Podrobnosti o vzhledu humanoidních mimozemšťanů
Na slova mimozemšťan nebo návštěvník si často představíte stereotypní obraz humanoida
ve stříbrném obleku s nepřiměřeně velkou hlavou a velkýma černýma očima bez bělma.
Avšak není všechno tak jednoduché!

Z analýzy sdělení očitých svědků, fotografií, filmů a jiných dokladů vyplývá, že dokonce i ti
mimozemšťané, kteří se podobají lidem (tj. humanoidé), se velmi liší v růstu a vzhledu. Co
pak můžeme říci o těch případech, kdy mimozemšťané nejsou humanoidní. Analyzujme nyní
nejtypičtější případy.
Nejprve humanoidé: V prvé řadě, existují velké rozdíly ve vzrůstu. Obvykle se pohybuje
kolem dvou metrů. Pokud jde o případ havárie v Roswellu, stejně jako v případě nehody
v Tibetu, nepřekročila výška mimozemšťanů 130 cm (nebyla menší než 90 cm), v některých
jiných případech svědkové viděli humanoidy výšky tří metrů.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Roswell_UFO_incident)
Obvykle očití svědkové říkají, že vzrůst byl docela obyčejný, ne více než dva metry.
Některé mimořádnosti byly samozřejmě pozorovány, ale to je přirozené i u pozemšťanů.
Připomeňme si, že jsou lidé velmi vysocí nebo naopak velmi malí či podsadití, mající větší
fyzickou sílu a vytrvalost, než lidé průměrné výšky a stavby těla. Tak proč nepředpokládat, že
vybírají právě takové piloty - silné a vytrvalé?
Jejich tváře poutají vždy největší pozornost. Tvorové výšky jeden až dva metry buď
vypadají jako obyčejný člověk, nebo jako podvyživení jedinci s nedostatkem bílkovin. O
jejich očích existují dvě verze. První říká, že nemají běžné očí, ale jakési adaptační zařízení,
něco podobného našim tmavých brýlím nebo kontaktním čočkám. Toto zařízení umožňuje
regulovat účinky světla a životního prostředí na oči. Podle druhé verze, se oči mimozemšťanů
zásadně liší od struktury našich těl, a více se podobají vzhledem na oči včel, much a jiného
hmyzu (fasetové oči).

Ty obsahují mnohem více světločivých buněk a umožňují vysílat do mozku nejen lepší
obraz, ale mají také jiné funkce. Skutečnost, že počet buněk je vyšší, umožní, že obraz je
podrobnější a celistvý, jako ve zpomaleném filmu, přičemž tím neutrpí reakce na vnímání
plynulého obrazu.
Pokud jde o jiné části obličeje a hlavy, obecně jsou velmi podobné pozemšťanům, ale v
některých případech se poněkud liší, jako jsou malé nízko umístěné uši, ustupující brada a
masivní zátylek. Často se dokonce hovoří o příliš velké hlavě v porovnání s tělem. Vzhledem
k velikosti hlavy se uši a nos zdají nepřiměřeně malé. Nakonec se často objevuje popis, že
hlava mimozemšťana (a někdy celé tělo) je bez ochlupení.
Kůže může být různých barev, ale tyto barvy obvykle přesahují naše představy o tom, jaká
může být kůže. Jinými slovy, modrá nebo zelená kůže není zvláštní. Často je kůže
mimozemšťanů tmavá, zpravidla se to shoduje s absencí vlasů a chlupů na těle.
K tomu je třeba dodat, že v tomto případě mají bytosti nedostatečně vyvinutou muskulaturu.
Existují pouze svaly podobné bicepsu, ale na ostatních částech těla svaly téměř chybí. Možná,
že ztratily svou funkci a atrofovaly. V jiných případech je zde další shoda - bytosti se světlou
kůží a pozemskými obličejovými rysy, mají stavbu těla podobnější lidem.
Končetiny jsou téměř vždy v souladu s velikostí těla. Nesoulad, který by představoval
mimozemšťany vypadající jako opice, se ve známých popisech nenachází, i když v některých
případech mají dlouhé paže, skoro po kolena. Nejčastěji mají na rukou a nohou pět prstů.
Jednou z jejich vlastností je, že nehty jsou značně menší a někdy téměř nepostřehnutelné
(detaily jsou vidět u těch cizinců, jejichž výška je asi 1 m). Kromě toho existují náznaky
plovacích blan mezi prsty.
U dalších vlastností anatomie těla humanoidů, je nutné se zmínit o nepřítomnost jiných
základních končetin, jako je ocas nebo něco podobného. Nejsou patrné také žádné vnější
pohlavních znaky, je to vzácně vidět na fotografiích, které však jsou pravděpodobně falešné.
To platí i pro bytosti, které zemřely u Roswellu. Bohužel nemáme k dispozici zápis o pitvě,
(s výjimkou několika údajů) a proto není jisté nic, co lze v této souvislosti říci.

Popis oblečení a jeho vzácné fotografie jsou poněkud jednotvárné. Obvykle se jedná o
kombinézu, která se podobá na lehký skafandr. Ten obepíná ruce a chodidla. Přilba nebyla v
žádném popisu nalezena. Je možné, že pokud ji mají, pak ji nechali v lodi, po analýze složení
atmosféry, která je dýchatelná.
Tato kombinéza je přiléhavá, materiál podle některých popisů připomíná streč. Její barva je
často popisována jako stříbrná, což je možné snadno vysvětlit. Oblečení je ze speciálního
materiálu, který chrání bytost před silným zářením a vysokými teplotami, který se používá i
na Zemi (hasiči, záchranné týmy v oblastech havárií jaderných elektráren atd.).
Je zajímavé a odůvodněné předpokládat, že někteří z mimozemšťanů jsou dokonalí roboti,
tj. kybernetické mechanizmy - androidé. Vyplývá to z jejich vnitřní struktury - absence
trávicích a reprodukčních orgánů a podivného složení tělních tekutin. Lze na to usuzovat
například podle posádky lodi, která havarovala poblíž Roswellu. Mělo by se to ještě zkoumat.
Na závěr je třeba něco říci o důvodech rozdílů mezi mimozemšťany a pozemšťany.
Učiníme-li předpoklad, že vývoj bytostí na různých planetách, odpovídá životním podmínkám
podobně jako na Zemi (jak tvrdí ve svých sděleních Ummiťané), pak vzhled mimozemšťanů
se musí nepochybně podobat vzhledu pozemšťanů. Vzhledem k tomu, že cizinci jsou

technicky a obecně z hlediska vývoje daleko před námi, jejich civilizace musí být mnohem
starší než naše.
To znamená, že cizinci se vyvíjeli tisíce, možná desítky tisíc let, nebo dokonce stovky tisíc
let déle než my, pak podmínky jejich existence, životního prostředí a vlivu jejich vlastní
kultury, vedly k částečné změně jejich vzhledu. S největší pravděpodobností je třeba hovořit
ne o mutacích, ale delším procesu vývoje. Mutace mohou také nastat, ale pouze v případě
velkých katastrof, jako jsou jaderné války nebo rozsáhlá kataklyzmata. Tak by bylo možná
snadné vysvětlit tmavou pleť a nedostatek vlasů. Ale o tom stále ještě nic nevíme.

V případě, že se nejedná o humanoidní bytosti, je to mnohem složitější. Při pozorování
obřích mimozemšťanů, kteří nejsou odlišní od nás pouze v tom, že jsou tři metry vysocí, ale
mají některé schopnosti, které nemáme k dispozici. Kromě toho se liší ve struktuře těla,
například v uspořádání a funkci smyslových orgánů.
Takoví tvorové byli spatřeni v obci Někrasovo, blízko Kostromy. Dne 26. května 1996
jedna obyvatelka této vesnice, Eva Leonidovna Piskunova, viděla oknem budovy asi
třímetrového člověka. Nicméně, na člověka vypadal jen z letmého pohledu. Jeho tělo bylo

nesmírné tloušťky a hlava měla tvar dokonalé koule. Porost na hlavě byl neurčité barvy a
obličeje si E. L. Piskunova nevšimla. Ne jeho „hlavě“ blýskaly modré, žluté a bílé jiskry.
Ruce a nohy se podle dojmu svědka při pohybu tohoto tvora nehýbaly. Pohyboval se chvíli po
ulicí a pak zmizel za keřem. Eva Leonidovna se probrala ze své strnulosti a běžela se ven
podívat, ale tvor zmizel, jako kdyby se vypařil.
Bytost tři metry vysoká se objevila i v jiném příběhu, tentokrát od Nebit-Dag v
Turkmenistánu. Dvakrát, s odstupem téměř 40 let, obyvatelé tohoto města byli svědky
přítomnosti podivné bytosti hrozivého vzhledu, která zřejmě nebyla humanoidní a dosud
nikdy před tímto případem ani potom nebyla na Zemi spatřena.
Poprvé, ji uviděla Ludmila Vartaňanc, studentka Lékařské fakulty v Ašchabadu, podruhé
(v roce 1994) jiný obyvatel Nebit-Dag se synem. Popis byl stejný v obou případech: výška asi
tři metry, kolem ní jasné světlo, ošklivá hlava, která vypadala jako nakupení očí, chobotů a úst
na podkladu šedozelené kůže (dle slov L. Vartaňancové).
Bytosti představovali anomálii i z hlediska dopadu na naši psychiku. V obou případech se
ještě před jejich objevením objevil iracionální strach. Ludmila po jeho objevení ztratila
vědomí a později zjistila u sebe dramatické změny, pokud jde o duševní a tělesné poruchy,
a tak musela vynechat celý semestr ve škole a léčit se.
Ale stala se zvláštní věc, i když byla naprosto nepřipravená, byla schopna úspěšně složit
zkoušky na výbornou, jako kdyby jí někdo vložil informace do vědomí. Při druhé návštěvě,
oba svědkové uvedli, že jeden z tvorů měl v rukou baňku, do které něco ukládal, co sbíral ze
země. Od poloviny století do roku 1994 tam byly viděny jen dvě bytosti. Vysvětlení těchto
případů nebylo dosud provedeno.
Ještě vyšší bytosti byly viděny v roce 1989 v oblasti Vologdy. Je výška byla asi 4 metry.
Podobní návštěvníci navštívili v roce 1979 Džeržinsk, nebo spíše letní tábor poblíž něj. Jejich
velikost byla popsána s nedostatečnou přesností, ale některé detaily popisu jejich vzhledu se v
obou případech shodovaly, například kulaté kovové desky na hrudi.
Překlad ze stránek: (autor není uveden)
http://paranormal-news.ru/news/podrobnosti_vneshnosti_gumanoidnykh_inoplanetjan/201707-02-13608 ze dne 2. 7. 2017
Přeložil Jan Pavlík, 30. 7. 2017
Poznámky překladatele:
Z ilustrací je zřejmé, že se jedná pouze o umělecké ztvárnění našich představ o
mimozemšťanech. Pokud jejich anorektický vzhled srovnáme s líčením unesených nebo
kontaktérů, kteří se s nimi skutečně setkali (Billy Meier, Michel Desmarquet, Adrian Beers,
Bob Renaud, Martin Wiesengrün, Ludwig Pallman a mnozí další, jejichž vyprávění je
zachyceno v jejich knihách, tak žádný z nich neuvádí jakové kreatury, ale hovoří o bytostech,
podobných lidem stavbou těla a celkovým vzhledem. Jejich schopnosti jsou vesměs
dokonalejší, obvykle se dorozumívají telepaticky, ovládají telekinezi, jednoduše řečeno – u
nich se projevuje nadvláda ducha nad hmotou.
Je pravděpodobné, že tyto schopnosti byly u lidí záměrně eliminovány, protože za
současného stavu lidské psychiky bychom se v krátké době zřejmě vyvraždili. To odpovídá i
názorům, že Země je jakási trestanecká planeta, kde máme jako hlavní úkol naučít se žít
v souladu s přírodou a všemi rasami v míru a vzájemné spolupráci. Nebyl to snad i záměr
těch, co nám sem nyní posílají migranty?

