OSN a mimozemšťané
Mimozemská invaze je populární téma v médiích a ještě více v kinech. Ale nejen tam. Za
potenciální hrozbu to považují vojenské organizace zemí všech světových vůdců. Mají jasné
pokyny a algoritmy pro akce, v případě přistání mimozemšťanů, ale všechny plány jsou
považovány za přísně tajné.
Podobné pokyny existují také pro vědce. Ale podle mezinárodního protokolu „o činnostech
v případě zjištění mimozemské inteligence“ by měli mlčet o všech kontaktech s jinými
civilizacemi, až do získání oficiálního povolení. (Pozn. překl. – Kdo ho uděluje?)
Ukázalo se, že pokud se ocitne na oběžné dráze planety mimozemská loď, tak úřady, vědci,
a vojáci o tom vědí, ale obyvatelstvo Země nikoli. Je to nespravedlivé ...Zjevně podobným
způsobem uvažoval astronom ze Skotska - Duncan Forgan. Připravil návrh nového protokolu
upravujícího činnost vědců, v případě objevení mimozemšťanů na oběžné dráze Země. Stejně
by postupovali zástupci vědy v případě, že obdrží rádiové depeše, které pocházejí od rozumné
civilizace z jiné planety nebo sami budou hledat život na jiných planetách.
Tento vědec vyzval své kolegy, aby v případě takového mimořádného incidentu okamžitě
vytvořil blog nebo skupinu na sociálních sítích a informovali veřejnost. Na stejném místě by
pak informovali ostatní o pokroku vědecké práce v průběhu výzkumu.

Duncan Forgan
https://www.youtube.com/watch?v=34-kIwNRylc
Ve svém návrhu protokolu Forgan trvá na tom, aby veřejnost byla okamžitě informována o
jakémkoli, dokonce nepotvrzeném kontaktu s cizinci a samozřejmě o nalezení inteligentního
života na jiných planetách nebo o lodích s mimozemšťany.
Je nepravděpodobné, že vědci budou poslouchat Forgana, protože otázky týkající se národní
bezpečnosti a veškerých kontaktů s cizinci jsou problematické, proto není vhodné, aby se o
tom otevřeně diskutovalo na blozích. Zpravidla se vědci snaží udržovat co nejvíce tajemství.
Ale jak ukazuje praxe, jakékoli poznatky a pozorování v oblasti ufologie, jakkoli skryté, se
rychle stávají veřejným tajemstvím. A pak, co dělají úředníci, kteří chtějí skrýt pravdu o
UFO? Diskreditují to, což se děje všude. Jak to řekli hrdinové ve filmu "Muži v černém":
„Chcete-li vědět pravdu o mimozemšťanech, přečtěte si žlutou knihu!“

Vědci by logicky měli být první, kdo se dozví o příletu cizinců na Zemi. Ale co udělají,
když zjistí na oběžné dráze naší planety lodě cizinců? Budou mlčet a svět se vůbec nedozví o
zahájení dialogu s mimozemskými civilizacemi. V plném souladu s dodržováním mezinárodní
dohody „O činnosti v případě zjištění mimozemské inteligence“. Jejími autory jsou členové
vědecké komise, která zorganizovala Institut SETI. Jeho hlavním úkolem je naslouchat
vesmíru za jediným účelem - odhalit stabilní rádiový signál od inteligentních mimozemských
civilizací.
(Pozn. překl: Co když mimozemšťané radiové frekvence nepoužívají?)
Ve spojení s návštěvníky
Podle mezinárodních zpravodajských agentur, v roce 2011 založili úředníci OSN oficiální
zastupitelský úřad pro vztahy s mimozemšťany. Vedla ho Mazlan Othmanová, astrofyzička z
Malajsie. Nyní sídlí Úřad pro vesmírné záležitosti při OSN ve Vídni. Na otázku, co tato
struktura dělá, řekla Othmanová:
„Pokračující hledání komunikace s mimozemskými obyvateli zanechává naději, že jednoho
dne bude lidstvo přijímat signály od mimozemšťanů. Když k tomu dojde, budeme muset
poskytnout koordinovanou odpověď, která bude zohledňovat všechny aspekty problému.“
Nejčastěji jsou slova „když k tomu dojde“ alarmující. Pokud však zatím nedošlo k žádnému
kontaktu, pak proč byla vytvořena právní struktura, zejména při OSN, a vynaloženy na ni
peníze?
Viz: https://www.youtube.com/watch?v=cajOcoGUh0U
S největší pravděpodobností již lidstvo obdrželo signály od mimozemšťanů a nyní je tok
cizinců přijíždějících na Zemi tak velký, že OSN založilo celé konzuláty pro styk s nimi.
Na internetu se objevují zprávy, že Rusko od cizinců dostalo také vojenskou techniku. My
jsme údajně v kontaktu i s jinými cizinci - nepřáteli těch, kteří spolupracují se Spojenými
státy. Co to znamená? Je to obvyklá novinářská kachna? Nebo je to dokladem přítomnosti
dvou nepřátelských mimozemských ras na Zemi?
Wiliam Cooper a tajná vláda
Skutečnost, že kontakt s cizinci je už dávno založen, prozradil v květnu 1989 americký
veřejný činitel Milton William Cooper. Ve své knize „Mimozemšťané v pozadí vlády USA“
uvedl, že mimozemšťané jsou již od doby prezidenta Eisenhowera v kontaktu s americkými
úřady.
Zpočátku chtěli mimozemšťané vyjednávat a dokonce požadovali, aby Američané
demontovali všechny jaderné zbraně, zastavili války a kontaminaci planety průmyslovou
výrobou. Navrhované podmínky z kontaktu nebyly vhodné pro USA, proto je neplnili.
V důsledku toho cizinci slíbili, že nebudou zasahovat do záležitostí Spojených států, a
Američané se zase zavázali udržet jejich přítomnost na Zemi v utajení.
Od té doby, říká Bill Cooper, dodávají mimozemšťané do USA pokročilé technologie. Za to
jim USA dovolují, aby sami přijali jakýkoli počet Američanů, a to za předpokladu, že všichni,
kdo budou uneseni, se vrátí na Zemi živí a zdraví. To se samozřejmě neděje! Navíc
Američané postavili dvě vojenské základny, které využívají společně s mimozemšťany.
Můžeme věřit Cooperovi? Nejlepším dokladem o správnosti jeho informací je jeho
zavraždění v roce 2001. Cooper byl zastřelen policií pod smyšlenou záminkou.
(Viz ilustrace)

Nečekali jste nás, ale už jsme přišli
Existuje paradox: na jedné straně jsou lidé, kteří zveřejňují pravdu o UFO likvidováni, na
druhé straně otevírá OSN konzulát pro mimozemšťany, kteří chtějí navštívit Zemi. Nicméně,
pokud se na to podíváte pozorně, není zde nic překvapujícího. Je zřejmé, že cizinci a jejich
patroni v americké vládě rozhodli, že stačí skrýt pravdu a občas vypustit zprávu o kontaktech
Ameriky a mimozemšťanů. Brzy na Zemi možná přibude velký počet turistů z jiných planet.
Ale především lidstvo čeká na neobvyklý oficiální vzkaz OSN. Říkáme k tomu ano, protože
ani NASA zásadně neodmítá existenci mimozemšťanů. V létě roku 2016 NASA administrátor
Charles Bolden řekl, že Oblast 51 byla podle Coopera vytvořena s cílem sdílet ji s
mimozemšťany, kteří opravdu existují a je využívána pro výzkum. Neexistují žádní skrytí
mimozemšťané, sám Bolden věří, že jednoho dne se nutně s nimi setkáme.
(https://www.youtube.com/watch?v=XffCt-3zthc)
Takové prohlášení od osoby tohoto postavení lze považovat za téměř přímý důkaz o
kontaktech mimozemšťanů s USA. Navíc Oblast 51 se nedávno výrazně rozrostla a její
fotografie se objevila v aplikaci „Google Maps“. Nyní můžeme prozkoumat nejtajnější
základnu na Zemi z obrázků z vesmíru.
Doufejme, že oficiální kontakt s mimozemšťany se opravdu uskuteční, a ten den je již
blízko, kdy se světové společenství setká s mimozemskými vyslanci a uvítá je chlebem a solí
na schodech budovy OSN.
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