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WSTĘP 
Książka ta jest oryginalną konstrukcją popartą dowodami naukowymi, 
łączącą wiele, pozornie sprzecznych faktów. Ukazuje dzieje człowieka 
jako naprzemian po sobie następujące okresy rozwoju odpowiednich 
ośrodków w mózgu. Kiedy pewne jego cechy zostały rozwinięte, osiągając 
ekstremum, dzieje świata w sposób dziwny, i rzekomo niewytłumaczalny 
na gruncie nauki, dążyły w stronę przeciwną, tworząc cywilizacje, 
charakteryzujące się określonymi cechami. Rozwijały się przez czas 
pewien, a jednocześnie dane cechy mózgu uzyskiwały doskonałość. Kiedy 
doszły do pełni, powstawała zupełnie odmienna cywilizacja, a dzieje 
świata podejmowały w innym miejscu przerwany wątek. Można więc 
domniemywać, że istnieje reguła przemian epok, którą podajemy w 
książce, pozwalając również zastanowić się nad obecną cywilizacją, 
wysnuć wnioski dotyczące jej przyszłego rozwoju oraz nieuchronnego 
kresu. 

Pewne atrybuty mózgu zostały ukazane w różnego rodzaju zapisach 
historycznych, ogólnie znanych, skłaniając do zastanowienia się nad 
głęboko rzekomą samowiedzą dawnych kultur, które choć nie wynalazły 
koła ani ognia, lecz dysponowały subtelną wiedzą na poziomie 
współczesnych ośrodków naukowych. 

Przekazywano ją i wyrażano pod postacią przejrzystych i wyraźnych 
symboli, które były nie tylko powszechne, obejmując większość 
przeszłych kultur, lecz pozostały czytelne do dnia dzisiejszego i 
zrozumiałe dla obecnej umysłowości. 



Tak głęboka wiedza rodzi pytanie o sposób jej zdobycia. Prymitywne 
kultury i plemiona nie mogły zdobyć jej samoistnie, nie mogła powstać w 
pustym mózgu, pozbawionym podstawowych pojęć. Poziom ówczesnej 
umysłowości można porównać do dziecięcej, równie niezdolnej do 
zrozumienia zasad fizyki kwantowej oraz wyrobienia pojęcia śmierci lub 
wieczności. Są one objaśniane przez rodziców. Powstaje więc pytanie o to, 
kto pełnił rolę nauczycieli oraz wychowawców w stosunku do ludzi, 
pozostających na niskim poziomie rozwoju intelektualnego. 

Bardzo możliwe, że kreatorzy i wychowawcy człowieka przybyli z 
kosmosu, stając się dla ludzi bogami, a w istocie rzeczy piastowali jedynie 
status inżynierów – genetyków, przeprowadzających doświadczenia w 
wielkim i wolnym laboratorium na pustej i plastycznej planecie. O takim 
zadaniu świadczy wiele wypowiedzi współczesnych przybyszy z kosmosu, 
nadal realizujący wieczny plan, przygotowując ludzkość do podjęcia 
przerwanego wątku i kontynuowania ich zadania. Obecne przemiany w 
dziedzinie genetyki dowodzą pośpiesznie czynionych przygotowań do 
wielkiej przemiany, widocznej dla bardziej wnikliwych obserwatorów. W 
taki sposób łączy się przeszłość ze współczesnym zjawiskiem UFO. 

Nauka przypisuje przypadkowi rolę decydującą w powstaniu życia na 
Ziemi, wytworzeniu się materii, która z kolei spontanicznie zamieniła się 
w strukturę obdarzoną życiem oraz wytwarzającą z siebie inteligencję. 
Wszystko to działo się samo i niechcący. Można więc przypuszczać, że 
wyłącznie brak dostatecznie poznanych reguł rozwoju pozostawia 
podobny rozwój przypadkowi dowodząc tym samym słabości nauki, z 
którą prowadzi się dyskurs, stanowiący intelektualną przyjemność dla 
pewnego typu umysłowości. 
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Jeżeli rozwój człowieka i przebieg jego historii nie stanowił ślepego 
przypadku, należy zadać pytanie, czy został zaplanowany przed 
powstaniem pierwszego człowieka. Skoro jego pojawienia się na Ziemi nie 
można potraktować jako spontaniczne różnicowanie się materii, należy 
zapytać, czy nie stał się rezultatem planu, który jest obecnie wykonywany 
skrupulatnie i my stanowimy jego część. 

Takie ujęcie historii i człowieka niesie wielką nadzieję dla wszystkich. 
Ziemia nie powstała jako igraszka ślepych sił podczas przypadkowego 



wybuchu w pustych i nieskończonych przestrzeniach kosmosu. Stanowi 
kolejny i celowy łańcuch w nieustannej przemianie światów. W takim 
ujęciu mózg każdego człowieka uzyskuje ważność i celowość bytu, jako 
że wykonuje swą cząstkę planu w wiecznej przemianie, nie istniejąc na 
próżno ani też nie będąc powołanym do istnienia przypadkiem, ale 
przeciwnie – włączonym w wieczny łańcuch zmian wielkiej całości, 
obejmującej wszystko: przestrzeń i przyszłość. 

Emma Popik 
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ROZDZIAŁ I 

NO TO CZEŚĆ! 
Tymi słowami przywitał obcych pewien młody człowiek, który został 
porwany przez UFO wraz z kolegą i wyniesiony na znaczną wysokość. 
Odbyła się tam rozmowa, będąca właściwe przekazem telepatycznym 
pomiędzy nim a Obcymi. Na pytanie, kim są, otrzymał odpowiedź: „Nie 
jesteśmy ludźmi. Przybyliśmy z kosmosu”. 

„No to cześć, witajcie”, odpowiedział spokojnie, gdyż był wewnętrznie 
zrównoważonym, młodym człowiekiem. To spotkanie jednakże, podczas 
którego nie widział żadnych istot, zmieniło jego życie. Kiedy znajdowali 
się wysoko, kazano mu pochylić się nad czymś w rodzaju okna. „Co to 
jest?” „Miasto, osiedle”, odpowiedział, mimo że przecież znał nazwę 
swego rodzinnego miasta. (Jest to przypadek z 21 września 1979 r. ze 
Sztumu, badany przez autorkę.) 

Zauważył, że w jego mózgu pojawiają się tylko pojęcia ogólne, kiedy 
odczytywano zapisaną w nim treść. Odbywało się to z wielką prędkością. 
Ktoś, pewnie Obcy, chciał wszystkiego się dowiedzieć. „Myślałem na 
wielu poziomach jednocześnie, jak nigdy przedtem. Żadna ludzka istota 
tego nie potrafi. Pozbyłem się całej zawartości intelektualnej”. Obecnie 
użylibyśmy terminu „skanowanie mózgu”, lecz wówczas, w końcu lat 
siedemdziesiątych, nie istniały skanery. 

Obcy dokonali również odwrotnego procesu, to znaczy, dołożyli własny 
przekaz do zawartości umysłowej jego kolegi. „To było zupełnie nowe 



doświadczenie – powiedział drugi uczestnik wydarzenia – nie sądziłem, że 
coś takiego jest możliwe. Nigdy nie widziałem tyle pejzaży, tak szybko po 
sobie następujących. Postrzegałem wszystko jednocześnie. Patrząc spod 
wielu odmiennych kątów naraz, oglądałem ruchome obrazy. Nie wiem, co 
to było, może wyświetlali trójwymiarowy film. Jeśli tak, to inny, nie z tej 
planety”. Można powiedzieć, że zostali włączeni w rzeczywistość 
wirtualną, czego wtedy nie rozumieli i nie potrafili nazwać, gdyż nie 
istniała odpowiednia terminologia. 

Przeżyte spotkanie z obcą formą bytu zamieniło się w jedną z 
psychicznych dominant osobowości pierwszego z nich. Odtąd fakt 
istnienia UFO, czy raczej „ich” stał się jego problemem i nigdy go nie 
opuścił. Mimo upływu kilkudziesięciu lat, nadal pamięta szczegóły 
wydarzenia. Relacja nie uległa zatarciu, potrafi przytoczyć subtelne detale. 
Obecność inteligencji kosmicznej uznał za integralną część swej 
świadomości. Nie potraktujemy go z przesadą, uznając za reprezentanta 
wszystkich ludzi, gdyż wielu z nas towarzyszy myśl o fizycznym istnieniu 
przybyszy z kosmosu. 

Teza ta jest słuszna tym bardziej, że dokonała się przemiana powszechnej 
świadomości, chyba wszyscy wiedzą o kosmitach: jedni akceptując, inni 
negując tę możliwość. Podchodzą do tego 
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różnie: jako do zjawiska, tajemnicy, fenomenu socjologicznego, wierzeń 
religijnych lub konfabulacji. Wzbudza ono gwałtowne i sprzeczne emocje 
oraz wywołuje bezpardonowe oceny. Jednakże bezsporny jest fakt stałej 
ich obecności w kulturze. Liczba popularnej produkcji masowej, w postaci 
filmów i książek, nie może zostać zanegowana nawet przez najbardziej 
krytycznych przeciwników. W ten sposób Obcy uzyskali formę bytu w 
świadomości mieszkańców tej planety. Jeżeli potraktujemy to wszystko 
jako założenia programu, mającego na celu poinformowanie ludzi o 
obecności innych ras w kosmosie, można uznać, że został zrealizowany. 

Liczne spotkania z UFO ukazują wpływ, jaki Obcy wywierają na ludzi, 
czyniąc to różnymi metodami. Pewne z nich potrafimy już nazwać; inne 
jednak sposoby atakowania zmysłów i mózgu są dla nas okryte tajemnicą. 
Traktujemy je jako działanie odmiennej techniki, opartej na prawach 



jeszcze dla ludzi nie zrozumiałych i nie odkrytych, lecz nie uznajemy ich 
za ciemne moce. 

Zjawiska paranormalne, nazywane tak od niedawna, są nadal nie włączone 
do oficjalnej nauki, a przez wielu uważane za przejaw zabobonu. Panuje 
przekonanie, że człowiek wykształcony nie powinien wierzyć w istnienie 
telepatii czy psychokinezy. Wielki Randi zajmuje się wyszukiwaniem 
dowodów naukowych, jasno świadczących, że tego typu zjawiska są 
oszustwem i działaniem szarlatanów. On sam potrafi na scenie naśladować 
łamanie łyżeczek, robiąc to tak świetnie jak Uri Geller, tylko że w jego 
wykonaniu jest to cyrkowa sztuczka. Jego naśladownictwo nie zaprzecza 
obiektywnemu istnieniu psychicznych sił tego typu, on jednak sądzi 
inaczej. 

Kosmici potrafią wywoływać u ludzi nadzwyczajne możliwości 
psychiczne. Jak podaje „Brytyjski katalog” pewna para obserwowała UFO 
w marcu 1979 r. Po pewnym czasie kobieta uległa jeszcze większemu 
zdziwieniu, zauważywszy samoistnie poruszające się w jej domu 
przedmioty. Kosztowało ją wiele wysiłku, by zrozumieć, że to ona sama 
potrafi je przesuwać bez dotykania. Uruchomiła niezrozumiałe moce, 
nazywane poltergeist i odtąd słyszano trzaski i kroki, zagadkowe hałasy i 
niezidentyfikowane dźwięki. Nikt oczywiście nie sądzi, że w taki sposób 
manifestowały swe nadejście duchy i demony, gdyż jest to terminologia z 
innej zgoła epoki. Najwidoczniej w jej mózgu uaktywniono określone 
obszary, odpowiedzialne za produkowanie wymienionych fenomenów. 

Kiedy pewna kobieta, imieniem Shirley zobaczyła w 1976r., unoszący się 
ponad jej głową olbrzymi latający spodek, utraciła pojęcie czasu, zyskała 
za to inne możliwości; znacznie wzrosła w niej siła psychiczna i zaczęła 
odgadywać przyszłość. (Źródło: „Globe” July 3, 1990.) 

Nie zawsze wpływ Obcych na mózg człowieka jest możliwy do zniesienia, 
jak w cytowanych przypadkach. Bywa inaczej. Przerażające wydarzenie 
opisuje „Flying Saucer Review”, March 1989. W dniu 23 kwietnia 1976 r. 
znaleziono niedaleko Quixada w Brazylii farmera, siedzącego w pojeździe 
i wpatrującego się otępiałym wzrokiem przed siebie. Kiedy powrócił do 
zmysłów, przypomniał sobie olbrzymi obiekt, unoszący się tuż ponad nim. 
W dolnej części pojazdu otworzył się luk i wystrzeliło z niego białe 
światło. To było wszystko, co zdołał wyrazić bełkotliwym językiem, mając 



trudności z mówieniem, które stały się wynikiem tego spotkania. Skarżył 
się na różne dolegliwości, dokuczała mu biegunka, mdłości i wymioty. 
Dręczyły go bóle głowy. Po trzech miesiącach jego włosy gwałtownie 
osiwiały, lecz był to zaledwie początek koszmaru. W ciągu następnych 
kilku tygodni zaczął tracić swe wszystkie własności umysłowe. Zmysły 
przestały działać, nie widział i nie słyszał, nie potrafił się również poruszać 
ani też jeść. Nie rozpoznawał ludzi, zapomniał, czym są pospolite 
przedmioty, takie jak łyżka. Nie wiedział, co się nimi robi. Nie potrafił się 
ubrać lub powstać z miejsca. Wkrótce utracił wszystkie ludzkie przymioty. 
Jego mózg stał się zupełnie pusty, całkowicie przestał funkcjonować. 
Siedział, patrząc 
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tępo przed siebie.  
Żywimy przekonanie, że nasza rzeczywistość zewnętrzna, jak ulice, domy 
czy drzewa jest 

fizyczna i stała. Nigdy również nie ulega przemianie w coś innego, chyba 
że poruszamy się po świecie baśni. Osoby, które miały nieszczęście 
opisywać realność, nie będącą nią w potocznym znaczeniu, uznawano za 
mentalnie niezrównoważone. Jeżeli wspominały dodatkowo o obserwacji 
UFO, posyłano je, w najlepszym przypadku, na badania psychiatryczne. 
Rzeczywistość podzieliliśmy w sposób ściśle dualistyczny. Realna 
zewnętrzność jest obiektywna, twierdzą uczeni. Nie można jej pomieszać z 
faktami, istniejącymi wyłącznie subiektywnie. A jednak tak się dzieje. 

Pewien przypadek może przybliżyć założenia typowego scenariusza: 
Kierowca ciężarówki, jeżdżąc wielokrotnie na tej samej trasie, 
przyzwyczajony do krajobrazu oglądanego niemal codziennie, znający na 
pamięć rozstawienie znaków drogowych oraz natężenie ruchu 
samochodów, wydających znajome dźwięki, nie zauważył zmiany 
wszystkich elementów otoczenia. „Chyba po długiej chwili ocknąłem się i 
powróciłem do zmysłów, mimo że nie nastąpiła utrata przytomności. Przez 
cały czas prowadziłem samochód. Jak to się stało? Nie zdawałem sobie 
sprawy z tego, co robię. Rozejrzałem się z niepokojem, wokoło panował 
spokój. Jeszcze nigdy nie spotkałem się na trasie z tego rodzaju śmiertelną 
ciszą. Słuch nie rejestrował dźwięku silników ani szumu opon na asfalcie. 
Nie dobiegały mnie klaksony ani nawoływania czy przekleństwa 



wymijających się kierowców. Przejeżdżałem obok miast i osiedli i w nich 
również wszystko zastygło w bezruchu i milczeniu. 

Pomyślałem nagle, że świat w ogóle przestał istnieć, a wszyscy ludzie 
wymarli albo zostali wymordowani w jakiejś wojnie. Oprócz mnie nie 
ocalał z pewnością nikt i jestem jedyny na kuli ziemskiej. Ta myśl, która 
samoistnie pojawiła się w mózgu, wzbudziła we mnie ogromny żal. 
Przepełniło mnie uczucie smutku i osamotnienia. Było tak przemożne, że 
opuściwszy głowę na kierownicę, wybuchnąłem rozdzierającym szlochem, 
niemożliwym do opanowania. 

Kiedy ocknąwszy się, podniosłem głowę, zauważyłem, że jedzie przede 
mną tylko jedna ciężarówka, trzymając się uparcie szosy przez dłuższy 
czas. Widziałem jedynie prostokątny fragment jej tyłu, który zasłaniał mi 
całkowicie widoczność”. 

Przykład ten wskazuje na to, że wokół kierowcy utworzono sztuczne 
środowisko, wobec tego nie miał pewności, gdzie się znajduje. Zresztą, 
lokalizacja nie stanowiła dla niego kwestii, gdyż ani przez chwilę nie 
zastanawiał się nad tym, gdzie właściwie jest, istotne pozostały dla niego 
wyłącznie bodźce akustyczne, lecz te usunięto, przez co, rzeczywistość 
została pozbawiona tła, mimo że jej natura była nieznana. 

Jeżeli chodzi o samego człowieka, swobodnie manipulowano jego stanami 
emocjonalnymi, wywołując u niego dowolne odczucia, na przykład żalu 
czy smutku. Miało miejsce również silne oddziaływanie na ośrodek 
odpowiedzialny za wolę, która uległa tak znacznemu osłabieniu, że 
kierowca utracił nad sobą kontrolę. Negatywne emocje stały się tak silne, 
że uniemożliwiły mu krytyczną ocenę sytuacji, wobec czego przestał 
zwracać uwagę na warunki jazdy, a zupełnie nad sobą nie panując, mógł 
spowodować wypadek. 

Taka sytuacja byłaby zupełnie prawdopodobna, gdyby istotnie znajdował 
się nadal w wymiarach fizycznych, a nie wiadomo, czy wytworzono 
rzeczywistość wirtualną, gdyż są to jedynie współczesne, ziemskie 
określenia. Jego oceny są zawodne. Tył „ciężarówki”, zasłaniającej mu 
widoczność, należy uznać za coś zupełnie innego, być może jakieś 
urządzenie. 



Kiedy 27 października 1974 r. rodzina z trojgiem dzieci wracała z wizyty u 
krewnych, jadąc do swego domu do Londynu, czekała ich tylko zwyczajna 
dwudziestominutowa podróż samochodem. Wyruszyli o 21.30 i kiedy 
znajdowali się blisko domu, zauważyli, że coś „jest nie w porządku”. 
Wokoło panowała nadzwyczajna cisza i drogę przed nimi pokryło coś w 
rodzaju 
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zielonej mgły. Po kilku sekundach, jak im się wydawało, samochód 
wydostał się ze strefy „chmury”. Minęło parę minut i znaleźli się wreszcie 
w domu. Przenieśli śpiące dzieci z samochodu do sypialni, po drodze 
rzucili okiem na zegar w korytarzu: była godzina pierwsza nad ranem! 

John i Elaine doświadczyli poważnych zmian osobowości i zaczęły ich 
dręczyć sny, w których widzieli swój samochód, unoszący się na kolumnie 
światła. Na pokładzie statku kosmicznego istoty o wzroście około czterech 
stóp przeprowadziły na nich badania. Pokazano im również mapę 
kosmosu, którą obecnie możemy nazwać holograficzną. Kosmici 
zaznaczyli na niej swoją macierzystą planetę. (Ten przypadek zbadała 
znana ufolog angielska, Jenny Randles.) 

Kolejny przypadek należy do wielu, w których usuwano bodźce 
akustyczne. W Brazylii trzej mężczyźni, polujący nocą na krokodyle, 
zauważyli UFO na przeciwległym brzegu rzeki. Odnieśli wrażenie 
istnienia „przerażającej, niesamowitej ciszy”. Nie słyszeli typowych 
odgłosów lasu w nocy, szmerów i szelestów. Zamilkły ptaki, ucichły nawet 
odgłosy cykad. „Opanowało nas nagłe uczucie paniki. Czuliśmy się jak 
ludzie pierwotni, pozbawieni cywilizacji, właściwie, jaka różnica?” 

W przypadku, badanym przez organizację APRO oraz przez ufologów 
Coral i Jima Lorenzenów, który miał miejsce 6 stycznia 1976 r. w Stanford 
w stanie Kentucky, również nastąpiła zmiana otoczenia. Trzy panie, 
wracające do domu samochodem, zobaczywszy biało świecące UFO z 
kopułą, zauważyły, że nagle samochód „porusza się po wybojach”, a po 
chwili pojawiła się przed nimi droga, jakiej nigdy nie widziały w tej 
okolicy: jasno oświetlona i rozciągająca się przez pewien dystans. Kiedy 
dotarły do domu, okazało się, że „umknęło” im półtorej godziny. 



U nich również nastąpiły poważne przemiany osobowości. Okazało się, że 
zostały przebadane na stole przez humanoidów, o wzroście około czterech 
stóp. U kobiet pojawiły się różne objawy chorobowe, nastąpiła utrata wagi 
oraz dokuczały im nieprzyjemne doznania skórne. Jedna z nich zmarła 
niespodziewanie na atak serca we wrześniu tego samego roku. 

Podobne spotkania ukazały swobodę, z jaką Obcy zapewniają sobie dostęp 
do ludzkiego mózgu. Problem penetracji wszystkich jego ośrodków 
pojawił się jako nowe pojęcie, wzbudzające znaczny szok, gdyż integralna 
część osobowości stała się otwarta i pozbawiona ochrony. Na początku, w 
okresie wprowadzania tej informacji, przyjęto ją z niedowierzaniem, co 
niewątpliwie stanowiło odruch obronny. 

Wiele spotkań z kosmiczną inteligencją ukazuje łatwość manipulowania 
wolą. Oto słowa świadka: „Odczułem silną presję, w jednej chwili mój 
opór został złamany. Dostali się do wnętrza mojej głowy, a to wrażenie 
było bardzo wyraźne. Ktoś, może coś, umiejscowiło się w niej i mózg stał 
się jakby przestrzenny, a oni penetrowali go zupełnie swobodnie. Nie 
ulega dla mnie wątpliwości, że w każdy dowolny sposób oddziaływali na 
mnie, a ja byłem bezbronny”. 

Bill Herrmann 26 letni mechanik został zatrzymany przez policję, gdy 
biegł po pustej drodze, zachowując się histerycznie. Zbliżała się północ. 
Okazało się, że tego dnia, 18 marca 1978 r. oglądał UFO przez lornetkę, co 
miało miejsce około godziny 21.25. Następnie został porwany na pokład 
statku kosmicznego. Podczas badania na stole przy pomocy urządzenia, 
które określił jako „aparat rentgenowski”, powiedziano mu, że istnieją trzy 
rasy Obcych, obserwujące Ziemię i przeprowadzające tu eksperymenty. 

Jednakże to straszne spotkanie nie stało się końcem jego przygody. 21 
kwietnia następnego roku Obcy zmaterializowali przed nim coś w rodzaju 
„pręta”, pokrytego dziwnymi symbolami, znajdującego się w kuli 
niebieskozielonego światła. 6 maja odczuł silny przymus powrotu na 
miejsce, z którego został porwany. Tam „z własnej woli” wszedł na pokład 
czekającego na niego statku, na którym już raz doświadczył tak bolesnych 
przeżyć. (Przypadek został zbadany przez 
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Wendelle C. Stevens.)  
Wszystkie te przykłady dowodzą, że Obcy wykazują znaczne 
zainteresowanie organem 

myślenia. Posiadając jego szczegółową mapę, z łatwością trafiają w 
zamierzony punkt. Penetrują ośrodek pamięci długoterminowej, pobierając 
zapamiętane informacje oraz zdobytą wiedzę, jak to odbywało się w 
pierwszym z zacytowanych przypadków. Swobodnie wpływają na emocje 
i wywołują dowolne stany. Powodują określony sposób myślenia, mogą 
osłabić wolę albo ją zlikwidować. 

Zmieniają postrzeganie rzeczywistości zewnętrznej, co miało miejsce nie 
tylko w zacytowanym przypadku, w którym brał udział kierowca 
ciężarówki. Ponieważ następuje zachwianie poczucia czasu, więź ze 
światem zewnętrznym zostaje zerwana całkowicie na nieokreślony 
odcinek czasu. Te okresy „wygaszenia” mogą być różnej długości, 
wrażenie trwa od kilkudziesięciu minut do wielu godzin. Zdarzały się 
również przypadki odnalezienia osoby porwanej po kilku dniach. Granice 
pomiędzy stanami są pokonywane niezauważalnie. Osoby, które 
doświadczyły „przejścia”, nie potrafiły określić momentu tak zwanej 
„utraty świadomości”. Odzyskanie przytomności jest natomiast wyraźne: 
„ocknąłem się”, mówi świadek. „Poczułem, że nagle obudziłem się ze 
snu”. Jednakże przypadek kierowcy ciężarówki dowodzi, że rzekome 
„ocknięcie się” nie przywróciło go do fizycznej rzeczywistości 
zewnętrznej, jaką znamy, lecz nastąpiło „wkomponowanie” go w następną, 
sztuczną rzeczywistość. Ocena otoczenia zewnętrznego została 
uniemożliwiona, mimo przekonania o odzyskaniu normalnej świadomości 
oraz poczucia przebywania w zewnętrznej fizyczności. 

„Było to przykre doświadczenie i nie chciałem do niego wracać, starając 
się nie myśleć o tym, co mi się przytrafiło. Jednakże następnej nocy 
obudziłem się i mimo późnej godziny po północy, czułem się zupełnie 
otrzeźwiony ze snu. Widziałem bardzo wyraźny obraz: ciemne niebo, duży 
srebrny dysk, przypominający księżyc, wiszący nisko ponad linią 
ciemnego lasu. Odludna okolica wyglądała na zupełne pustkowie. Mimo 
tego, że przez cały dzień wzmacniałem swoją wolę powstrzymywania się 
od wykonywania poleceń, wstałem z łóżka, ubrałem się i poszedłem na to 
miejsce. Drogi, niestety, nie pamiętam”. 



Czasami sposób, w jaki wpływają na wolę, jest trudny do zaakceptowania 
i wyselekcjonowania z realności. Megan musiała skrócić swą wizytę u 
matki z powodu nieznośnego zachowania swej 18 miesięcznej córeczki. 
Dziecko zaczęło wykazywać objawy choroby i grymasiło, domagając się 
powrotu do domu. Nic nie mogło jej uspokoić, dziewczynka zanosiła się 
płaczem, wyrywając się matce i babci i koniecznie chciała wracać. Matka 
wreszcie zapakowała w pośpiechu najpotrzebniejsze rzeczy i ruszyli 
samochodem, mając przed sobą około siedemdziesięciomilową podróż. 
Były wczesne godziny poranne 22 sierpnia 1980r. 

Po ujechaniu trzydziestu mil radio zaczęło wydawać dziwne dźwięki, a 
samochód uniósł się ponad powierzchnię drogi. Megan zauważyła czubki 
drzew palmowych, wyginane przez wiat r. Przez otwór w metalowej 
pokrywie, samochód został „wessany” do wnętrza statku kosmicznego. 
Jakiś „głos” kazał jej wysiąść. Ponieważ bardzo się bała, została do tego 
zmuszona. Przeprowadzono na niej i na jej córeczce badania lekarskie, po 
przymocowaniu ich na stole, w sali wypełnionej białym „dymem”. 
Zmuszono je również do jedzenia różnego rodzaju „tabletek”, których 
smaku Megan nie pamięta. (Przypadek publikowany w „MUFON UFO 
Journal No.167, Jan. 1982.) 

Wszystkie te przypadki spotkań z UFO ilustrują wywoływanie działań 
przymusowych oraz łatwość manipulowania wolą. Nakazy i polecenia są 
przekazywane w różny sposób, najczęściej nie bywają wyrażane 
werbalnie, mimo że istnieją wypadki „słyszenia głosów”, co wywołuje 
negatywne skojarzenia. Zazwyczaj nikt nie potrafi znaleźć uzasadnień dla 
nagłego podjęcia postanowienia, uznając je za własne. „Stwierdziłem, że 
mam to zrobić”. „Uważałem, że 
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powinienem tam pójść”. Nakaz najczęściej nie jest traktowany jako impuls 
przychodzący z zewnątrz. Zostaje oceniony jako wyraz własnej decyzji: 
„Uważałem, że zachowam wolną wolę, jeśli tak postąpię”. 

9 

ROZDZIAŁ II 

DETEKTORY UFO 



Na świecie istnieją miliony czułych detektorów, zwracających uwagę na 
fizyczne istnienie UFO. Są to nasze psy. Najbliższy przyjaciel człowieka 
jest również najlepszym „wykrywaczem” niezidentyfikowanych obiektów 
materialnych. 

Inne zwierzęta również wyczuwają obecność UFO i wyraźnie ją objawiają. 
Gwałtownie reagują nie tylko domowe psy i koty oraz bydło i konie, lecz 
również dzikie ptactwo, jak gęsi czy golębie, a nawet mieszkańcy lasu. 
Wszystkie, obojętnie do jakiegokolwiek habitatu należą, wykazywały stan 
pilnego zaalarmowania i wręcz przerażenie. W Wielkiej Brytanii zbadano 
200 tego typu przypadków w pewnym okresie czasu. (Dane podajemy za: 
„UFO Guidebook” Normana Briazacka i Simona Mennicka.) 

Kiedy psy są zaniepokojona nieznanym dźwiękiem, zaczynają szczekać, a 
inne z sąsiedztwa, słysząc to, dołączają się i po chwili w całej okolicy 
słychać ujadanie. Jednakże reakcja na UFO już obecne lub zbliżające się 
jest inna od „sąsiedzkiego” naszczekiwania. Właściciele określają reakcję 
swoich spokojnych ulubieńców następującymi słowami: „wył tak, że 
mógłby obudzić nieboszczyka”, „szczekał z furią a z pyska ciekła mu 
obficie piana”. Dane wskazują na to, że te zwierzęta zostały zaniepokojone 
w niezwyczajny sposób. Ponieważ psy potrafią wyczuć istnienie UFO 
wcześniej niż ludzie, powstaje pytanie, czy bierze w tym udział organ 
słuchu, podobnie jak to się dzieje w przypadku zbliżania się wozu 
policyjnego. Zanim człowiek usłyszy wycie syren, psy już reagują, co 
dzieje się o wiele wcześniej, nim zobaczą nadjeżdżający samochód. 

Psy nienawidzą UFO, o czym świadczą zacytowane tu przypadki. Są 
przerażone i starają się przed nim uciec lub schować. W Kanadzie 
zaistniała sytuacja, wskazująca na lądowanie UFO w pobliżu domu. 
Kobieta usłyszała stukanie do drzwi. Pies ruszył pędem w ich stronę, lecz 
nagle się zatrzymał, zaczął silnie drżeć i po chwili uciekł do kąta. 

W innym przypadku mężczyzna usłyszał wycie własnego psa na zewnątrz 
domu, toteż otworzył drzwi, by wpuścić zwierzę do środka, a ono 
wczołgało się na brzuchu. Świadek zauważył UFO, stojące na trzech 
podpórkach, oraz dwie postacie. Pies długo wykazywał oznaki 
przerażenia. 

Właściciel wielu psów zauważył, że jeden z nich skoczył z przerażenia na 
płot z drutu kolczastego, inne wyły, starając się siedzieć jak najbliżej 



ziemi. Nie czytały przecież popularnej literatury na ten temat ani też ich 
nie trenowano w ten sposób, by okazywały przerażenie. Ich reakcje były 
spontaniczne i wynikały z realnego odczuwania obecności UFO. Dane 
wskazują na to, że takie zachowanie zostało wywołane jakimś czynnikiem 
fizycznym, który zwierzęta wyczuwają szybciej niż ludzie. Byłoby bardzo 
interesujące wyselekcjonowanie go i stwierdzenie, z jakiego powodu czas 
reakcji zwierząt jest krótszy od ludzkiego. 
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Podczas jazdy samochodem, kierowca zauważył zbliżające się światło. 
Rozwój sytuacji spowodował, że musiał się zatrzymać, a kiedy 
zahamował, pies skulił się i wczołgał pod siedzenie, starając się zajmować 
jak najmniej miejsca. W dwie godziny po wypadku nadal wykazywał 
oznaki przerażenia. Równie zszokowani właściciele nie potrafili go 
uspokoić, a on usiłował wciskać się w najciaśniejsze kąty, mając wciąż 
zmierzwioną sierść. 

W pewnym domu wałęsały się trzy wyjątkowo agresywne psy, a 
kilkanaście biegało swobodnie po farmie. Kiedy z nadlatującego UFO 
wystrzelił promień ostrego światła, objawiły liczne oznaki silnego 
przerażenia, utrzymujące się przez czterdzieści minut. Światło bijące od 
UFO zmieniało kolory, przechodząc gamę od czerwieni aż po fiolet. Jego 
uderzenie zostało skierowane na farmę, systematycznie ją omiatając. 
Kiedy poruszająca się wiązka światła dostała się przez okno i dosięgła 
zwierząt, zrobiły się apatyczne i ucichły. 

Zarówno pies, jak i człowiek ulegli częściowemu paraliżowi, kiedy szybko 
zbliżające się UFO zniżyło lot ku nim i równie prędko powróciło w górę. 
W innym przypadku, we Francji, pies został unieruchomiony, kiedy się 
znalazł w pobliżu niezidentyfikowanego obiektu. 

W cytowanym przypadku latający talerz był bardzo jasny i świecący, 
białego koloru. Statystyki wykazują, że właśnie takie najczęściej wywołują 
paraliż. Panuje przekonanie, że jest to związane z promieniowaniem 
mikrofalowym. Nie posiadamy jednak badań laboratoryjnych, 
potwierdzających wywoływanie paraliżu u ludzi przez tego typu 
promieniowanie. Wprawdzie wykonywano eksperymenty na małych 
zwierzętach, ulegających częściowemu paraliżowi, który od razu mijał, 
kiedy urządzenie emitujące fale wyłączono. 



Koty domowe również reagują gwałtownie i wykazują oznaki przerażenia, 
syczą głośno, plują, wyskakują wysoko w powietrze i usiłują ukryć się pod 
sprzętami. Krowy na polu rozbiegają się w panice, konie usiłują wycofać 
się w jakieś bezpieczne miejsce, lecz przewracają się, nie mogąc utrzymać 
się na nogach. 

Kiedy w Danii wylądowało UFO na polu, motoryka znajdującego się tam 
człowieka została unieruchomiona, kiedy zbliżył się do obiektu na 
odległość pięćdziesięciu metrów. Obserwowane przez niego krowy na 
pastwisku wykazywały oznaki paraliżu. Zauważył również, że ptaki 
przestały śpiewać. Każdy biolog wie, że milkną, kiedy coś złego dzieje się 
w pobliżu. 

Pewien człowiek zauważył UFO w odległości 300 metrów od swego 
domu. Po dwudziestu sekundach uniosło się bezgłośnie w górę. Trzy nogi, 
na których się wspierało, zostały wciągnięte do środka, a kopuła zaczęła 
się obracać. Następnego dnia rolnik udał się na inspekcję tego miejsca, 
zabierając ze sobą psa. Nie zauważył żadnych fizycznych śladów na 
podłożu, jednakże pies, obwąchawszy miejsce lądownia, natychmiast 
odbiegł, głośno wyjąc. Najwyraźniej, środowisko nie zostało przywrócone 
do stanu normalnego. Należy wykluczyć bezpośrednią radiację jako 
przyczynę reakcji zwierzęcia. Często UFO emituje ciężkie gazy, które 
utrzymują się przy ziemi przez wiele godzin. 

Kiedy szary dysk obniżył się bezpośrednio nad farmę w Australii, 
zwierzęta wpadły w panikę, uciekły poza ogrodzenie i nie pozwoliły się 
zagnać na to pastwisko z powrotem. Stan utrzymywał się przez wiele dni. 

W stanie Iowa UFO o kształcie cygara pozostawało na ziemi przez 
dwadzieścia minut. Emitowało ostre światło czerwonego koloru, wydając 
dźwięki przypominające trzaski, a wokoło unosiła się woń ozonu. 
Zwierzęta zbiły się w ciasną gromadkę w jednym rogu pastwiska. 
Odmawiały zbliżenia się na to miejsce, a nawet po wielu dniach nie jadły 
stamtąd trawy. 

Mimo że psy są uniwersalnym detektorem UFO, inne zwierzęta reagują z 
równą gwałtownością. Zbliżający się obiekt wpływa na całe środowisko, 
nawet na owady. Działanie jest fizyczne i wywołuje realne skutki. 



Pozostają po nim równie materialne substancje. Jedna z najbardziej 
znanych przypomina nieco 11 

pajęczynę i jest nazywana „anielskimi włosami”. Po oddaleniu się obiektu, 
pozostaje zaczepiona na gałęziach drzew, ciągnie się długimi pasmami na 
powierzchni pól lub na szosie. Może osiągać rozmiary nawet do półtora 
metra. 

Wkrótce po wyrzuceniu go, materiał znika. Ze względu na ten czynnik, 
„anielskie włosy” są trudne do przeprowadzenia analiz. Zabezpieczono 
jednak pewną ilość substancji do próbek, umieszczając ją w pojemniku 
bez dostępu powietrza, od razu po wydostaniu się jej z przelatującego 
niezidentyfikowanego obiektu. 

W „pajęczynie” stwierdzono zawartość boru, krzemu, magnezu oraz 
wapnia. Z naukowego punktu widzenia, fakt znikania nie jest niczym 
niezwykłym, mamy do czynienia z biodegradującym się materiałem. 

Kiedy w Tennessee UFO wydzieliło go znaczne ilości, „włosy” 
spowodowały u ludzi nudności oraz swędzenie skóry. Te same symptomy 
pojawiały się również u osób, które przypadkiem znalazły się na tym 
terenie w ciągu następnych kilku dni. W tym czasie psy nie chciały 
opuszczać domów. Kiedy resztki niewidocznej już substancji usunął 
ulewny deszcz, spłukując ją, wszelkie objawy dyskomfortu przestały się 
pojawiać. 

W materiałach organizacji ufologicznej, publikowanych pod tytułem 
„MUFON UFO Journal” No. 125 Aprii 1978, zamieszczono sprawozdanie, 
ukazujące o wiele groźniejsze skutki spotkań zwierząt i pozaziemskich 
statków. Cała rodzina farmerów z Urugwaju, nazwiskiem Tonna, widziała 
UFO, kiedy 18 lutego 1977 r. około godziny czwartej rano należało zająć 
się bydłem. Po wschodniej stronie pojawiło się jaskrawe światło i 
gospodarz pobiegł tam wraz z Topo, trzyletnim psem policyjnym, 
ważącym 60 funtów (29.4 kg). Ponieważ z oddali dobiegało 
pomarańczowe światło, obawiali się, że wybuchł pożar, co należało szybko 
sprawdzić. Tuż obok zbiornika na wodę zobaczyli pozaziemski obiekt, 
unoszący się o dwadzieścia stóp ponad powierzchnią ziemi, a jego światło 
oblewało okolicę. 



Topo rzucił się do ataku, lecz nagle coś osadziło go w miejscu, usiadł na 
zadzie i zaczął wyć. Znajdował się w odległości zaledwie 15 stóp od 
obiektu, czyli około czterech i pół metra. Jego właściciel widział sześć 
„błyskawic”, po trzy wystrzelające z każdego boku UFO. W tym 
momencie odczuł silny szok elektryczny, zrobiło mu się nagle gorąco i 
został sparaliżowany. 

Po pewnym czasie statek, wyglądający jak „dwa talerze złożone 
brzegami”, zaczął się oddalać, zmieniając kolor na czerwony. Generator, 
który umilkł, podjął pracę, nie wytwarzając jednakże prądu, ze względu na 
spalone przewody. 

W zachowaniu psa nastąpiły zmiany: pozostawał w domu, co było dla 
niego nietypowe, i odwracał się od miski z ulubionym pożywieniem. Po 
trzech dniach zawlókł się na miejsce spotkania UFO i tam zdechł. 

Sekcja zwłok wykazała poważne obrażenia. Wszystkie organy uległy 
uszkodzeniu z powodu przegrzania, naczynia krwionośne popękały. Pies 
został dosłownie ugotowany, lecz tylko wewnątrz. 

Czy i w tym przypadku nastąpiło zachowanie kompulsywne 
(przymusowe), pies dostał nakaz, który zrozumiał i wykonał, mimo 
choroby i braku sił? 
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ROZDZIAŁ III 

STRACH 
Kiedy UFO pojawia się w znacznej odległości, ludzkie reakcje wykazują 
całkowitą normę: kierowani ciekawością, starają się ją zaspokoić. 
Wymachując ramionami, wołają innych członków rodziny lub przyjaciół, 
starając się również im pokazać to, co traktują jako dziwne zjawisko. 
Często biegną po lornetkę lub aparat fotograficzny. Piloci lub policjanci 
kontaktują się przez radio z bazą lub posterunkiem policji, informując o 
wydarzeniu. Stopień ekscytacji słyszany w ich głosie jest zróżnicowany, 
co zależy od poziomu niezwykłości zjawiska oraz pobudliwości danego 
człowieka. Kierowcy zatrzymują samochody, by przyglądać się w spokoju 
lub podjeżdżają do miejsca, z którego rozciąga się lepszy widok. Ten 



wzorzec zachowań jest realizowany nawet w przypadkach, kiedy 
obserwacja wzbudza taki szok, że patrzący zapominają o naciśnięciu 
spustu migawki trzymanego w ręku aparatu fotograficznego. 

Reakcje na UFO znajdujące się w bliższej odległości, nie mieszczą się w 
opisanym schemacie. Kiedy maszyna dyskoidalnego kształtu ląduje nie 
opodal, ciekawość można zaspokoić, podbiegając szybko do przodu, aby 
obejrzeć ją dokładniej, uświadomiwszy sobie, że nigdy nic takiego się nie 
widziało. Obserwacja przecież całkowicie przekracza życiowe 
doświadczenie. Takie zachowanie jest bardzo rzadkie. 

Typowa reakcja należy do negatywnych: świadek ucieka, starając się 
gdzieś ukryć. Jeżeli prowadzi samochód, gwałtownie przyspiesza, często 
jadąc na oślep, nie zwraca uwagi na przepisy ruchu drogowego, poruszając 
się na przykład pod prąd. Skręca niespodziewanie na pobocze, bądź 
wjeżdża na zaorane pole, wreszcie otwiera drzwi szoferki i biegnie przed 
siebie. 

Każdego szokują przelewające się kolory, światło spadające kaskadą na 
wszystkie strony lub nadzwyczajna sytuacja. Kiedy w Brazylii 
wylądowało olbrzymie, wirujące koło, w którym otworzyło się „wejście” 
płonące ogniem, robotnicy pracujący nie opodal salwowali się szybką 
ucieczką. W Wielkiej Brytanii dwaj piloci zachowali wprawdzie spokój, 
kiedy UFO wylądowało, jednak rzucili się instynktownie do ucieczki, 
kiedy otworzyło się „wejście” w obiekcie, który wylądował za hangarem. 
Motocykliści porzucają swe motory na szosie i uciekają histerycznie. W 
przypadku myśliwych – rzucają na ziemię strzelby, jak to się zdarzyło po 
pojawieniu się UFO kształtu sferycznego, z obracającą się kopułą. 

Na widok ufonautów reakcje stają się znacznie silniejsze i bardziej 
spontaniczne. Młody człowiek zobaczył, że z UFO, lądującego w pobliżu, 
wysiadł wysoki kosmita i wyciągnąwszy ramię w jego kierunku, zaczął 
wygłaszać jakiś tekst. Mowa nie kojarzyła się słuchającemu z żadnym z 
ziemskich języków i była całkowicie niezrozumiała. Nie czekając na 
dalsze „gesty przyjaźni”, zaszokowany Ziemianin odbiegł z tego miejsca, 
jak najprędzej potrafił. 

W jednym z najczęściej opisywanych przypadków sierżanta Charlesa L. 
Moody (Coral i Jim Lorenzen „Moody Abduction”, w: „Encyclopedia of 
UFOs”, N.Y. Doubleday, 1980) ufonauta 
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również komunikował się z człowiekiem, tym razem jednak informacja 
była zrozumiała. Kosmita oświadczył, że wkrótce zostanie nawiązany 
ograniczony kontakt z ludzką rasą, co będzie się nasilało stopniowo w 
pewnym okresie czasu. Spotkanie miało miejsce 13 sierpnia 1975 r. w 
Alamagordo w stanie Nowy Meksyk. Trudno ocenić, jaki okres czasu 
przybysz uznał za najbliższy, lecz popularność tej tematyki świadczy o 
intensyfikacji wpływu pozaziemskiej inteligencji na umysły w celu ich 
przygotowania na odebranie wiadomości od Obcych. 

Wiele spotkań wywołuje reakcję ucieczki. Spowodował ją ufonauta o 
wzroście człowieka, mający skrzydła, przypominające nietoperza. Trzy 
niewielkie istoty zaatakowały studentów na drodze w Argentynie. Inna 
postać niskiego wzrostu, idąc drogą, pozostawiała świetlisty ślad, co 
wzbudziło panikę wśród obserwatorów. 

UFO wywołuje strach. Wiele jednak osób, które uległy przerażeniu, 
stwierdza, że jego natężenie było niewspółmierne do sytuacji i 
utrzymywało się po fakcie zbyt długo, by można je było zaklasyfikować 
jako reakcję naturalną. W relacjach używa się takich określeń, jak szok lub 
histeria. Raporty donoszą również o uczuciu terroru nawet w sytuacji, 
kiedy nie istniało zagrożenie dla życia. Mówią o dreszczu przebiegającym 
całą powierzchnię skóry lub o „dziwnym, nieznanym doznaniu”. 

Padają przypuszczenia, że te wszystkie reakcje są wywoływane sztucznie, 
konkretnym czynnikiem fizycznym. Pewien przypadek wydaje się 
szczególnie potwierdzać tę hipotezę. Kierowca wpadł w panikę na widok 
UFO, znajdującego się w pobliżu, i odjechał ze znaczną prędkością. 
Jednakże po chwili uspokoił się i poszedł na posterunek policji, donosząc 
o zdarzeniu, następnie powrócił na miejsce wypadku, by poczynić bardziej 
szczegółowe obserwacje. 

Bywają spotkania testujące ludzką odwagę, jak ten, który miał miejsce 19 
września 1952 r. w West Palm Beach i został zbadany przez Alvina 
Moore’a („Mystery of the Skymen”). Sonny DesVergers był drużynowym 
skautów i stanowił dla innych przykład. Podziwiano go za odwagę. 
Skończył już 30 lat, toteż chłopcy uważali go za prawdziwego mężczyznę, 
substytut ideału ojca. Tego wieczoru trzech z nich jechało z nim 



samochodem przez las. Zapadała już ciemność, jednak w samochodzie 
czuli się bezpiecznie i pewnie. 

Na widok światła, prześwitującego pomiędzy pniami drzew, drużynowy 
zatrzymał samochód. Był naprawdę odważny i szybko zdecydował, jak 
należy postąpić. Wziął z bagażnika dużą latarkę i zatknął za pas maczetę. 
Kazał chłopakom trzymać się za nim w bezpiecznej odległości. Szedł 
pierwszy, wpatrując się w światło. 

Tuż ponad ziemią, na wysokości 10 stóp unosił się olbrzymi obiekt 
kosmiczny. Jego szerokość wynosiła 30 stóp, a wysokość 10 stóp. 
Wydawał głośne dźwięki, przypominające zasysanie jakiegoś urządzenia 
na wodę lub parę. Mężczyzna zatrzymał się obserwując, lecz poczuł, że 
został zauważony. Nagle pojawiła się kula światła. Nie pamiętał, kiedy go 
otoczył jego blask, co widzieli chłopcy, stojący nie opodal, gdyż stracił 
przytomność znacznie wcześniej. 

Skauci stali sparaliżowani ze strachu. Żaden z nich nie zdołał wykrztusić 
ani słowa czy też zastanowić się nad koniecznością udzielenia pomocy. Ich 
mózgi przestały całkowicie funkcjonować, nigdy w życiu nie panowała w 
nich taka pustka. Odczuwali to dokładnie w taki sposób, jakby coś 
wymazało z nich myśli lub spowodowało zatrzymanie procesu ich 
wytwarzania. 

Kiedy obiekt przestał emitować syczące dźwięki najwidoczniej 
zakończywszy ładowanie jakiegoś urządzenia uniósł się, czyniąc to bardzo 
szybko. Jego światło biło prosto w dół, lecz znikło nagle i wokoło 
zapanowała przerażająca ciemność i cisza. 

Skauci nadal stali sparaliżowani ze strachu. Od miejsca, gdzie leżał Sonny, 
nie dobiegał żaden dźwięk, toteż nie wiedzieli, czy jeszcze żyje ani też, 
czy tam w ogóle jest. Wydawało im się, że 
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długo stali nieruchomo, a potem zaczęli drżeć ze strachu tak, jakby 
chwyciły ich konwulsje. Żaden z nich nie panował nad sobą. Po 
nieokreślonym czasie usłyszeli słaby szelest, dochodzący z tamtego 
miejsca. Spontanicznie rzucili się do biegu w kierunku, z którego 
dochodził szmer. 



Ponieważ ich buty wydawały dziwne dźwięki, zwrócili na nie uwagę, 
okazało się, że biegną po zupełnie wypalonej trawie. Rośliny uległy 
zwęgleniu, spaliły się liście na drzewach. Wokoło sterczały czarne gałązki 
na krzewach zupełnie pozbawionych listowia. 

Sonny leżał na plecach w środku czarnego kręgu wypalonej trawy. Był 
nieprzytomny. Jego skóra nosiła ślady oparzeń, a na przedramionach 
włosy zostały spalone. Stali obok niego, patrząc z góry, zupełnie bezradni. 
Potem któryś z nich pochylił się i podłożył mu rękę pod plecy, starając się 
nie dotykać bolących miejsc. Mimo to Sonny zajęczał. Po chwili drugi z 
chłopców ujął leżącego za nogi, a trzeci podtrzymywał mu głowę. Nieśli 
go do samochodu, starając się nie powiększać jego bólu, jęczał jednakże 
cały czas. 

Powyższy przypadek pochodzi z 1952 r. i sceptycy mogą uznać go za 
próby nowej, nieznanej broni. Mimo że ziemska technika nie posiadała 
możliwości wydzielania kul światła i nie dysponowano pojazdami 
dyskoidalnymi o znacznych rozmiarach, osoby wątpiące we wszystko, nie 
uwierzą w nic, żądając bezstronnego oceniania zjawiska. Jednakże 
działalność UFO nie ograniczała się bynajmniej do naszego stulecia. Jeżeli 
wydarzenia obłuskamy z otoczki cudowności oraz z emocji i wyrazimy 
fakty przy pomocy naukowej terminologii, wyłania się niezmienny wzór, 
który wart jest ujawnienia. 

Jest 24 października roku 1886, jak opisuje „Flying Saucer Review Case 
Histories”, Dec. 1970. Noc, w wiejskiej chacie śpi chłopska rodzina, 
składająca się z dziewięciorga osób. Mieszkają na skraju lasu, wokoło nie 
ma miast ani też osiedli. Panuje cisza. Wzdłuż wąskiej, wiejskiej drogi nie 
ciągną się słupy linii wysokiego napięcia, jak obecnie. Z dość odległych 
chat nie dochodzą światła z okien, gdyż nie istniała elektryczność. Z 
gospody, której nie ma, nie wali muzyka stereo na całą okolicę, jak to 
dzieje się w naszych czasach. Nie przejeżdżają samochody, których 
jeszcze nie wynaleziono, omiatając okolicę reflektorami. Trudno nam 
sobie uświadomić, jak jest cicho i ciemno. 

Nagle śpiący usłyszeli potężny odgłos. Nie umieli go do niczego 
porównać, gdyż mieszkając na wsi, nigdy nie widzieli maszyn parowych 
ani lokomotywy. Przypominał brzęczenie, jakie wydają pszczoły, i był 
bardzo głośny. Ponieważ cytowanie olbrzymich liczb sprawiało im 



trudność, więc nie powiedzieli, że dźwięk brzmiał jak intensywne 
buczenie pszczół zgromadzonych w kilku tysiącach uli. Stwierdzili, że 
owadów musiało być więcej niż liści na drzewach. 

Uniósłszy głowy znad posłania zobaczyli w tym samym momencie 
potężne światło. Musieli natychmiast zacisnąć powieki, lecz 
prześwitywało przez skórę i dlatego wiedzieli, że wciąż jaśnieje. Obawiali 
się pożaru lasu, przezwyciężywszy więc strach, wyszli na zewnątrz chaty. 
Zasłaniając oczy od rażącego ich światła i mrużąc je, oglądali okolicę. 
Wszystko stało się jasne jak w dzień, a nawet bardziej. Nigdy nie widzieli 
tak jaskrawego blasku. Drzewa wydawały się wręcz białe, a bijące 
spomiędzy nich światło, było jeszcze bielsze. Nagle zgasło. 

Kiedy powrócili do chaty, ułożyli się z powrotem do spania na siennikach. 
Czuli się bardzo źle i nad ranem zaczęli wymiotować. Wargi i powieki im 
spuchły, twarze zrobiły się nabrzmiałe. W miarę upływu czasu, stan ich się 
pogarszał, a skóra schodziła całymi płatami. Nie znali pomocy lekarskiej, 
wkrótce na ciele pojawiły się wrzody. Kiedy przesunęli ręką wzdłuż 
głowy, włosy wychodziły garściami. Nie mogli oddychać, w powietrzu 
unosił się odó r. A na dziewiąty dzień uschły wszystkie drzewa. (Powyższy 
przypadek pochodzi z Ameryki Południowej). 

Przenieśmy się do kraju wampirów, do Europy. Jest rok 1903, noc 
wigilijna, rodzina siedzi przy kolacji. Ojciec wychodzi z chałupy, aby 
zaczerpnąć wody ze studni. Nagle przez okno 
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wpada promień jasnego światła. Wszyscy spodziewają się cudu 
wigilijnego, wszak zaraz zaczną przemawiać zwierzęta. Zrywają się od 
stołu i wybiegają na zewnątrz, by zobaczyć to, czego nie widzieli jeszcze 
nigdy w swoim życiu. Ojciec stoi przy studni. Tuż nad nim wisi wielki 
„księżyc”, cały ze światła. Jest bardzo jasno. Z „księżyca” coś wypływa, 
jest wąskie, równe i okrągłe jak obręcz. Obejmuje od góry stojącego przy 
studni. Widzą go jeszcze przez chwilę, jak przewraca się na wznak i 
równolegle do ziemi zaczyna powoli unosić się w górę. Potem wszystko 
się rozpływa w mlecznej mgle. Robi się ciemno. 

Pobiegli po księdza i cała wieś zgromadziła się w kościele. Biły dzwony. 
Miał nadejść koniec świata. Ale był to początek. 
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ROZDZIAŁ IV 

OFICJALNE KŁAMSTWA 
Isaak C. Ciarke uważa, że tajemnica nie zostałaby utrzymana nawet przez 
24 godziny i po tym okresie wszyscy by wiedzieli o istnieniu UFO. I ma 
rację, mimo szczelnej zasłony kłamstw, prawda systematycznie ulega 
ujawnianiu. 

Obecnie ufologowie zajmują się wydobywaniem na światło dzienne 
materialnych dowodów, umożliwiających odtworzenie rzeczywistego 
przebiegu różnych przypadków obserwacji UFO. Dotyczy to głównie 
Roswell. Tajna operacja wojskowa, w celu odzyskania pozostałości po 
statkach, została rozpoczęta 7 lipca. Wywiad lotniczy odkrył cztery 
humanoidalne ciała, uszkodzone przez zwierzęta. 

Młody reporter miejscowej gazety, James Bond Johnson, zrobił wówczas 
dwa historyczne zdjęcia. 

8 lipca 1947 około godz. 4 po południu jego szef kazał mu udać się do Fort 
Worth do biura głównodowodzącego, gen. Rogera Rameya, w celu 
sfotografowania pozostałości UFO, które tam przywieziono. Spotkanie z 
oficerem tak wysokiej szarży oraz niezwykła okoliczność to fakty, które 
zdarzają się raz w życiu i pamięć o nich pozostaje na zawsze. Tak było i w 
tym przypadku. 

Reportera Johnsona zdziwił fakt, że nie zaprowadzono go do hangaru, lecz 
do biura generała. Ramey był w zapiętym mundurze i miał czapkę, zestaw 
niezwykły jak na warunki polowe. W biurze leżała na podłodze jakaś folia 
oraz czarne, spalone kawałki nieznanej substancji. Na pytanie dziennikarza 
generał odpowiedział, że nie wie, co to jest. Johnson zrobił dwa zdjęcia, 
jedno samego Rameya prezentującego szczątki, a drugie wspólnie z 
ubranym zwyczajnie pułkownikiem Dubose. 

Zakończywszy te czynności, James Bond udał się do redakcji, by je 
wywołać i zamieścić w porannym wydaniu, nazywanym „bulldog”, które 
pojawiało się na progach domów o godz. 9. Wówczas nie w każdym domu 
był telewizor, a więc prasa stanowiła główne źródło informacji oraz 



opiniotwórcze medium. To dziennikarze gazetowi ferowali wyroki i 
urabiali umysły. 

W redakcji przygotowywano teksty na temat spodków, które spadły w 
okolicy, o czym wszyscy mówili. Około godz. 17 z Fortu przyszła 
wiadomość wyjaśniająca, że pozostałości, leżące w biurze generała, były 
balonem meteorologicznym, jednym z wielu codziennie wysyłanych. 

Bond nie wiedział nic o tajnej operacji oficera wywiadu, Marcela, który 
zajmował się w tym czasie zabezpieczaniem szczątków UFO ani też o 
poszukiwaniach wywiadu lotniczego w Roswell. Oczywiście, gdyby to 
wyjaśnienie z Fortu polegało na prawdzie, nie byłoby potrzeby udawać się 
do biura generała, by sfotografować jeden z wielu balonów ani wzywać 
reportera. Podobno wysyłano ich około setki dziennie. 

Fotografie są bardzo wymowne. Generał zasłania usta, co w języku gestów 
oznacza: „Uważaj, 17 

żebyś się nie zdradził”. Z wyrazu jego twarzy widać, że kłamie i jest 
zmartwiony. Na drugim zdjęciu żałosne uśmiechy generała i pułkownika 
mówią wyraźnie: 

„Jest nam głupio, czujemy zakłopotanie”. „Papierki po cukierkach na 
kijku” na pewno nie są szczątkami UFO, mieszczącymi czterech 
humanoidalnych ufonautów. 

Prasa podawała wiele wypowiedzi generała. Stwierdził, że obiekt opisany 
jako „latający spodek” został przetransportowany samolotem do centrum 
badań w bazie Wright Field. Ramey, dowódca Ósmej Armii, której 
kwatera mieściła się w Fort Worth, otrzymał pozostałości UFO z Roswell 
Army Air Base. W odzyskanie i transport pozaziemskiej maszyny zostały 
zaangażowane trzy bazy lotnicze oraz najwyżsi dowódcy. 

Duża średnica talerza miała około 25 stóp, a mała – 18. W miarę upływu 
godzin, „rzekomy” spodek kurczył się i tracił na wadze w wypowiedziach 
generała oraz innych oficerów. W rozmowie telefonicznej Ramey 
oświadczył, że konstrukcja UFO jest delikatna (flimsy) i przypomina 
„latawiec pudełkowy”. Druga wypowiedź: „Był tak słaby, że nie 
udźwignąłby pilota”. 



Wreszcie Newton, oficer odpowiedzialny za badania meteorologiczne, 
podał, że typowy balon, jakie wysyłali, waży 100 gramów, a jego duża 
średnica wynosi 50 cali! Jest to konstrukcja z folii metalowej na cienkich 
kijkach, aby ją zniszczyć, wystarczy rozerwać. W gabinecie generała 
leżały spalone pozostałości jakiejś substancji. Obecnie uznalibyśmy ją za 
plastyk, lecz wówczas tych tworzyw nie było na Ziemi, znajdowały się 
natomiast w konstrukcji latającego talerza. Folię po balonie stugramowym 
można przenosić w kieszeni, nie są do tego potrzebne transportowce z 
trzech baz lotniczych. 

Jesse Marcel, oficer wywiadu, który zgodnie z rozkazem pierwszy dotarł 
na miejsce kraksy, nawet po pięćdziesięciu latach dotrzymywał tajemnicy, 
wydając następujące, wymowne oświadczenie: „Nie był to samolot, 
rakieta ani balon. Szczątki leżały rozrzucone na szerokości 200 m, 
zajmując długość 1 km”. 

Kluczowym dowodem stał się dokument, który przez 50 lat przyciągał 
uwagę ufologów. Był to zwinięty kawałek papieru, jednakże nikt nie mógł 
go rozłożyć i przeczytać. Dowód leżał przed naszymi oczami. Przez pół 
wieku patrzono na niego bezsilnie, wiedząc, że zawiera rozwiązanie 
tajemnicy. 

Ten dokument generał zaciskał w ręku. Była to wiadomość, którą otrzymał 
dokładnie o godzinie 15.33. Reporter Johnson przybył do biura generała 
ok. godz. 16. W ciągu minionych 27 minut wydarzyło się bardzo wiele. 
Generał musiał podjąć szereg ważnych decyzji. Najpierw nakazał 
„udekorować” swój gabinet, to znaczy położyć na podłodze kawałki 
spalonej substancji oraz folii aluminiowej na patykach. Fragmenty równo 
dopasowano do siebie, toteż można odtworzyć rozmiary oraz kształt 
rzekomego „pozaziemskiego obiektu”. Następnie skontaktował się z 
redakcją gazety, wzywając jakiegoś reportera. 

Dlaczego Ramey nadal trzymał w dłoni ten telegram, kiedy przybył 
Johnson? Być może treść jego była tak szokująca, że wciąż ją odczytywał, 
nie wierząc własnym oczom. Zaciskał papier w ręku, jakby chciał zdusić 
w sobie to, co domagało się ujawnienia. Zdawał sobie sprawę, że musi 
spreparować kłamstwo, które obiegnie prasę. Rzucał na szalę swoją 
reputację. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, będzie skompromitowany. I tak 



się stało, chociaż czekano na to 51 lat. Nie mógł jednak odmówić 
wykonania rozkazu. Nic więc dziwnego, że miął w ręku papier telegramu. 

Po 51 latach technika rozwinęła się do tego stopnia, że stało się możliwe 
odczytanie zawartości podobnego dokumentu, trzymanego przez generała 
Rameya. Wielokrotnie powiększany i reprodukowany w prasie, przyniósł 
sławę widocznemu na nim kciukowi generała. Tekst został odczytany 
przez Ronalda Regehra, który pracował na odbitkach otrzymanych z 
oryginalnego negatywu, uzyskanego z archiwum University of Texas-
Arlington. 
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Stało się zrozumiałe prawie całe zdanie brzmiące następująco: „pilnie 
potrzebne dodatkowe oddziały wojskowe w miejscowości Magdalena w 
Miejscu nr 2. „Miejsce” – chodzi tu o miejsce lądowania. W angielskim 
oryginale użyto określenia „site”, które oznacza na przykład oznakowane 
miejsce, gdzie prowadzi się wykopaliska lub miejsce na Internecie. Nie 
jest to miejsce w teatrze czy w autobusie, gdzie możemy usiąść, lecz 
wydzielony teren. Magdalena była dużym miastem w 1947 r., toteż 
wymienienie tej nazwy jest ważne. Dodatkowe oddziały ściągnięto w celu 
zabezpieczenia szczątków po balonie, ważącym sto gramów, który w 
dodatku już znajdował się w biurze generała! 

Następne zdanie: „ofiary przekazane do...” I dalej w tekście: „dysk”. 
Kolejny fragment brzmi: „bezpieczne rozmowy... dla znaczenia tej historii 
i całej misji”. Końcowy fragment telegramu zawiera rozkazy, które 
wywołały wyraz zmartwienia na twarzy generała: 

„Balonowa opowiastka. Pokazać coś, co ma uchodzić za resztki balonu 
meteorologicznego”. Tajemnica stulecia wciąż ujawnia kolejne fragmenty. 

Wypadek ten podsumował Albert M. Chop z NASA, biorący udział w 
pracach projektu Blue Book: 

„Już dawno temu uzyskałem pewność, że latające spodki są realne i 
pochodzą z przestrzeni pozaziemskiej. Ujmując to inaczej, stwierdzam, że 
jesteśmy obserwowani przez Obcych”. „Zrobienie w balona”, zalecane w 
odczytanym dokumencie, nie udało się. 



Powołano grupę nazwaną Majestic 12, skupiającą najważniejsze w kraju 
osoby, odpowiedzialne wyłącznie przed prezydentem. Zadaniem ściśle 
tajnej organizacji było fałszowanie danych na temat UFO i podawanie 
spreparowanych wiadomości do prasy. 

Ci, którzy zaprzeczali istnieniu zjawiska, mieli w tym żywotny interes. 
Jednocześnie stali na czele znaczących komitetów, mających w statucie 
szukanie danych na temat UFO. 

Naukowcy zgromadzeni w MJ-12 fabrykowali systematycznie fikcyjne 
teorie naukowe, rzekomo stanowiące ostateczne wyjaśnienie fenomenu 
UFO. Wymyślono hipotezę plazmoidów oraz piorunów kulistych. Obecnie 
odnajduje się dokumenty odsłaniające działanie tej agencji. „Etatowym” 
opowiadaczem bzdur brzmiących naukowo był doktor Menzel, piastujący 
wysokie stanowisko, toteż jego zdanie miało wielką wagę, szczególnie 
jeśli zostało skomponowane przy użyciu najbardziej przekonującej 
terminologii technicznej. Popularnie wierzono mu. 

Dnia 18 listopada 1952 r. adm. Hillenkoetter, piastujący najwyższe 
stanowisko w grupie MJ- 12, na co wskazywał jego kryptonim MJ-1, 
sporządził dla prezydenta Eisenhowera dokument, informujący o 
postępach prac nad UFO. Wymienił kolejną katastrofę obiektu, który 
spłonął w atmosferze 6 grudnia 1950 r. niedaleko El Indio-Guerro. 
Zgodnie ze sprawozdaniem admirała, pozostałości pojazdu zabezpieczono 
w celu przeprowadzenia analiz. Dr Bronk zajął się koordynacją badań nad 
szczątkami humanoidów, ustalając nazwę Pozaziemskie Istoty 
Biologiczne, do czasu wprowadzenia trafniejszego terminu. Wywiad 
ustalił, że maszyna nie została wyprodukowana w żadnym kraju na Ziemi. 
Dr Menzel uznał, że pochodzi spoza Układu. (Jako członek MJ-12 
publicznie jednakże ogłaszał hipotezy dowodzące ziemskiego pochodzenia 
UFO.) Dokument stwierdza istnienie znacznej aktywności tego typu 
pojazdów i zaleca utrzymywanie ścisłej tajemnicy ze względu na sytuację 
międzynarodową oraz nakazuje spreparować wiarygodnie brzmiącą 
informację na użytek opinii publicznej. 

Stosując się do tej dyrektywy, ogłaszano, że UFO obserwowane w 1948 r. 
to oblatywane samoloty nowych typów. We wczesnych latach 
pięćdziesiątych wydano miliony dolarów na badania prototypu 
powietrznego wehikułu dyskoidalnego kształtu. VZ-9V Avrocar został 



zaprojektowany do wyniesienia dwóch pilotów. Jego szerokość wynosiła 
18 stóp. Użyto trzech silników, jednakże pojazd „nigdy nie uzyskał 
wymaganej stabilności”. 

Dopiero wypowiedzi oficjalne ukazują rozmiary problemu, wynikające z 
aktywności UFO. W 19 

latach pięćdziesiątych generał Childlow wyraził się na konferencji 
prasowej dość nieoględnie na ten temat. „Ponosimy znaczne straty w 
sprzęcie i ludziach z powodu pościgu za UFO. Tylko w roku bieżącym 
szacujemy na setki tysięcy dolarów”. Należało szybko wymazać tę uwagę 
z umysłów, co sprawiło raczej niewiele trudu specjalistom, toteż 
wypowiedź jest mało znana. Ze względu na podawanie konkretów przez 
osobę kompetentną, była niebezpieczna dla establishmentu pilnującego 
swych tajemnic. 

Generał MacArthur wypowiedział się znacznie obszerniej, używając słowa 
„nękanie”. Przestrzeń powietrzna była naruszana przez niemożliwe do 
doścignięcia obiekty. Penetrowały tereny ściśle tajnych lotnisk 
doświadczalnych, zawisały nad silosami z bronią atomową, wzbudzając 
panikę. Wiele doniesień pochodzi od żołnierzy z patrolu. Podobne raporty 
nie mogły wyjść na światło dzienne w okresie zimnej wojny, kiedy do 
tajemnicy wojskowej należał sam fakt posiadania danej broni, nie 
wspominając zlokalizowania instalacji. Mimo zmiany układu sił na 
świecie, tajemnice wojskowe nadal są przestrzegane. 

Wiele „rumoru” na świecie zrobiła wypowiedź senatora Goldwatera, który 
ubiegając się o fotel prezydenta USA, a będąc zainteresowanym UFO od 
kilkunastu lat, obiecał wyborcom, że po objęciu najwyższego urzędu w 
państwie poczyni kroki ku wyjaśnieniu zjawiska. Uznając swoją pozycję 
za wysoką, domagał się dostępu do tajemnic wojskowych, związanych z 
UFO. Publicznie deklarował prawo obywateli do zaznajomienia się z 
postępem badań nad tym fenomenem oraz groził różnym osobom 
„dobraniem się do skóry”. Poniósł jednakże klęskę. Odmówiono mu 
zaznajomienia się z dokumentami, czyniąc to w sposób tak arogancki, w 
jaki nie traktuje się osób na wysokich stanowiskach w żadnym kraju. 
Przegrał wybory, nie został prezydentem, czemu nie możemy się dziwić. 
Objęcie tego urzędu przez niego oznaczało potencjalne niebezpieczeństwo 
dla wojskowego establishmentu. 



Watykański teolog, Corrado Balducci, wydał bardzo poważne 
oświadczenie, pojawiając się kilkakrotnie w telewizji. Stwierdził, że 
Stolica Apostolska otrzymuje wiele doniesień na temat UFO od swoich 
nuncjuszy. Uważał, że zjawisko jest realne: „UFO to nie demony i diabły 
ani też rezultat choroby psychicznej obserwatora”. Będąc w USA spotkał 
się z jednym z członków grupy MJ-12, w rezultacie którego podał 
wiadomość, że Watykan musi dokonać korekt w swej doktrynie wobec 
spodziewanego oficjalnego oświadczenia rządów o istnieniu UFO, czego 
należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych lat. 

Nawet takie osoby jak prezydent milczą na temat UFO. Kiedy Jimmy 
Carter piastował stanowisko gubernatora stanu Georgia, wydał oficjalne 
oświadczenie w dniu 13 września 1973 r. podczas udzielania wywiadu w 
Dublinie (w USA). Fakt obserwowania przez niego UFO stanowił 
tajemnicę poliszynela, jednakże oficjalna wypowiedź zmienia klasyfikację 
wydarzenia. 

Obserwacja miała miejsce w roku 1970 podczas kampanii o zdobycie 
fotela gubernatora. Carter miał wygłosić przemówienie do członków Lions 
Ciub, mieszczącego się w małym miasteczku Leary, w stanie Georgia. 
Goście zgromadzili się przed budynkiem. Nagle pojawił się obiekt 
dyskoidalnego kształtu, wydzielający niebieskie światło. Widzieli go 
wszyscy, a „spektakl” trwał nieomal dziesięć minut. 

Kiedy Carter objął urząd prezydenta, wszyscy się spodziewali, że nastąpią 
poważne zmiany w stosunku rządu do zjawiska oraz do ufologów. 
Oczekiwano oficjalnych oświadczeń, przyznających istnienie sieci 
kłamstw i oficjalnych oszustw, w celu wprowadzenia ludzi w błąd. Nic 
takiego jednakże nie nastąpiło. Nie zostało wydane żadne oświadczenie. 

Nawet teraz, po kilkudziesięciu latach badań, ufologowie nie mogą 
otrzymać dokumentów, w celu udowodnienia istnienia „zasłony dymnej” 
wokół zjawiska UFO. Lot nr 654 z dnia 25 maja 1995 r. został naznaczony 
obserwacją UFO. Kapitan Eugene Tollefson i pierwszy oficer John J. 
Waller podali parametry obserwacji. O godz. 22.30 pojawił się oświetlony 
obiekt znacznych 
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rozmiarów, manewrując z szybkością tysiąca mil na godzinę. 
Poinformowano o tym fakcie wieżę kontrolną w Albuquerque oraz 
Departament Obrony Narodowej. Ich radary nie mogły uchwycić obiektu. 
O obserwacji dowiedziała się organizacja MUFON. Na skutek intensywnej 
wymiany oficjalnej korespondencji ufolog Walter N. Webb uzyskał część 
ocenzurowanych taśm nagrań rozmów pilotów z wieżą. Inne poddano 
rzekomo recyklingowi. 

Dr Edward Mitchell (doktoryzowany w MIT) astronauta z misji Apollo 14, 
szósty człowiek, który kroczył po powierzchni Księżyca, przemawiając na 
konferencji ufologicznej w North Haven, wezwał Kongres USA do 
przyznania kongresmenom specjalnego immunitetu, umożliwiającego 
udzielanie wiadomości na temat UFO. Z racji zajmowanej pozycji są 
związani przysięgą, która ich obowiązuje, również jeśli chodzi o ten temat. 
Mitchell uważa, że zwolnienie ich z przyrzeczenia skłoni do przyznania 
realnego istnienia UFO oraz opublikowania oświadczenia, że 
konspiracyjnie tworzono „dymną zasłonę” oszustw i kłamstw. 

Zdaniem Mitchella wiele z obiektów UFO to pojazdy kierowane przez 
humanoidalne załogi. Osiągi techniczne UFO wskazują, że nie pochodzą z 
żadnego arsenału na Ziemi. Najlepszym tego dowodem – dodaje 
astronauta – jest kraksa pozaziemskiego pojazdu w Nowym Meksyku 
(Roswell) w 1947 r. 

Jego wypowiedź skomentował Walter Andrews, prezes organizacji Mutuał 
UFO Network, mówiąc: „Jeżeli ktoś o światowej pozycji, jak Ed Mitchell, 
wygłasza oficjalne oświadczenia na temat UFO oraz istnienia programu 
rządowego, mającego na celu ukrywanie prawdy, to podnosi pozycję całej 
ufologii”. 

Generał Ramey miał powody do zmartwienia. 

Darmowy fragment.

Kup pełną wersję : www.emmapopik.pl

http://www.emmapopik.pl

