudokontaktu jen sami se
sebou, v jejich vědomí a podvědomí. Žádná zrnka informací o mimozemšťanech, kromě toho,
že existují, jsme zatím nedostali a v podstatě se do jejich společenství nemůžeme dostat,
protože při setkání v těsném kontaktu s UFO, lidé přicházejí do styku pouze se sebou samým,
se svým odrazem. Ufologové mají strach z tohoto "okamžiku pravdy". Jsou připraveni zvážit
všechny druhy dalších možností, přirozené, mimozemské, ale stejně schovávají jako pštrosi
hlavy do písku.
Vzhledem k tomu, celý problém UFO spočívá pouze a výhradně v úzkém kontaktu, kterých
je nezměřitelný počet a vůbec ne v dalekých pozorováních, ať už to je Venuše nebo sovětské
rakety. Není o to obecně zájem. Mnoho z dnešních známých ufologů, s nimiž jsem komunikoval, upřímně přiznalo, že o otázku blízkých kontaktů nemají nyní zájem, a dávají přednost
psaní o Tunguzkém meteoritu, plasmoidech, chemtrails a další věcech, které nemají nic
společného s hlavním směrem ufologie - zkoumání blízkých kontaktů.
Je to jakási podivná ufologie, kde jsou ufologové na své klikaté cestě a zříkají se přejít na
hlavní rovnou cestu. Kromě toho, A. K. Primov, který sbíral poznatky více jak 20 let, ale sám
se za ufologa nepovažuje, podal takové vysvětlení, se kterým vše stojí a padá z hlediska
logiky těchto záležitostí. Zdá se mi, že problém, na kterém to stojí, je konečně uznat
skutečnost, že UFO jsou jen mimikry. To je výchozím bodem pro všechny další studie. To
nám dá poučení nejen z minulých chyb, ale také otevírá možnosti pro skutečně produktivní
studium reálných jevů.
Musíme vytvořit novou koncepci UFO, jako předmět falešných představ lidského vědomí.
Mohou existovat různé možnosti, různá možná vysvětlení, mezi nimiž najdeme nevyhnutelně
jedno správné. Ale nejprve musíme přiznat, že UFO jsou jen mimikry v lidském vědomí. Toto
chápání, jsem si jist, je nejen reálnou základnou v problematice UFO, ale je základem nového
pojetí skutečných kontaktů i našeho místa ve vesmíru.
Zdroj: RUFORS-UFOMIND, 18.05.2004
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