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Převzato z: http://www.galactic.no/rune/svenskalientalk1.html
Úvod
Potvrzuji, že následující text je absolutní pravda a není to žádná fikce. Jedná se o části
přepisu rozhovoru, který jsem dělal s plazí bytostí, v prosinci 1999.
Tato bytost byla v kontaktu s mým přítelem (jehož jméno uvádím v textu pouze zkratkou
E.F.), po několik měsíců. Dovolte mi, abych prohlásil, že jsem byl po celý život skeptik, o
UFO, mimozemšťanech a jiných podivných věcech, myslel jsem si, že mi E. F. říká jen sny
nebo fiktivní příběhy, když se mnou mluvil o jeho prvních kontaktech s nehumanoidní bytostí
"Lacerta".
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Byl jsem stále skeptik, i když jsem ji potkal. Bylo to bylo 16. prosince loňského roku,
v malé, teplé místnosti, v domě mého dávného přítele, v blízkosti města na jihu Švédska.
Navzdory tomu, že jsem ji viděl na vlastní oči a poznal, že není člověk.
Řekla a ukázala mi tolik neuvěřitelných věcí v průběhu tohoto sezení, že nemohu dále
popírat skutečnost a pravdivost jejích slov. Není to další ze špatných dokumentů o UFO, které
tvrdí, že říkají pravdu, ale ve skutečnosti jsou jen fikcí, jsem přesvědčen, že tento zápis
obsahuje jedinečnou pravdu, a proto byste si ho měli přečíst.
Mluvil jsem s ní více než 3 hodiny, takže následující přepis obsahuje jen zkrácené části
rozhovoru, protože už předem mi oznámila, že z rozhovoru nesmím zveřejnit vše, co mi řekla.
Pořadí otázek v tomto přepisu není vždy ve stejném pořadí, jak jsem se jí ptal, tak se vám to
někdy může zdát trochu zmatené. Nebylo snadné vypustit všechny důležité části, řekla mi, co
mám z přepisu odstranit, takže se omlouvám za možné neobvyklé odpovědi. Mám k dispozici
celý přepisu rozhovoru, (49 stran s některými z mých kreseb jejího těla a jejího vybavení) a
také nějaké pásky, na kterých mám celý rozhovor, ale nebudu to prozrazovat dříve, než od ní
dostanu povolení. Pošlu tento zkrácený, ale stále fascinující dokument čtyřem z mých
spolehlivých přátel do Finska, Norska, Německa a Francie, a doufám, že ho přeloží do svých
vlastních i do jiných jazyků a věřím, že tolik lidí, jak jen to bude možné, ho bude schopno číst
a porozumět mu. Pokud jej obdržíte, zašlete ho všem svým přátelům, prostřednictvím e-mailu
nebo si výpisky zkopírujte.
Potvrzuji také, že různé "nadpřirozené" schopnosti jejího druhu, jako je telepatie a
telekineze (včetně přemísťování a tance mé tužky na stole, aniž se jí dotkla a vznášení se
jablka asi 40 cm nad její rukou), byly prokázány v průběhu 3 hodin a 6 minut jednání a jsem
si naprosto jistý, že tyto schopnosti nebyly žádné triky. Následující text je samozřejmě pro
někoho obtížné pochopit a uvěřit mu, když to osobně nezažil, ale byl jsem opravdu v kontaktu
s její myslí a jsem si teď úplně jistý, že všechno, co řekla během našeho rozhovoru je
absolutní pravda o našem světě.
Bohužel, když jsem četl celý přepis a (mnohem více) výňatků ve velmi zkrácené formě, sám
mám silný dojem, že všechno, co jsem napsal zní příliš neuvěřitelně, než aby to byla pravda.
Všechno zní spíše jako špatný sci-fi příběh z TV nebo kina a mám pochybnosti, že někdo
bude věřit mé zkušenosti. Ale všechno je pravda, ať tomu věříte nebo ne. Nemohu to od vás
očekávat, když si myslíte, že moje prostá slova podávám bez důkazů, ale nemohu vám žádné
důkazy dát.
Přečtěte si přepis rozhovoru a přemýšlejte o něm, možná najdete v těchto slovech pravdu.
K dispozici bude i další jednání mezi mnou a jí (opět ve stejném domě v Švédsku), ze dne 23.
dubna 2000 a ona mi slíbila, že mi snad dá nějaký důkaz o své existenci. Do té doby vybírám
otázky, na které se jí zeptám. Možná, že mi dá svolení odhalit více z odstraněných částí v
tomto přepisu, týkajících se nadcházející války.
Věřte tomu nebo ne, snad na tom tolik nezáleží, (ale doufám, že tomu budete věřit).
Ole K.
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Přepis rozhovoru (zkrácená verze) z 16.prosince 1999
Otázka: Za prvé, kdo jste a co jste zač? Jste mimozemský druh nebo váš původ lze hledat na
této planetě?
Odpověď: Jak můžeš vidět na vlastní oči, nejsem člověk, jako jsi ty, ale abych byla
upřímná, nejsem ani žádný druh savce, i přes mé částečně podobné rysy těla, které jsou
výsledkem evoluce. Jsem ženská plazí bytost, patřící k velmi staré plazí rase. Jsme původem
pozemšťané a žijeme na této planetě již milióny let. Jsme uváděni ve vašich náboženských
spisech, jako je vaše křesťanská Bible, a mnoho dávných lidských kmenů si bylo vědomo naší
přítomnosti a klaněli se nám jako k bohům, například Egypťané, Inkové a mnoho dalších
starých kmenů.
Vaše křesťanské náboženství si vykládá špatně naši roli při vašem stvoření, když se zmiňuje
o nás jako o "zlém hadovi", ve vašich spisech. To je špatně. Vaše rasa byla stvořena
genetickým inženýrstvím mimozemšťanů, a my jsme byli víceméně jen pasivní účastníci
tohoto zrychleného procesu vývoje. Musíte vědět (někteří z vašich vědců to již tuší), že váš
druh se vyvinul nepřirozeně, zcela nemožnou rychlostí, během pouhých 2-3 milionů let. To je
naprosto nemožné, protože evoluce je mnohem pomalejší proces, pokud je přirozená, ale to
jste již pochopili. Vaše stvoření bylo umělé a provedené za pomocí genetického inženýrství,
ne námi, ale cizí rasou. Jestli se mě ptáš, zda jsem mimozemšťanka, musím odpovědět, že ne.
Jsme rození pozemšťané. Měli jsme i nějaké kolonie ve Sluneční soustavě, ale byly založeny
na této planetě. Ve skutečnosti to je naše planeta a ne vaše - nikdy nebyla vaše.
Otázka: Můžete mi říct své jméno?
Odpověď: To je těžké, protože lidský jazyk není schopen správně vyslovovat náš jazyk,
který je velmi odlišný od vašeho, ale moje jméno je (budu se je snažit vyslovit, protože
nesprávná výslovnost našich jmen je velmi urážlivá pro některé z mého druhu), jak říkám,
bude to lépe napsat, je to něco jako "Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh" s velmi, velmi silným
důrazem na výslovnost zvuků "š" a "k". Nemáme žádná křestní jména, jako vy, ale pouze
jeden, jedinečný název, který je odlišován charakteristickým způsobem výslovnosti, který je
dán dospělým a není pro děti (které mají vlastní dětské jméno), jméno dostáváme při
zvláštním obřadu, v adolescentním věku, v době buď náboženského nebo rozumového
osvícení nebo uvědomění (jak to lze nazvat). Ocenila bych, kdybyste nezkoušel říkat moje
pravé jméno vašim lidským jazykem. Nazývejte mě prosím „Lacerta“, to je jméno, jaké
obvykle používám, když jsem mezi lidmi a mluvím s nimi.
Otázka: Kolik je vám let?
Odpověď: Neměříme čas jako vy, v astronomických rocích, podle oběhu Země kolem
Slunce, protože obvykle žijeme pod povrchem planety. Náš způsob měření je závislý na
periodicky se opakujících cyklech zemského magnetického pole a podle toho (řečeno vašimi
čísly), jsem dnes 57.653 cyklů stará. Svojí dospělosti a svého uvědomění jsem dosáhla před
16.337 cykly (je to pro nás velmi důležité datum.) Podle vaší lidské časové škály, jsem asi 28
let stará.
Otázka: Jaký je váš úkol? Pracujete jako my?
Odpověď: Řeknu to svými slovy: Jsem zvědavá studentka sociálního chování vašeho druhu.
To je důvod, proč jsem tady a mluvím s tebou, je to důvod, proč jsem odhalila svoji skutečnou
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povahu E. F. a nyní tobě, a to je důvod, proč jsem vám dala všechny tyto tajné informace a
proto se budu snažit odpovědět zcela upřímně na všechny otázky, napsané na mnoha listech
tvého papíru. Uvidím, jak budeš reagovat, a jak jiní lidé vašeho druhu zareagují.
Existuje mnoho bláznů a lhářů z vašeho druhu na této planetě, kteří tvrdí, že znají pravdu o
nás, o UFO, o mimozemšťanech, a tak dále a někteří z vás věří těmto lžím. Jsem zvědavá, jak
váš druh bude reagovat, pokud pravdu (kterou ti teď řeknu), sdělíš veřejnosti. Jsem si docela
jista, že všichni odmítnou uvěřit mým slovům, ale doufám, že se mýlím, protože je třeba vše
pochopit, pokud chcete přežít v nadcházejících letech.
Otázka: Četl jsem vaše úplné sdělení (které jste dala E.F.) o tom, ale můžete mi teď jen
krátce odpovědět: Jsou UFO skutečné létající objekty pilotované mimozemšťany nebo patří
k vašemu druhu?
Odpověď: Některá pozorování UFO - nebo jak jim vy říkáte létající talíře, patří nám, ale
většina ne. Většina „záhadných“ létajících objektů na obloze nejsou technologická zařízení,
ale hlavně dezinterpretace přírodních jevů, které vaši vědci nepochopili (jako spontánní
plazmové erupce ve vysoké atmosféře). Nicméně, některá UFO jsou skutečné lodě, patřící
buď vašemu vlastnímu druhu (zejména vojákům), nebo mimozemským invazním druhům
nebo konečně nám, ale jen menšina pozorovaných plavidel patří opravdu nám, protože jsme
většinou velmi opatrní s našimi manévry v atmosféře a máme speciální způsob, jak skrýt naše
lodě.
Pokud budeš číst zprávu o pozorování kovové, světle šedé lodi doutníkového tvaru, jako je
válcovitý objekt o různé délce, (různé typy lodí se liší, mohu říct, že je to mezi 20 až 260
vašich metrů) a pokud tento objekt vydává velmi hluboký bzučivý zvuk a je tam 5 zářících
červených světel na kovovém povrchu doutníku (jedno nahoře, dvě ve středu na bocích a dvě
na koncích), pak je pravděpodobné, že někdo z vás viděl jednu z našich lodí, a to znamená, že
buď měla loď nějakou závadu, nebo že někdo z nás nebyl dosti opatrný. Máme také velmi
malou flotilu lodí ve tvaru disku, ale taková UFO patří obvykle mimozemským druhům.
Trojúhelníková UFO patří obvykle vaší armádě, k jejich stavbě používají cizí technologie.
Pokud opravdu chceš, pokusit se vidět jednu z našich lodí, měl by ses dívat na oblohu nad
Arktidou, Antarktidou a vnitřní Asií (především nad tamnějšími horami).
Otázka: Máte speciální symbol nebo něco takového, podle čeho můžeme identifikovat váš
druh?
Odpověď: Máme dva hlavní symboly, reprezentující náš druh. První, (starodávnější) symbol
je modrý had, se čtyřmi bílými křídly na černém pozadí (tyto barvy mají pro nás náboženský
význam). Tento symbol byl používán některými částmi naší společnosti, ale dnes už velmi
zřídka, lidé ho často zobrazovali ve svých starých spisech. Jiný symbol je mystický, který
byste nazvali jako "drak" ve tvaru kruhu, se sedmi bílými hvězdami uprostřed. Tento symbol
je dnes mnohem častější. Pokud uvidíte jeden ze symbolů na válcovité lodi, jakou jsem
popsala v mé předchozí odpovědi nebo na nějakém podzemním zařízení, tahle věc nebo toto
místo patří rozhodně nám (a já bych ti radila jít odtamtud pryč co nejdříve).
Otázka: Sedm hvězd ve druhém symbolu, který jste zmínila, mysli se tím Plejády?
Odpověď: Plejády? Ne. Vlastně, sedm hvězd jsou planety a měsíce, které jsou symbolem
našich bývalých sedmi kolonií ve Sluneční soustavě. Hvězdy jsou zobrazeny před modrým
pozadím a drak, stočený do kruhu, znamená tvar Země. Sedm bílých hvězd jsou Měsíc, Mars,
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Venuše a 4 měsíce Jupitera a Saturnu, které jsme kolonizovali v minulosti. Dvě kolonie jsou
již mimo provoz a opuštěné, takže 5 hvězdiček by nyní bylo správně.
Otázka: Jak jste se zmínila, není dovoleno abych vás fotografoval. Bylo by to velmi
užitečné, abyste prokázala svou skutečnou existenci a pravdivost tohoto příběhu, můžete
popsat podrobně sama sebe?
Odpověď: Já vím, že by to bylo užitečné, abys prokázal pravost tohoto rozhovoru, kdyby sis
mohl udělat pár mých fotek. V tomto případě jsou lidé velmi skeptičtí (to je dobré pro nás i
pro skutečné mimozemšťany, kteří působí tajně na této planetě), takže i kdybys měl takové
fotografie, mnozí z vašeho druhu by řekli, že jsou podvod, že jsem jen maskovaná lidská žena
nebo něco takového, (což by bylo pro mě velmi urážlivé). Musíš pochopit, že nemohu dát
svolení, abys udělal fotky mě nebo mého vybavení. To má různé důvody, které ti chci dále
objasnit, jeden z důvodů je neprozradit tajemství naší existence, další důvod je víceméně
náboženský. Přesto, máš oprávnění, abys nakreslil můj vzhled a moje zařízení ti mohu ukázat
později. Já se také pokusím popsat sama sebe, ale pochybuji, že jiní lidé vašeho druhu si
budou moci představit můj skutečný vzhled, pouze z obyčejných slov, protože automaticky
popíráte existenci plazích druhů a obecně i jiných inteligentních druhů, než je váš vlastní, je to
součástí naprogramování vaší mysli. No, budu se snažit.
Představ si, že mám tělo, jako normální lidská žena a máš první dobrou představu o mém
těle. Stejně jako vy, mám hlavu, dvě ruce, dvě nohy a proporce mého těla jsou jako vaše.
Protože jsem žena, mám také dvě prsa (protože náš plazí druh, začal kojit naše děti v průběhu
procesu vývoje.) Tohle se stalo před 30 miliony roků, protože to bylo to nejlepší, jak udržet
děti naživu. Evoluce to udělala pro plazy již v době dinosaurů a o něco později i pro náš druh.
To ale neznamená, že nyní jsme skutečně savci, naše prsa nejsou tak velká jako mají lidské
ženy a jejich velikost je zpravidla stejná pro všechny ženy našeho druhu. Vnější reprodukční
orgány mají obě pohlaví menší než lidé, ale jsou viditelné a mají stejnou funkci jako vaše.
(Další dar evoluce našemu druhu.)
Moje kůže je převážně zelené a béžové barvy, spíše světle zelená a máme na pokožce hnědé
nepravidelné skvrny (každá o velikosti 1-2 cm) zejména na naší tváři a dolní části těla. (Vzory
jsou odlišné pro obě pohlaví, ženy jich mají více, a to zejména v dolní části těla a na obličeji.)
Můžete je v mém případě vidět jako dvě linie nad obočím, přecházející na čelo, na tváři a na
bradě. Mé oči jsou trochu větší, než lidské, (z tohoto důvodu můžeme vidět lépe ve tmě) a
obvykle dominují velké černé zřítelnice, které jsou obklopeny malými světlezelenými
duhovkami, muži je mají tmavě zelené. Zřítelnice je svislá a lze měnit její velikost z malé
černé čárky do širokého, rozevřeného oválného tvaru, protože náše sítnice je velmi citlivá na
světlo a zřítelnice to musí vyrovnávat.
Máme oválné ušní boltce, ale jsou menší a ne tak zakřivené jako máte vy, ale slyšíme lépe,
protože naše uši jsou citlivější na zvuk a můžeme slyšet širší škálu tónů. Máme sval jako
"víko" přes uši, který je může zcela uzavřít (například pod vodou). Náš nos je špičatý a mezi
dírkami je prohlubeň ve tvaru písmene V, která umožňovala našim předkům "cítit" teplotu.
Nyní jsme ztratili většinu z této schopnosti, ale můžeme stále tímto "orgánem" vnímat teplotu
mnohem lépe. Naše rty jsou ve tvaru jako vaše (u žen trochu větší než u mužů), ale jsou světle
hnědé barvy, naše zuby jsou jasně bílé a silné, trochu delší a ostřejší než vaše zuby savců.
Nemáme různé barvy vlasů, jako vy, ale je tradice barvit si vlasy podle různých věkových
kategorií. Původní barva vlasů je hnědá, nazelenalá. Naše vlasy jsou silnější, než máte vy a
rostou velmi pomalu. Kromě toho, hlava je jediná část našeho těla, kde máme nějaký porost.
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Naše tělo, ruce a nohy jsou podobné tvarem a velikostí vašim, ale barva je odlišná (zelenobéžová, jako na tváři), a jsou na nich pravidelné skvrny, na horní části nohou (nad koleny) a
pažích (po loket). Našich pět prstů je trochu delších a štíhlejších, než lidské prsty, naše kůže
na dlaních je hladká, takže nemáme žádné papilární linie, jako máte vy, ale opět máme na
strukturě pokožky kombinaci šupin a hnědých teček. (Obě pohlaví mají tečky na dlaních), ale
nemáme žádné otisky prstů, jako máte vy.
Dotkneš-li se mé kůže, budeš cítit, že je hladší než vaše ochlupená kůže. Na horní části
prostředníčků jsou ostré hroty. Nehty jsou šedé a obecně delší, než máte vy. Můžeš vidět, že
moje nehty nejsou tak dlouhé a z profilu oblé. Je to proto, že jsem žena. Muži mají ostré
špičaté nehty, s délkou někdy 5 nebo 6 vašich centimetrů.
Následující funkce jsou velmi odlišné od vašeho druhu, protože jsme plazího původu:
Pokud se dotkneš zad, na horní části mého těla, budeš cítit přes můj oděv tvrdou kostnatou
stříšku. To není moje páteř, ale je to velmi tuhá, tvarovaná vnější struktura, složená z kůže a
tkáně podél naší páteře, od hlavy až k bokům. Je v ní extrémně vysoký počet nervů a velkých
krevních cév, (destičky jsou okolo dvou nebo tří centimetrů velké a velmi citlivé na dotek - to
je důvodem, proč jsme vždy měli problémy sedět na židlích s opěradly, jako je tato). Hlavním
úkolem těchto malých destiček (vedle role v naší sexualitě), je prostě regulace naší tělesné
teploty, pokud budeme sedět na přirozeném nebo umělém slunečním světle, tyto destičky se
naplňují krví, cévy se rozšiřují a Slunce je schopno ohřát naši reptiloidní krev, (která cirkuluje
v těle přes tyto destičky) o mnoho stupňů, a to nám dělá velkou slast.
Co jiného je odlišného od vašeho druhu? Nemáme pupík, protože jsme se narodili jiným
způsobem, než se rodíte vy savci. Ostatní vnější odlišnosti od vašeho druhu jsou menší a
myslím, že se nemusím nyní o všech zmiňovat, protože většina z toho není vidět, pokud budu
mít oblečení. Doufám, že popis mého těla byl dostatečně podrobný. Chtěla bych ti poradit,
aby sis udělal nějaké kresby.
Otázka: Jaký druh oblečení obvykle nosíte? Myslím, že to, co máš nyní na sobě, normálně
nenosíš?
Odpověď: Ne, nosím tento obvyklý lidský oděv, pouze když jsem mezi lidmi. Chceš-li,
abych byla upřímná, je pro mě velmi nepohodlné, nosit takové těsné věci a je to vždy velmi
neobvyklý pocit. Pokud jsme v našem vlastním domově, (to znamená, v našem podzemním
domě) nebo v našich velkých umělých slunečních halách a když jsme spolu s ostatními
blízkými, co nosí naše jméno, jsme většinou nazí. Je to pro tebe šokující? Když jsme na
veřejnosti, spolu s mnoha dalšími členy mé rasy, nosíme velmi široké a měkké oděvy z
tenkého, lehkého materiálu. Řekla jsem ti, že mnoho částí našeho těla je velmi citlivých na
dotek, většinou ty malé destičky na zádech, takže se nemůžeme cítit pohodlně v těsném
oblečení, protože nám to může ublížit. Muži a ženy nosí často stejný druh oblečení, lišící se
barvami, podle pohlaví.
Otázka: Řekla jste, "jiní v okolí s našim vlastním jménem". Máte na mysli svoji rodinu?
Odpověď: Ne, opravdu ne. Ty, co nazýváte "rodina", tak tímto slovem máte na mysli jen ty
vašeho druhu, kteří patří k sobě geneticky, jako je otec, matka a dítě. Jak jsem již dříve řekla,
máme velmi složité a jedinečné jméno. Výslovnost částí tohoto jména je absolutní unikátní a
neexistuje žádná jiná bytost se stejným jménem, část tohoto jména (střední část) je
vyslovována způsobem, který řekne ostatním, ke které "rodině" (musím používat toto slovo,
protože nemáte správné označení ve vašem slovníku), patříte. To znamená, že ne všichni v
této skupině jsou geneticky příbuzní s ostatními, protože tyto skupiny jsou obvykle velmi
velké, obsahují mezi 40 až 70 jedinci. Taková skupina obvykle zahrnuje geneticky příbuzné, s
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výjimkou těch, kteří se rozhodli tuto skupinu opustit. Spojení s otcem a matkou je obvykle
nejsilnější. Bylo by pro mě příliš těžké, abych ti vysvětlila náš velmi starý společenský
systém, který je komplikovaný a potřebovali bychom mnoho hodin pouze na základní věci.
Možná, že se setkáme ještě za nějaký čas a dám ti detailní popis všech těchto záležitostí.
Otázka: Máte ocas jako normální plazi?
Odpověď: Vidíte ho? Ne, nemáme viditelný ocas. Kdyby ses podíval na naši kostru, máme
za pánví jen malou zaoblenou kost, na konci naší páteře. To je zbytek ocasu našich předků,
ale není z vnějšku viditelný. Ale naše embrya mají ocasy během prvních měsíců vývoje, tyto
ocasy však zmizí dříve, než se narodí. Ocas má smysl pouze pro primitivní druhy, které se
snaží chodit po dvou nohách a musí udržovat rovnováhu ocasem, ale naše kostra se změnila v
průběhu evoluce, naše páteř je téměř stejná, jako je ta vaše, takže nepotřebujeme ocas,
abychom se udrželi na dvou nohách.
Otázka: Řekla jste, že jste se narodili jiným způsobem, než my. Myslíte tím, že snášíte vejce?
Odpověď: Ano, ale ne jako vaší ptáci nebo primitivní plazi. Ve skutečnosti, embryo roste v
proteinové kapalině uvnitř dělohy matky, která je také ve tvaru vejce, ale embryo je obaleno
velmi tenkou skořápkou, která vyplňuje celou dělohu. Embryo uvnitř tohoto útvaru je zcela
soběstačné, z matčina těla získává každou látku co potřebuje k rozvoji uvnitř této vápenité
tobolky. K dispozici je také něco, jako je vaše pupeční šňůra, která je připojena k bodu,
ukrytém za destičkami na zádech. Když je dítě narodí, celé vejce je vypuzeno přes vaginu,
která je pokryta slizkou proteinovou látkou a dítě se dostane z tohoto měkkého vejce po
několika minutách. Ty dva ostny na našich prostředníčcích jsou dětmi instinktivně použity,
aby prorazily vápenatou schránku a poprvé se nadechly. Naši novorozenci nejsou tak velcí
jako vaše děti, když se narodí, měří mezi 30 až 35 vašich centimetrů, vejce kolem nich má asi
40 centimetrů (to je proto, že naše vagina je menší než lidská), ale dorosteme do normální
velikost 160 až 180 cm.
Otázka: Co řeknete o své tělesné teplotě? Řekla jste, že ráda ležíte na slunci. Jaký vliv to má
na váš organizmus?
Odpověď: My nejsme savci a u plazů závisí tělesná teplota na teplotě našeho okolí. Pokud
se dotkneš mé ruky, budeš mít možná pocit, že je chladnější než tvoje, protože naše normální
tělesná teplota se pohybuje kolem 30 až 33 stupňů Celsia. Pokud budeme sedět na slunci
(zejména nazí a s naší řadou destiček na zádech), naše tělesná teplota může stoupnout o 8
nebo 9 stupňů, během několika minut. Tento nárůst způsobuje produkci mnoha enzymů a
hormonů v našem těle, naše srdce, mozek a každý orgán se stává aktivním a cítíme se velmi,
velmi dobře. Vy lidé si to na slunci také užíváte, ale pro nás je to největší potěšení, jaké si
dokážete představit (asi jako vaše sexuální vzrušení). Také si vychutnáváme koupání ve velmi
teplé vodě nebo jiných tekutinách, abychom zvýšili naši tělesnou teplotu. Pokud jsme několik
hodin ve stínu, naše teplota opět klesá na 30 až 33 stupňů. To nám sice nemůže způsobit
žádnou škodu, ale cítíme se mnohem lépe na slunci. Máme v podzemí umělé solární
místnosti, ale není to totéž, jako na skutečném slunci.
Otázka: Co jíte?
Odpověď: Obecně, různé věci, jako vy: maso, ovoce, zeleninu, speciální druhy hub (z
podzemních farem) a další věci. Můžeme také jíst a strávit některé látky, které jsou pro vás
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jedovaté. Hlavní rozdíl mezi vámi a námi je, že musíme jíst maso, protože naše tělo potřebuje
proteiny. Nemůžeme se stravovat zcela jako vegetariáni, jako váš druhu, protože naše trávení
by přestalo fungovat a my bychom bez masa zemřeli po několika týdnech nebo možná
měsících. Mnozí z nás jedí syrové maso a další věci, které by byly pro vás odporné. Osobně
dávám přednost vařenému masu a ovoci z povrchu Země, jako jsou jablka a pomeranče.
Otázka: Můžeš mi říci něco o historii a vývoji vašeho druhu? Jak starý je váš druh?
Vyvinuli jste se z primitivních plazů, jako se lidstvo vyvinulo z opic?
Odpověď: Ó, to je velmi dlouhý a složitý příběh a bude znít pro tebe jistě neuvěřitelně, ale
je to pravda. Pokusím se to v krátkosti vysvětlit. Asi před 65 milióny let, mnoho našich
předků, současníků dinosaurů, zemřelo při velké globální katastrofě. Důvodem tohoto zániku
nebyla přírodní katastrofa při dopadu asteroidu, jak si myslí vaše vědci, což není pravda, ale
válka mezi dvěma nepřátelskými mimozemskými skupinami, která se odehrávala hlavně na
oběžné dráze a vysoko v atmosféře naší planety. Podle našich omezených znalostí o počátcích
této globální války, to byla první válka mimozemšťanů na planetě Zemi, ale rozhodně nebyla
poslední (a budoucí válka se blíží, zatímco tzv. "studené války", jak jim říkáte, mezi
mimozemskými skupinami probíhají na vaší planetě stále během posledních 73 let).
Protivníci v této 65 milionů let staré válce, byly dvě vyspělé rasy mimozemšťanů, jejichž
jména jsou opět nevyslovitelná pro váš jazyk. Mohu říct, že tě budou bolet uši, když ti řeknu
ta jména v jejich originálním znění. Jedna rasa byla humanoidní, jako váš druh (ale mnohem
starší) a pocházela z tohoto vesmíru, ze solárního systému hvězdy v souhvězdí, kterému říkáte
"Procyon", na hvězdných mapách. O druhých toho tolik nevíme, byla plazího původu, ale
nemají nic společného s našim vlastním druhem, protože my jsme se vyvinuli z místních
ještěrů, bez vnějšího vlivu (kromě úspěšné vlastní manipulace s našimi geny. (Více o tom
později.)
Tato vyspělá plazí rasa nepocházela z tohoto vesmíru, ale z jiné bubliny multiverza. Možná
byste to nazvali jinou dimenzí. Vaši vědci skutečně nepochopili pravou podstatu vesmíru,
protože vaše nelogická mysl není schopna pochopit nejjednodušší věci a spoléhá se na
pochybnou matematiku a čísla. To je částí genetického naprogramování vašeho druhu, o
kterém budu mluvit později. Dovol mi říci, že jste téměř stejně daleko od pochopení vesmíru,
jako jste byli před 500 lety.
Pro pochopení používaných termínů bude třeba porozumět, že cizí druhy nepřišli z tohoto
vesmíru, ale z jiné "bubliny" v pěně multiversa. Ta by se snad dala nazvat další dimenzí, ale
to není to správné slovo, jak to popsat. (Mimochodem, termín „dimenze“ je při tom obecně
špatně používán, jak ho vy chápete.) Je skutečností, kterou byste si měli uvědomit, že
pokročilé druhy jsou schopné procházet mezi bublinami vesmírů, za pomocí - jak byste to
nazvali - kvantové technologie a to někdy zvláštními způsoby, pouze za použití své mysli.
(Můj vlastní druh má také vyvinuté mentální schopnosti, v porovnání s vaším druhem, ale
nejsme schopni překročit hranici mezi bublinami vesmírů bez pomoci techniky, ale jiné
druhy, aktivní na této planetě, jsou toho schopny a vám to připadá, jako mávnutí kouzelného
proutku, protože tak to nazvali vaši předkové.)
Zpět k naší vlastní historii: první rasa (humanoidů) dosáhla Země asi 150 let před reptiliány
a vytvořili několik kolonií na bývalých kontinentech. Byla tam velká kolonie na kontinentě,
který dnes nazýváte "Antarktida" a další na kontinentu, kterému dnes říkáte "Asie". Tito lidé
žili na planetě bez problémů, společně s živočichy, které nazýváte ještěry. Když dorazily
pokročilé plazí druhy do tohoto systému, kolonizátoři z Procyonu, snažili se s nimi poklidně
komunikovat, ale nebyli úspěšní a během několika měsíců začala globální válka. Musíš
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pochopit, že obě rasy se zajímaly o tuto mladou planetu, ne pro její přírodu a nerozvinuté
živočišné druhy, ale jen z jednoho důvodu - pro suroviny, zejména měď.
Abys pochopil tento důvod, musíš vědět, že měď je velmi důležitý materiál pro některé
pokročilé rasy i dnes, protože je společně s některými nestabilními prvky schopna produkovat
nové stabilní prvky, pokud působíte silným elektromagnetickým polem v přesném úhlu k
silné jaderné interakci, abyste vytvořili výsledné pole zkřížením vibrací těchto polí. Potom
nastane fúze mědi s dalšími prvky v takovémto magneticko-radiačním poli, což může vytvořit
silové pole zvláštního charakteru, které je velmi užitečné pro různé technologické účely.
(Teoretický základ pro to je velmi složitý, nejste schopni to pochopit, protože vaše
jednoduchá mysl je velmi omezená.) Obě rasy chtěli získat na planetě Zemi měď a z tohoto
důvodu vybojovaly ve vesmíru, na oběžné dráze, nepříliš dlouhou válku.
Humanoidní druh se zdál být v průběhu války zpočátku úspěšný, ale v poslední bitvě se
reptiliáni rozhodli použít mocnou experimentální zbraň - zvláštní druh fúzní bomby, která
měla zničit všechny formy života na planetě, ale nemělo to být na úkor cenných surovin,
zejména mědi. Bomba byla odpálena z vesmíru a vybuchla na místě vaší planety, kterému
dnes říkáte "Střední Amerika". Vzhledem k tomu, že vybuchla v oceánu, vyprodukovala
nepředvídatelné fúze s vodíkem, takže účinek byl mnohem silnější, než reptiliáni očekávali.
Smrtící radiace, vznik radioaktivního kyslíku, spad různých částic a nukleární zima na téměř
200 let, byly výsledkem toho výbuchu. Většina humanoidů byla zabita a reptiliáni ztratili svůj
zájem o tuto planetu na několika let, pro nás z neznámých důvodů - možná kvůli záření.
Planeta Země byla znovu opuštěna a zvířata na povrchu vymřela.
Mimochodem, jedním z následků fúzní bomby bylo zničení některých prvků a vznik jiných
prvků, vytvořených v procesu hoření a jedním z těchto prvků bylo Iridium. Dnes vaši lidští
vědci pokládají koncentraci Iridia v půdě za důkaz pro dopad asteroidu, který zabil dinosaury.
To není pravda, ale jak byste to jinak mohli vědět, že?
Většina dinosaurů zemřela (všichni ne při výbuchu, ale pro špatné podmínky, které nastaly
po válce, zejména to byla jaderná zima a změny podnebí). Téměř všichni dinosauři a reptiliáni
vymřeli během příštích 20 let. Někteří z nich, zvláště ti v oceánech, však byli schopni přežít
dalších 200 až 300 roků i v tomto změněném světě, ale i tyto druhy vymřely proto, že se
změnilo klima. Nukleární zima skončila po 200 letech, ale podnebí na Zemi zůstalo
chladnější, než bylo předtím. I přes toto kataklyzma, některé druhy byly schopné přežít, jako
ryby (podobné současným žralokům), ptáci, malí savci (údajně vaši předkové), různí plazi,
jako jsou krokodýli ... a přežil také zvláštní druh malých, ale vyvinutých dinosaurů, který se
vyvíjel společně s posledními velkými druhy plazů, například tím, který nazýváte
tyranosaurus.
Tito noví plazi chodili po dvou nohách a vyhlíželi, pro vaši představu, jako Iguanodon (ten
vznikl ze stejného druhu), ale byli menší (asi 1,50 m vysocí), s některými humanoidními rysy,
změněnou kostní strukturou, měli větší lebku a mozek, ruku s palcem, která byla schopna
uchopit přeměty, odlišný metabolismus a trávení, kvalitní oči uprostřed hlavy, jako vaše oči a
to nejdůležitější ... měli novou a lepší mozkovou strukturu. To byl náš přímý předek.
Existuje teorie, že záření bomby se podílelo na mutací organismu tohoto nového druhu, ale
to není prokázáno. Nicméně, tento malý dinosaurus s lidskými znaky se vyvinul v průběhu
následujících 30 milionů let (jak jsem již řekla dříve, některé druhy potřebují obecně více času
k vývoji, než si myslíte, pokud tento vývoj není uměle vyvolán, jako ve vašem případě) ze
zvířete na víceméně myslící bytost. Tyto bytosti byly dosti vyvinuté na to, aby se v příštích
miliónech let staly inteligentní, protože se naučili měnit své chování, žili v jeskyních, místo ve
studené vodě, naučily se používat kameny a větve jako první nástroje a používat oheň, jako
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pomoc na zahřátí, zejména jejich krve, což bylo velmi důležité pro přežití našeho druhu.
Během dalších 20 milionů let, se tento druh, rozdělil přirozeným výběrem do 27 poddruhů
(bohužel, bývalé plazí druhy byly náchylné k dělení, víceméně nelogicky do poddruhů, během
procesu vývoje. Zde je jasně vidět, že zbytečné existoval vysoký počet druhů dinosaurů, v
dřívějších dobách) a bylo mnoho bojů mezi těmito poddruhy, vetšinou o nadvládu.
Příroda k nám nebyla velmi přátelská, pokud víme, tak z 27 poddruhů jich 24 zaniklo v
nesmyslných bojích a při evoluci, protože jejich organismus a rozum nebyly vyvinuté natolik,
aby přežily a (jako hlavní důvod) nebyly schopné měnit teplotu své krve správným způsobem,
pokud docházelo ke změnám klimatu. 50 milionů let po vyhynutí dinosaurů, zůstaly na této
planetě pouze tři (nyní také technologické) pokročilé plazí druhy, spolu se všemi ostatními
nižšími živočichy. Prostřednictvím přírozeného i umělého křížení, byly tyto tři druhy
sjednoceny do jednoho plazího druhu a po vynálezu genetické manipulace, jsme byli schopni
"eliminovat" nevhodné geny v naší genetické struktuře, způsobující náchylnost k opětovnému
dělení. Podle naší historie a víry, to byl okamžik, kdy naše konečná plazí rasa, jak mě vidíš
dnes, díky genetickému inženýrství, spatřila světlo světa. To bylo asi před 10 miliony roků a
náš vývoj se v tomto bodě téměř zastavil. (Vlastně zůstaly nějaké drobné změny, v našem
vzhledu, směrem k větším humanoidům a savcům, ale už jsme se opět nerozdělili do poddruhů.) Jak vidíš, my jsme velmi stará rasa, ve srovnání s vaším druhem, který kdysi
poskakoval jako malé opice v korunách stromů, když my jsme již vymysleli techniku
kolonizace dalších planet tohoto systému a postavili na této planetě velká města (která
zmizela beze stopy během věků) a manipulovali se svými vlastními geny, zatímco ty vaše
byly stále zvířecí.
Před 10 miliony let malé opice začaly růst a sestoupily ze stromů na zem, (opět z důvodu
změny klimatu, zejména na tzv. africkém kontinentu.) Ale vyvíjely se velmi pomalu, jak to je
normální u savců a pokud by se ve vašem druhu nic mimořádného nestalo, nemohli bychom
tady sedět a mluvit, ve vašem vlastním pohodlném moderním domě, ale museli byste se
schovávat v jeskyních, oblečeni v kožešinách a snažili se odhalit tajemství ohně nebo byste
možná seděli v jedné z našich zoologických zahrad.
Ale věci se vyvíjely rozdílně, a vy jste teď "vrcholem stvoření", můžete sedět v moderním
domě, a my se musíme schovávat a žít pod zemí, v odlehlých oblastech. Asi před 1,5
milionem let, další mimozemské druhy dorazily na Zemi (kdysi překvapily první druhy, před
více než 60 miliony let. Bylo by pro vás překvapivější, pokud byste věděli, kolik různých
mimozemských druhů je tady dnes).
Zájem těchto humanoidních druhů, kterým dnes říkáte "Illojim" (Elohim), nebyl o suroviny
a měd, k našemu údivu se ujali lidoopů, nevyvinuté rasy humanoidů. Přes naši přítomnost na
této planetě, se cizinci rozhodli "pomáhat" opicím v rychlejším vývoji, aby mohly v budoucnu
sloužit jako jakási rasa otroků, v nadcházejících válkách. Osud tvého druhu nebyl pro nás
opravdu důležitý, ale my jsme neměli rádi přítomnost "Illojim" na naší planetě a jim se zase
nelíbila naše přítomnost v jejich nové "galaktické zoo", a tak vaše šesté a sedmé stvoření bylo
důvodem pro válku mezi námi a jimi. Můžete si přečíst o této válce, částečně například
v knize nazvané "Bible", ve velmi zvláštním způsobu popisu. Celá pravda je velmi dlouhý a
složitý příběh. Mám pokračovat?
Otázka: Ne, ne teď. Udělal jsem si pár poznámek o vaší historii a teď mám pár otázek.
Odpověď: Prosím, ptej se.
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Otázka: Za prvé, máte znalosti o velmi dlouhém časovém úseku. Tvrdíte, že vaši primitivní
předkové žili společně s dinosaury, přežili, jak jsi to nazvala - umělé kataklyzma a vyvíjeli se
pak více než 40 milionů let, vývoj byl dokončen před 10 miliony let. To mě zní velmi
neuvěřitelně. Můžete mi o tom něco říci?
Odpověď: Chápu, že se ti to musí zdát naprosto neuvěřitelně, protože jste mladý a geneticky
upravený druh. Váš historický horizont končí v měřítku pouhých několika tisíc let a vy si
myslíte, že to je pravda. Ale není. To je nemožné. Vaše naprogramovaná mysl zjevně není
schopna zvládat taková velká časová měřítka. Naše doba vývoje se může zdát neuvěřitelná,
dlouhá pro vás, ale je to ve skutečnosti normální přírodní způsob. Pamatuj si, že vaši dávní
předkové savců, se vyvíjeli společně s dinosaury a také přežili bombu, jako my.
Vyvinuli jsme se pomalu, v průběhu následujících milionů let a byli jsme rozděleni do
různých druhů a tvarů, z nichž některé byli větší a některé menší. To je vývoj organismů. Ale
co jejich rozum a inteligence? Byla to jednoduše zvířata. Savci se vyvíjeli posledních 150
milionů let, ale teprve v posledních 2-3 miliónech let, byli schopni se stát inteligentní a
myslící. A v tomto krátkém období byly vytvořeny bytosti, jako jste vy. Od přírody? 148
milionů let na vývoj zvířete, jako jsou savci a jen 2 miliony let, na vývoj (více či méně)
inteligentní bytosti, jako jste vy? Zeptejte se sami sebe: Opravdu si myslíš, že je tato
akcelerovaná evoluce přirozená? Pak je váš druh více omezený, než jsem si myslela. My jsme
se nevyvinuli špatně, ale vy!
Otázka: Chápu. Ale já mám další otázku. Zmínila jste mnoho faktů o dávné válce mezi
cizinci před 65 miliony let. To se stalo velmi dávno předtím, než se váš druh stal opravdu
inteligentním (pokud jsem vás pochopil). Proč víte tolik o záležitostech té "první války" a o
vývoji vašeho druhu?
Odpověď: To je dobrá otázka (mnohem lepší než předchozí), a já jsem ti to zcela
nevysvětlila. Naše znalosti o první válce pocházejí všechny z prastarého artefaktu, který byl
nalezen asi před 16.000 roky našimi archeology, na kontinentě nazývaném dnes Severní
Amerika. Našli tam kulatý talíř o průměru přibližně 47 vašich centimetrů. Destička byla
vyrobena z pro nás neznámého magnetického materiálu a uvnitř ní byla další, menší
křišťálová deska, která obsahovala obrovské množství informací, zakódovaných
v molekulární struktuře křišťálu. Tento "paměťový disk" byl vyroben poslední lidskou rasou z
"Procyonu", která přežila bombu, již před 65 miliony let, a byl naprosto neporušený, když
jsme ho našli.
Naši vědci byli schopní z něho dekódovat zprávy a data, a tak jsme se poprvé dozvěděli o
událostech, které se konaly v dávné minulosti a které vedly k vyhynutí dinosaurů. Disk
obsahoval podrobný popis obou druhů (ale více o humanoidech) a o událostech a zbraních,
včetně termonukleární bomby. Obsahoval také popis zvířat a ještěrů na Zemi, včetně
předchůdců našeho druhu. Zbytek našich znalostí o naší evoluci pochází z koster a z
dekódování naší DNA. Víš, my známe skutečnou pravdu o našich kořenech již 16 tisíc roků.
Předtím to byla hlavně náboženská představa o našem stvoření.
Otázka: Co se stalo s oběma cizími druhy?
Odpověď: Nevíme přesně. Přeživší humanoidé na Zemi zřejmě vymřeli v letech po bombě a
další jejich druh a reptiliáni se nikdy na Zemi nevrátili (pokud víme). Pokud jde o plazí
cizince, existuje možnost, že je fyzicky nemožné, aby se vrátili, protože bubliny vesmírů jsou
někdy v rychlém pohybu. Současná teorie je, že oba druhy přestaly během milionů let
existovat.
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Otázka: Zmínila jste kostry vašeho druhu. Jak je možné, že naši vědci nenašli žádné stopy
po vás a vašich předcích, pokud opravdu žijete na této planetě tak dlouhou dobu? Našli
jsme mnoho koster primitivních dinosaurů, ale žádnou pokročilou plazí bytost s větší
lebkou a mozkem a rukama s palcem, jak jste ji předtím popsala.
Odpověď: Ano, máte je! Ale vaši "velcí" vědci nebyli schopni kompletně rekonstruovat
naše kostry, protože chtěli rekonstruovat plazy a ne inteligentní bytosti. Ty by ses smál,
kdybys věděl, kolik (zejména malých) koster ještěrů ve vašem muzeu, jsou naprosto špatné
rekonstrukce nikdy neexistujících bytostí, protože jste použili mnoho kostí, které ve
skutečnosti nepatřily k sobě, a někdy jste vyrobili i umělé kosti, pokud něco chybělo, když
jste potřebovali sestavit kostru ještěra. Mnoho z vašich vědců si je vědomo tohoto problému,
ale nikdy to nezveřejní, protože to nemohou vysvětlit a tvrdí, že správné kosti prostě chyběly
a jejich rekonstrukce je správná. Mnoho našich kostí bylo použito pro rekonstrukce
Iguanodonů, například ruka s viditelným palcem (podívej se na Iguanodona v muzeu a
uvidíš, že mám pravdu). Vědci v zemi, které říkáte Spojené státy, sestavili před několika lety
téměř správnou kostru našeho druhu, ale místní vláda (neboť to částečně potvrzovalo naší
existenci) rekonstrukci zabavila. Protože dnes žijeme (a již po tisíce let) téměř úplně pod
zemí, nenajdete naše žádná mrtvá těla nebo naše kostry.
Otázka: Mluvíte někdy o podzemních městech a umělém slunečnímu světle. Máte tím na
mysli něco, jako je "dutá Země"? Existuje druhé slunce uvnitř naší planety?
Odpověď: Ne, Země skutečně není dutá a není tam uvnitř žádné druhé slunce. Tento příběh
je směšný a fyzicky není možný (dokonce váš druh by měl být natolik inteligentní, aby tomu
nevěřil). Víte, kolik hmoty musí mít slunce k výrobě energie a světla na delší dobu nukleární
fúze? Opravdu si myslíte, že by mohlo existovat malé aktivní slunce uvnitř naší planety?
Když mluvím o našem podzemním domově, hovořím o velkých jeskynních systémech.
Jeskyně, co jste objevili blízko povrchu jsou malé, v porovnání s našimi jeskyněmi a
obrovskými prostorami hlouběji v zemi (v hloubce 2000 až 8000 vašich metrů, které jsou
propojeny mnoha skrytými tunely na povrch nebo do povrchových jeskyní) a my žijeme ve
velkých, dokonalých městech a koloniích v těchto jeskyních. Hlavní naše města jsou pod
Arktidou, Antarktidou, vnitřní Asií, Severní Amerikou a Austrálií. Pokud bych mluvila o
umělém sluneční světle v našich městech, nemám na mysli skutečné slunce, ale různé umělé
zdroje světla (včetně gravitačních zdrojů), které osvětlují jeskyně a tunely.
Existují speciální jeskynní prostory a tunely se silným UV zářením v každém městě a tato
místa používáme k ohřevu naši krve. Kromě toho máme i některá povrchová osluněná místa v
odlehlých oblastech, zejména v Americe a Austrálii.
Otázka: Kde můžeme najít takové místo na povrchu, blízko vstupu do vašeho světa?
Odpověď: Opravdu si myslíš, že ti povím jejich přesné umístění? Chceš-li najít takové
místo, budeš muset hledat sám (ale já bych ti radila, abys to nedělal). Když jsem přišla na
povrch před čtyřmi dny, použila jsem východ přibližně 300 vašich kilometrů na sever odtud, v
blízkosti velkého jezera, ale pochybuji, že bys byl schopen ho najít (existuje jen málo
záznamů o této části světa, více vchodů je mnohem více na sever a na východ). Jen malou
radu: pokud budeš v úzké jeskyni nebo tunelu, nebo dokonce v něčem, co vypadá podle vás
jako umělá šachta a když půjdeš hlouběji a objeví se hladší povrch stěn a pokud budeš mít
pocit neobvyklého teplého proudění vzduchu z hloubky nebo pokud slyšíš hukot proudícího
vzduchu, jako ve ventilační nebo výtahové šachtě, pak hledej zvláště umělé a hladké stěny a
někde v jeskyni najdeš i dveře z šedého kovu. Pokud bys byl schopen je otevřít, (ale
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pochybuji, že to dokážeš) ocitl by ses v kulaté technické místnosti, s větracími systémy a
výtahy do hloubky. To je pravděpodobně vstup do našeho světa. Pokud bys dosáhl tohoto
bodu, měl bys vědět, že jsme si rozhodně vědomi tvé přítomnosti.
Již jsi v průšvihu, pokud jsi vstoupili do této kulaté místnosti, měl by ses rychle podívat na
stěny, zda je tam jeden ze dvou plazích symbolů. Pokud zde nejsou žádné symboly nebo jiné
symboly, budeš možná ještě ve větších potížích, než si myslíš, protože ne každé podzemní
zařízení patří našemu druhu. Některé nové tunelové systémy jsou provozovány mimozemskými rasami (včetně těch negativních). Moje obecné rada je, pokud se ocitneš v podivném
podzemním zařízení, utíkej tak rychle, jak to bude možné.
Otázka: Zmínila jste dříve, že používáte jméno "Lacerta", když jste mezi lidmi, a že jste
ráda na skutečném slunci na povrchu Země. Ale jak můžete být mezi lidmi? Nevypadáte
jako my, takže každý uvidí, že patříte k jinému druhu. Proč vás nikdo neviděl a nepopsal
bytost, jako jste vy, pokud váš druh žije již od našeho "stvoření" spolu s námi na stejné
planetě. Můžete mi to nějak vysvětlit?
Odpověď: Za prvé, můj druh byl samozřejmě mnohokrát viděn a popsán (a uctíván), ve vaší
dávné minulosti, například ve vašich náboženských spisech, jako je vaše křesťanská Bible.
Můžeš najít popisy a dokonce i naše jednoduché kresby, v jižní části amerického kontinentu,
v různých chrámech. Takzvaní mudrcové z Indie a z asijských hor také popsali mnohokrát náš
druh ve svých spisech, spolu s dalšími šamany z afrického kontinentu. Myslím si, že my jsme
nejčastěji zmiňovaný nehumanoidní druh (snad vedle "Illojim"), ve vaší historii. Pokud mi
nevěříš, podívej se na vaši historii a uvidíš, že mám pravdu. Vaši "velcí" vědci nazývají víru v
nás pověrami a náboženstvím a dnešní "inteligentní" lidé zapomněli na naši dávnou
přítomnost na povrchu.
Navíc, náš druh je vidět někdy i dnes lidskými svědky, v naší původní podobě na Zemi nebo
v blízkosti našich povrchových vstupů a tunelových systémů, ale naštěstí vy a vaše média
nevezmou zprávy o takových šílenostech, jako skutečnost. (To je pro nás dobré, a to je důvod,
proč jsem zde, aby tito lidé viděli, jací skutečně jsme.) Někteří z mých druhů, jsou také v
přímém kontaktu s vašimi vědci a politiky na povrchu, ale je to přísně tajné, jak bys to nazval,
a nikdo z veřejnosti o tom nic neví. (Záležitosti těchto setkání se obecně týkají nadcházející
války s mimozemšťany a naší pomoci v této válce.)
Ale je tu také jiné vysvětlení, proč jsme schopni chodit mezi vámi a proč nejste schopni
nás rozpoznat: jsou to mimikry. Může to opět znít neuvěřitelně a dokonce je to pro vás
šokující, ale když jsi se zeptal, tak ti to vysvětlím.
Říkala jsem, že máme rozvinutější mentální schopnosti, než váš druh a jsme "vyspělejší".
Myslím, že jsme schopni používat telepatii a telekinezi od svého narození, (ve skutečnosti,
matka a novorozené dítě komunikují telepaticky již během prvních měsíců těhotenství) bez
speciálního tréninku, jaký budete potřebovat vy k aktivaci těchto spících části mozku.
Struktura našeho mozku je trochu jiná, než vašeho a naše hypofýza je větší a aktivnější než
vaše, zvláště když jsme na slunečním světle. Naše mentální schopnosti jsou velmi silné, v
porovnání s vámi, ale slabé v porovnání s některými jinými mimozemskými druhy na této
planetě, kteří dokáží manipulovat s vesmírnými bublinami. Nikdy jsem nebyla moc dobrá v
tom, že mysli tvoříme věci, ale my všichni máme tyto základní schopnosti a lze je použít
například pro naši ochranu nebo dokonce k útoku.
Když jsme na povrchu a setkáváme se s lidmi (i velkou skupinou, v tom není žádný rozdíl,
neboť všechny vaše mysli jsou jako jedna mysl.), jsme schopni se kontaktovat s vaší myslí a
přimět vás telepatickým příkazem, vidět nás jako jednoho z vašeho druhu a slabá lidská mysl
přijme tento příkaz, abyste nás viděli (i přes náš plazí vzhled), jako normální lidi.
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Udělala jsem to mnohokrát a vy, slabí lidé, mě vesměs vidíte jako atraktivní brunetku,
protože jsem si vytvořila tyto speciální "mimikry", jako obraz v mé mysli před mnoha lety a
mohu ho zcela bez problémů vyvolat ve vaší mysli. Potřebovala jsem zpočátku nějaký čas,
než jsem se správně naučila použivat mimikry, ale pak už to fungovalo téměř automaticky a já
se dokonce pohybovala ve skupině lidí a nikdo nepoznal, kdo jsem.
K dispozici je jednoduchý přepínač (vidět nás, jací opravdu jsme nebo jak chceme, abyste
nás viděli), ve vašem vědomí, který tam byl umístěn "Illojim", když vytvořili váš druh a my
můžeme použít tento přepínač, abychom vás přesvědčili, že vidíte jen lidi, když se na nás
díváte. (Ostatní cizinci použivají tento přepínač také.) Je to jednodušší, než si myslíte. Když
se setká váš druh a mimozemšťané, kteří se vám zdají, že vypadají přesně jako vy, tak tito
cizinci zřejmě využili tento přepínač a některá setkání s mimozemšťany, vypadajícími jako
lidé, mohou být také vysvětlena setkáním s mým druhem.) Když jsem se setkala s E. F.
poprvé, viděl mě jako normální lidskou ženu a vzpomínám si, že byl velmi vystrašený a
šokovaný, když jsem mu odhalila svůj skutečný vzhled.
Otázka: Můžete říct, že mi opravdu můžete vsugerovat, že teď mluvím s atraktivní hnědovlasou pozemšťankou namísto plazí bytostí, jako jste vy?
Odpověď: Pravděpodobně ano, ale nemyslím si, že je to ve tvém případě potřeba. Když
někdo očekává, že uvidí lidskou ženu místo mě, můžu to udělat s jeho mysli bez problémů, (i
s velkými skupinami lidí), protože nikdo neočekává, že uvidí plazí ženu. Ale já jsem nechala
od počátku tvoji mysl, abys mě viděl v mé původní podobě, jako při našem prvním setkání a
nikdy jsem něco nevnutila do tvé mysli, takže sis uvědomil, že nejsem člověk. Pokud bych se
nyní pokusila něco změnit, vedlo by to pravděpodobně k absolutnímu zmatku nebo k
bezvědomí a já ti nechci ublížit. Jak už jsem řekla, nejsem moc dobrá v těchto věcech.
Otázka: Je to velmi děsivé. Můžete s těmito schopnostmi i zabít?
Odpověď: Ano, ale je to zakázáno. Ale neznamená to, že se to v minulosti nestalo.
Otázka: Mají obě vaše pohlaví tyto schopnosti?
Odpověď: Ano.
Otázka: Co řeknete o fotografiích? Jak vypadáte na fotografiích?
Odpověď: To je hloupá otázka. Objevím se na fotografiích jako plazí bytost, protože
nemůžu mít vliv na fotografie či na samotný fotoaparát, ale pouze na fotografovu mysl.
Jestliže by exponoval film a ukázat fotografii ostatním, viděli by mě v mé původní podobě.
To je důvod, proč je vašemu druhu zakázáno nás filmovat či fotografovat a musíme se
vyhnout každé kameře na povrchu, (to je velmi obtížné a my jsme byly někdy v minulosti bez
našeho vědomí natočeny, zejména od některých vašich vládních a tajných agentur).
Otázka: Jaké další příkazy může váš druh vyvolat do naší mysli? Něco jako "služ nám"
nebo "poslouchej"?
Odpověď: To je opět divná otázka. Nejsme váš nepřátelé (většina z nás není), takže proč
bychom to dělali? Chceš-li odpověď na svou otázku: záleží na síle lidské mysli a na síle
vysílajícího plaza. Neexistuje žádné "sloužit nám" nebo "sloužit mě" pro přepínač ve vaší
mysli, takže takový příkaz, je mnohem obtížnější vyvolat. Pokud lidská mysl a vědomí jsou
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slabé a plazí induktor má zkušenosti v těchto věcech a byl několik hodin na slunci, než se to
snaží udělat, pak by to mohlo pravděpodobně po určitou dobu fungovat.
Máme tajné nauky o takových věcech, ale nikdy jsem se o tom nic nedozvěděla. Já
používám své primární schopnosti pro mimikry a pro komunikaci s mým vlastním druhem a
někdy i pro další soukromé věci, ale nikdy jsem to nepoužívala na to, abych ublížila lidem
nebo jejich mysli. Ocenila bych, kdybychom mohli skončit s tímto tématem.
Otázka: Poslední otázka: Říkala jste, že můžete ukrýt svá UFO? Používáte pro to stejné
schopnosti?
Odpověď: Ano, ale na technickém základě. Existuje účinné zařízení uvnitř každého
plavidla, které je schopno vyslat umělý signál do vaší mysli, aby vás přesvědčilo, že jste
neviděli nic nebo pouze nebe, případně že vidíte obyčejné letadlo, jako objekt místo naší lodí.
Toto se ale nepoužívá příliš často, protože se vyhýbáme veřejnosti, když se pohybujeme v
atmosféře. Pokud jste schopni vidět naše "UFO", znamená to, že na zařízení je buď závada
nebo je z nějakého důvodu deaktivováno. Kamuflážní efekt nepracuje na fotografiích,
odpověděla jsem na tuto otázku již v předtím, ale proč by někdo dělal fotky oblohy, když tam
nevidí nic neobvyklého. Mimochodem, většina oblastí na povrchu, poblíž vstupních míst do
našich tunelů, je také maskována takovým zařízením a váš druh obvykle uvidí jen obyčejné
stěny jeskyni, namísto dveří. To je jeden z důvodů, proč jsem řekla, že pochybuji, že bys byl
schopen někdy najít takové tajné dveře do našeho světa (stalo se to několikrát v minulosti).
Otázka: Zpět k naší a vaší vlastní historii. Zmínila jste o rase "Illojim", která vytvořila naši
lidskou rasu. Odkud se vzali a jak vypadali? Co se přesně stalo, když dorazili? Jsou našimi
Bohy?
Odpověď: "Illojim" přišli z tohoto vesmíru, ze solárního systému, který nazýváte na
mapách "Aldebaran". Byli to velmi vysoké humanoidní bytosti, obvykle s blond vlasy a velmi
světlou pletí (vyhýbali se slunečnímu záření, protože to zraňovalo jejich kůži a oči. To bylo
naprosto neuvěřitelné pro slunce milující druh, jako jsme my). Zdálo se, že byli zpočátku
inteligentní a mírumilovní, začali jsme s nimi víceméně přátelskou komunikaci, ale později se
ukázalo, že tajili své skutečné záměry a plány. Chtěli vyvinout z opic nové plemeno a my
jsme byli pro ně rušivým faktorem na jejich nové „zoologické“ planetě. Zpočátku chytili
kolem 10.000 nebo dokonce 20.000 vašich opičích předků a pak opustili planetu asi na sto let.
Když se vrátili, přivezli s sebou vaše (vypadající jako lidé) předky. Pak odešli ze Země opět
na pár tisíc let a primitivní lidé žili spolu s námi bez větších problémů (měli prostě strach z
našich letadel a technologií). "Illojim" programovali jejich mysl a zlepšovali jejich mozek a
tělesnou strukturu, až byli schopni používat nástroje a oheň. "Illojim" se vrátili za 23.000 let
sedmkrát a zrychlili evoluci vašeho druhu.
Musíte pochopit, že nejste první lidská civilizace na této planetě. První pokročilí lidé (kteří
žili ve stejné době s méně vyvinutými primitivními lidmi, protože "Illojim" experimentovali s
různými rychlostmi a fázemi vývoje) s technologií a řečí existovali na této planetě asi před
700.000 roky, (vaši vědci to nechápou, protože jste našli pouze kosti primátů a některé
primitivní jeskynní kresby, znázorňujících pokročilé lidi a jejich létající stroje.) Toto
geneticky dokonalé lidské plemeno žilo společně s námi, ale vyhýbali se kontaktu s naším
druhem, protože je učitelé "Illojim" zavádějícím způsobem varovali, že jsme zlé bytosti a že
jim lžeme.
Po několika staletích se cizinci rozhodli ukončit svůj první program stvoření a urychlit
vývoj druhé a lepší zkušební série a tak dále a tak dále. Pravdou je, že vaše moderní lidská
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civilizace není první na této planetě Zemi, ale již sedmá. Stavby prvních plemen jsou
ztraceny, ale pátá civilizace byla ta, která postavila egyptské pyramidy, ode dneška asi před
75.000 roky, kdy vznikly tyto velké konstrukce. Egypťané objevili tyto velké starověké
pyramidy v písku a snažili se je neúspěšně kopírovat. Šestá civilizace byla ta, která asi před
16.000 roky stavěla města, jejichž ruiny najdete dnes pod mořem v oblasti Bimini. Poslední,
sedmá rasa jste vy, byla vytvořena právě před 8500 roky, a to je jediné stvoření, které si
můžete pamatovat a na které odkazují vaše náboženské spisy. Nacházíte a spoléháte se na
archeologické a paleontologické artefakty, které vám ukazují nesprávnou a krátkou minulost,
ale jak byste mohli vědět něco i o šesti civilizacích před vámi? A pokud naleznete nějaké
důkazy o jejich existenci, popíráte je a dezinterpretujete fakta. To je částečně naprogramováním vaší mysli a částečně čistou hloupostí. Řeknu ti v následujícím jen o vašich výtvorech,
protože šest předchozích civilizací je ztraceno, a proto se vás to už netýká.
Byla dlouhá válka mezi námi a "Illojim", a také mezi určitými skupinami "Illojim" mezi
sebou, protože mnozí z nich měli názor, že opakované vytváření lidských druhů na této
planetě nedává skutečný smysl. Poslední bitvy v této válce byly vybojovány před asi 5000
lety na oběžné dráze i na povrchu planety. Mimozemšťané používali mocné zvukové zbraně,
aby zničili naše podzemní města, ale na druhé straně jsme byli schopni zničit mnoho jejich
povrchových zařízení a základen ve vesmíru. Lidé vašeho rodu byli velmi vyděšeni, když
pozorovali naše bitvy a popsali to v podobě náboženských mýtů (jejich mysl nebyla schopna
pochopit, co se to vlastně děje.) "Illojim" - kteří se jevili pro šestou a sedmou rasu jako
"bohové", jim řekli, že je to válka mezi dobrem a zlem a že oni jsou dobří a my jsme zlá rasa.
To závisí samozřejmě na úhlu pohledu. Byla to předtím naše planeta, než přiletěli, a
předtím, než začala jejich práce na vzniku vašeho druhu. Podle mého názoru, to bylo naše
právo, bojovat za naši planetu. Bylo to přesně před 4943 roky, podle vašeho časového
měřítka, kdy Illojim z neznámých důvodů znovu opustili planetu (to je velmi důležité datum
pro nás, protože ho mnoho našich historiků nazvalo vítězstvím). Faktem je, že jsme nevěděli,
co se opravdu stalo. "Illojim" byli pryč ze dne na den, zmizeli beze stopy spolu s jejich
loděmi, většinu jejich povrchových zařízení jsme našli jimi zničených. Zůstali pouze jejich
vlastní výtvory - lidé a vaše civilizace se vyvíjela. Mnozí z nás byli v nadcházejících stoletích
v kontaktu s určitými (více jižními) kmeny vašeho druhu a my jsme byli schopni přesvědčit
některé z nich, že nejsme ďábelští mimozemšťané, jak chtěli, aby tomu lidé věřili. Během
posledních 4900 let až do dneška, mnoho dalších mimozemských druhů dorazilo na planetu
(někteří z nich používají staré naprogramování vaší mysli a hrají to znovu na vás, jako že jsou
Bohové), ale "Illojim" se sami nikdy nevrátili. Už předtím opouštěli planetu na několik tisíc
let, takže očekáváme, že se v budoucnu jednoho dne vrátí, aby dokončili svůj projekt nebo
možná sedmou rasu opět vyhubili, ale opravdu nevím, co se s nimi stalo (odpověď na tuto
otázku vám předem neřeknu).
Vaše současná civilizace neví nic o vašem skutečném původu, o vaší skutečné minulosti, o
vašem skutečném světě a vesmíru, a víte jen velmi málo o nás a naší minulosti. Nevíte nic o
událostech, které přijdou v blízké budoucnosti. Dokud nebudete rozumět a věřit mým slovům,
a já vám říkám pravdu, protože nejsme vaši nepřátelé, dotud existuje pro váš druh nebezpečí.
Vaši nepřátelé už jsou tady a vy jste to nepochopili. Otevřte oči nebo budete mít brzy velké
problémy! Pokud jste dosud nevěřili něčemu z toho, co jsem vám říkala, pak byste měli začít
věřit a pamatovat si to.
Otázka: Proč si myslíte, že vám nevěřím?
Odpověď: Mám jistý pocit, že mi nevěříš, a to navzdory skutečnosti, že sedím tady před
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tebou. Všechno, co jsem ti řekla v posledních dvou hodinách, je absolutní pravda o našem
světě.
Otázka: Kolik cizích druhů je aktivních na Zemi v současné době?
Odpověď: Pokud vím, je to 14 druhů, 11 z nich je vesmíru, 2 z jiného vesmírné bubliny a
jeden je velmi vyspělý, z jiné roviny existence. Neptej se mě na jména, protože téměř všechna
jsou pro vás nevyslovitelná, osm z nich je nevyslovitelných i pro nás. Většina druhů, zvláště ti
vyspělejší, vás pouze studují jako zvířata a nejsou vám ani nám velmi nebezpeční,
spolupracujeme s některými z nich, ale tři druhy jsou nepřátelské, včetně toho, který byl v
kontaktu s některými vašimi vládami a vyměnili svou technologii za měď a další důležité
věci, se kterými vás podvedli. Byla a je "studená válka" mezi dvěma z těchto nepřátelských
druhů, během posledních 73 roků a ten třetí druh se zdá vytěžil z tohoto nesmyslného boje. V
blízké budoucnosti očekáváme, více horkých střetů mezi nimi a vámi, (řekla bych, že v
příštích 10 nebo 20 letech) a obáváme se tohoto vývoje. V poslední době, jsou nějaké zvěsti o
novém, patnáctém druhu, který přišel na Zemi před pouhými 3 nebo 4 roky, ale nevíme nic o
jeho záměrech a dodnes jsme nebyli s nimi v kontaktu. Možná, že ty zvěsti nejsou pravda.
Otázka: Co nepřátelské mimozemské rasy chtějí?
Odpověď: Různé suroviny, včetně mědi, pro jejich technologii, vaši vodu (nebo spíše vodík
ve vodě, který je zdrojem energie v pokročilých procesech fůze) a některé chemické prvky ve
vašem vzduchu. Navíc, dva druhy mají také zájem o vaše těla, o vaše lidské tkáně a krev,
protože jejich vlastní genetická struktura je oslabena vlivem špatného vývoje a záření (pokud
je nám známo) a potřebují neporušená vlákna DNA vašeho druhu a zvířat, aby neustále
opravovali své genetické vady, ale ve skutečnosti nejsou schopni defekty zcela opravit,
protože jejich DNA a vaše DNA není plně kompatibilní, (můj vlastní druh je s nimi naprosto
neslučitelný, takže nemají o nás příliš zájem) a snaží se vytvořit více kompatibilních kříženců
mezi vámi a jimi, za pomoci umělých oplození a umělých děloh.
Domníváme se, že nadcházející válka mezi třemi nepřátelskými rasami nebo mezi vámi a
jednou z nich, případně jimi všemi, bude boj o suroviny, vodík, vzduch a DNA.
Otázka: Jaké jsou důvody pro "únosy"?
Odpověď: Částečně proto, že cizinci berou vaše vajíčka a spermie, jako vzorky. Někdy
únosci patří k jiné, vyspělejší rase a prostě jen chtějí studovat vaše tělo a vaši mysl (což je
pro některé z nich mnohem zajímavější, než je vaše hmotné tělo), jako byste vy studovali
nějaké primitivní zvíře. Jak jsem již řekla, tři cizí druhy jsou nepřátelské, a to znamená, že se
nestarají o váš osud nebo o život a lidé, kteří byli jimi "uneseni", se jen velmi zřídka vrátili
živí. Pokud je někdo schopen ohlásit únos, znamená to podle mého názoru, že nebyl unesen
jedním z agresivních druhů, nebo že to jsou velmi, velmi šťastní lidé, když zůstali naživu.
Vyspělé a "přátelské" rasy také občas odebírají vzorky vajíček a spermií, ale z jiných důvodů.
Otázka: Řekla jste, že je zde na Zemi jen 14 aktivních druhů. Ale proč lidé, kteří viděli
mimozemské bytosti, popisují tolik různých a bizarních typů bytostí?
Odpověď: Myslím, že jsem již odpověděla na tuto otázku. Jak jsem řekla, většina z
mimozemských ras má mnohem vyspělejší mentální schopnosti než vy, nebo dokonce i my
(je jen jedna mimozemská rasa, zcela bez těchto schopností). Jsou schopni se zjevit ve vaší
mysli a paměti, jak chtějí a takto vyvolané obrazy nemají nic společného s jejich skutečným
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vzhledem. Pamatujete si je jako normální lidi nebo šedé trpaslíky nebo dokonce extrémně
podivná zvířata, protože chtějí, abyste si je takto pamatovali a někdy chtějí abyste na setkání
s nimi úplně zapomněli.
Další příklad: můžete si například pamatovat, že jste byli v normální pozemské nemocnici a
že vás nějací lékaři vyšetřovali a nemyslíte si o tom nic dalšího, co se s vámi dělo, (možná až
zjistíte, že neexistuje žádná nemocnice v ulici, kde jste byli), ale ve skutečnosti jste byli jimi
zkoumáni v jedné z jejich laboratoří. V tomto případě se nemůžete spoléhat na paměť. Zjeví
se vám v různé podobě, aby vás zmátli a aby takzvaní svědkové únosu, kteří si jsou schopni
vzpomenout na události nebo kteří věří, že jsou schopni si je pamatovat, byli zesměšněni na
veřejnosti, a pokud víme, tak jsou v tom úspěšní. Věřte mi, je zde jen 14 cizích druhů na této
planetě, a jen osm z nich v současné době unáší lidi (opět, pokud víme). Kromě toho, ne
každý z vašich "unesených" byl unesen některým z mimozemšťanů a jejich zprávy jsou
opravdu jen jejich představy nebo lži.
Otázka: Jak se můžeme chránit proti tomuto vlivu na naši mysl?
Odpověď: Nevím. Pochybuji, že je to možné, protože vaše mysl je jako otevřená kniha, číst
a psát tam může téměř každý druh, co znám. To je částečně vina samotných "Illojim",
protože tak vytvořili nebo lépe řečeno „zfušovali“ (zčásti záměrně), vaši mysl a vaše vědomí,
bez mechanismu skutečné ochrany. Pokud jste si vědomi, že se někdo snaží manipulovat vaší
myslí, můžete se soustředit pouze na toto podezření a pokusit se analyzovat každou z vašich
myšlenek a vzpomínek. Velmi důležité je nezavírat oči (to by vedlo k jiné formě mozkových
vln, které jsou snadněji přístupné) a nesedět nebo neodpočívat. Musíte zůstat vzhůru během
prvních minut a můžete zkusit třeba odfiltrovat cizí myšlenky a vlny z mozku a induktor se po
několika minutách vzdá, pokud nebyl úspěšný, protože ho začne bolet jeho vlastní hlava. Je to
velmi obtížné a jistě bolestivé a může vám to ublížit, takže se raději nesnažte bránit, ale tohle
je jediná možnost, jakou máte. Nicméně, můžeš to zkusit pouze se slabšími druhy, ne ze
silnými.
Otázka: Co myslíte tím jedním druhem, který pochází z velmi odlišné roviny?
Odpověď: Než ti to správně vysvětlím, musíš být schopen pochopit vesmír, jinak by to
možná znamenalo zbytečné zatížení tvé mysli (včetně odstranění některých bloků), po mnoho
týdnů a výukou mám na mysli nejen výuku slov. Řekla bych to vašimi prostými slovy,
„rovina“ nebo úroveň, protože opět neznám lepší slova ve vašem slovníku a slovo „dimenze“
by v tomto případě bylo naprosto špatné (ani slovo „bublina“ nevystihuje podstatu), protože
dimenze nemůže existovat bez prostoru. Pokud by se jednalo o druh žijící v jiné rovině nebo
nad touto vaší rovinou a pokud by navíc mohl vstoupit do vaší roviny bez technologie, tak
vaše tělo vůbec nebude vnímat tento druh bytostí, neboť to jsou ty nejmocnější bytosti, jaké si
dokážete představit. Tato velmi vyspělá rasa, jak jsem se zmínila, se vyvíjela mimo tento
prostor a vyvíjeli se ve skutečnosti více než miliardu let. Byli by schopni vás zničit všechny a
všechno jen pouhou myšlenkou. Byli jsme s nimi v kontaktu pouze 3x v celé naší historii,
protože jejich zájem o vaší planetu se zcela liší od všech ostatních ras. Rozhodně nepředstavují žádné nebezpečí pro vás nebo pro nás.
Otázka: Co se stane, když začne válka?
Odpověď: To je těžké předpovědět. Záleží na nepřátelské rase a na jejich taktice. "Válka"
není vždy taková primitivní věc, kterou si lidé myslí pod tímto slovem, válku je možné
vybojovat na různých úrovních. Jednou z možností je, že chtějí zničení vašeho sociálního
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systému, vlivem na politické vůdce, dalším je využití moderních zbraňových systémů, které
mohou způsobit zemětřesení, sopečné výbuchy nebo jiné katastrofy (včetně živelných), které
se pro vás mohou zdát jako přirozené. Speciální pole způsobené měděnými slitinami jsem již
zmínila, jsou schopni mít vliv na vaše globální počasí. Myslím, že nebudou útočit na planetu
přímo, lidská civilizace není slabá, protože i vy máte možnost použít své lodi (ale není jich
mnoho). Dovolte mi říci, že si nejsme zcela jisti, zda bude taková opravdová "žhavá" válka již
v příštích letech. Nechci o tom dále mluvit.
Otázka: To je konec rozhovoru? Chcete říci poslední větu nebo zprávu?
Odpověď: Otevřete oči a dívejte se! Nevěřte vaší chybné historii nebo vašim vědcům či
vašim politikm. Někteří z nich znají pravdu o různých věcech, ale nesmějí informovat
veřejnost, aby nedocházelo ke zmatku a panice. Myslím si, že váš druh není tak špatný, jak si
někteří z mého druhu myslí, a byla by škoda, sledovat váš konec. To je vše, co mohu říci.
Dívejte se na váš svět otevřenýma očima a uvidíte to - nebo možná ne. Jste totiž ignoranti.
Otázka: Myslíte si, že někdo bude věřit, že tento rozhovor je pravda?
Odpověď: Ne, ale je to zajímavý experiment pro mé sociologické studium. Sejdeme se
znovu za nějaký měsíc a ty mi pak řekneš to, co se stalo po zveřejnění mého poselství.
Možná, že váš druh má je ještě nějakou naději.
Všechna práva vyhrazena ©

Lacerta File II
Překlad Doug Parrish. Překlad z angličtiny Jan Pavlík.
Úvod
Jednou jsem to již řekl a opět potvrzují, že následující text je absolutní pravda a není to
fikce. Byl sestaven ze tří originálních magnetofonových nahrávek, které byly provedeny 24.
dubna 2000, během mého druhého rozhovoru s plazím stvořením, známým jako "Lacerta". Na
žádost Lacerty, byl originální text ze 31 stran přepracován a zkrácen, aby se zabýval jen
některými otázkami a odpověďmi. Některé odpovědi na položené otázky byly částečně
zkráceny nebo dány ve znění pozdějších úprav. Bylo dokonce provedeno „zjemnění“ zprávy a
její význam. Tyto části rozhovoru buď nejsou uvedeny, nebo v přepisu jen částečně, pokud se
zabývaly především osobními problémy, paranormálními jevy, sociálním systémem plazích
druhů a mimozemskou technologií a fyzikou.
Důvodem pro posun termínu druhého setkání, bylo podezření na sledování mé osoby, po
zveřejnění prvního přepisu. I když jsem se na radu Lacerty pokoušel zatajit svou identitu, jen
dva dny poté, co se dokument začal šířit v zahraničí, došlo k různým neobvyklým událostem.
Prosím, nemyslete si, že jsem paranoidní, věřím však, že zveřejnění rozhovoru vyvolalo buď
pozornost úřadů nebo nějaké organizace o moji osobu. Až do této doby, jsem byl obvykle
považován za důvěryhodného člověka a na lidi sledované státem jsem se díval jako na
vtipálky. Ale od lednových událostí jsem začal revidovat své myšlenky.
Začalo to selháním mého telefonu na dobu několika hodin. Když se telefon stal opět
provozuschopným, ozývaly se tam tiché ozvěny a divné cvakání a bzučení, když jsem hovořil.
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Závada v něm nemohla (zdánlivě) být. Přes noc zmizela důležitá data z pevného disku v mém
počítači. Testovací program ohlásil "vadné sektory", kde kupodivu byly pouze údaje, které se
zabývaly ilustracemi a dokončeným textovým materiálem z rozhovoru. Tyto "vadné sektory"
také obsahovaly informace o paranormálních jevech, z oblasti mého výzkumu. (Naštěstí,
materiál byl také uložen na disketách.) Kromě toho jsem náhodou zjistil nějaká data ve
skrytém seznamu adresářů. Název, který se objevil u dat a indexu adresáře byl "E72UJ".
Přítel, který je počítačový expert, nemohl nic poznat z tohoto označení, a když jsem se
chystal mu to ukázat, indexovaný adresář zmizel. Jedenou večer, jsem našel dveře mého bytu
dokořán, můj televizor byl zapnutý a jsem si naprosto jistý, že jsem televizor vypnul.
Dodávka s britskými značkami a nálepkami celoevropského řetězce supermarketů byla
zaparkována před mým domem. Všiml jsem si stejné dodávky znovu při několika
příležitostech, když jsem cestoval, že jede v určité vzdálenosti za mým autem, i když jsem
navštívil město 65 km vzdálené. Když jsem se vrátil, dodávka byla znovu na druhé straně
ulice. Nikdy jsem z ní neviděl nikoho vystupovat nebo nastupovat. Zaklepání na dveře vozidla
a na tónovaná skla nezpůsobilo žádnou reakci, jakéhokoliv druhu. Asi po dvou týdnech
dodávka opět zmizela. Když jsem informoval E. F. osobně o těchto událostech, navrhl, abych
změnil místo a datum konání schůzky, za účelem zajištění vlastní bezpečnosti a také Lacerty.
Setkání se uskutečnilo 27. dubna 2000 na jednom opuštěném místě, které nebylo sledováno,
jak jsem mohl zjistit.
Opět, se to vše může zdát podivné a paranoidní, jako fantazie z levného sci-fi filmu,
nicméně mohu ještě jednou opakovat, abych ujistil čtenáře, že toto vše je ryzí pravda. Věřte
mým slovům, nebo jim nevěřte. Tyto věci se staly a budou pokračovat, ať jim budete věřit,
nebo ne. Dokud nebude příliš pozdě. Naše civilizace je v nebezpečí.
Záznam Oleho K. 03.05.2000
Přepis rozhovoru (zkrácená verze)
Den rozhovoru: 27.dubna 2000
(Poznámka od Oleho K.: Setkání začalo vznesením různých otázek a názorů, které jsem dostal
od čtenářů prvního rozhovoru anonymní cestou, prostřednictvím mých důvěryhodných přátel.
Některé z těchto názorů, byly celkem zaznamenány na více než 14 stranách papíru,
obsahovaly připomínky všeho druhu od radikálních náboženských fanatiků, až po tendencí
přivítat kontakt s plazím druhem. Některé z připomínek obsahovaly stereotypní fráze jako
"přisluhovači pekla" nebo "služebníci zla". Nechci zde jít do jakéhokoli podrobného popisu,
protože nechci rozšiřovat další nepravdivé a radikální názory.)
Otázka: Když čtete tyto náboženské a nevraživé komentáře, co si o tom myslíte a jak to
cítíte? Je vztah mezi vaším a naším druhem opravdu způsoben tímto druhem všeobecné
negace?
Odpověď: Možná tě odpověř překvapí, ale nejsem tím vůbec rozhněvána. Očekávala jsem
tyto druhy extrémních reakcí. Program pro úplné popření jiných druhů (zejména plazích), je
ve vašem vlastním vědomí hluboce zakořeněn. Toto starobylé ovlivnění pochází z dob vašeho
třetího umělého stvoření a biologicky vzato, se dědí jako genetická informace z generace na
generaci. Identifikace mého druhu se silami temnot, byla hlavním záměrem Illojim, kteří rádi
vidí sami sebe, jako pravomoci sil světla - něco, co samo o sobě představuje paradox, protože
humanoidní druhy jsou extrémně citlivé na sluneční světlo.
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V případě, že jste čekali, že bych byla uražena názory čtenářů, myslím si, že vás budu muset
částečně zklamat. Tyto obskurní závěry nejsou opravdu vaše vina, jste prostě z větší části to,
co jste zdědili od svých předků. Je ve skutečnosti skutečně poněkud zklamáním, že mnozí
z vás si nejsou schopni vytvořit zvláště silné individuální vědomí, protože by to pomohlo
překonat toto naprogramování. Jak už jsem řekla, jsme v přímém kontaktu v posledních
několika staletích s některými z vašich domorodých kmenů. Těmto kmenům se podařilo
prolomit staré "vytvořené naprogramování" a byli schopni se s námi setkat, aniž by vzniklo
napětí, nenávist a naprosté odmítání. Zřejmě většina z vašich moderních, civilizovaných
jedinců, není schopna uvažovat na vlastní pěst, ale raději se nechají řídit naprogramováním a
náboženstvím, (které je také projevem tohoto dávného naprogramování a nedílnou součástí
plánu Illojim). Proto komentáře tohoto druhu bych spíše považovala za zábavné než za
dráždivé, prostě potvrzují do značné míry mé domněnky o vašem předurčeném způsobu
myšlení.
Otázka: Takže tedy nejste "sluhové zla", jak bylo dříve řečeno?
Odpověď: Jak mám odpovědět? Vaši lidé si to stále myslí, podle jednoduchého a zcela
nevhodného schématu zevšeobecňování. Jednoduše řečeno, neexistuje žádný čistě zlý druh. V
každém suchozemském a mimozemském druhu existují podobní dobří i zlí jedinci, je to
pravda u vás, ale není zde žádná taková entita, jako naprosto zlý druh. Tato koncepce je
opravdu velmi primitivní. Vy lidé od nepaměti věříte tomu, v co máte věřit, co se u vás
předpokládalo vašimi tvůrci. Každý známý druh, a to i více rozvinutější, se skládá z velkého
počtu individuálních vědomí (alespoň část vědomí je individuální, i když jsou společné oblasti
vědomí). Tito soběstační duchové jsou schopni svobodného rozhodování, pro vás je to životní
styl, který je buď dobrý nebo zlý, podle vašich vlastních lidských měřítek. Opět záleží na
příslušném úhlu pohledu: vaši lidé nejsou nutně v pozici, aby mohli posuzovat, zda skutky
mnohem vyspělejších druhů, jsou dobré nebo zlé, protože stojíte na nižší pozici, ze které
posouzení není možné. Vaše prostá slova "dobro" a "zlo" jsou v každém případě jen sklonem
k zobecnění, v mém jazyce je mnoho koncepcí pro různé odstíny významu jednotlivých druhů
chování, ve srovnání s normami společnosti.
Dokonce i ty mimozemské druhy, které mají sklon chovat se antagonisticky, nejsou "zlý
druh", i když jednají negativně, vzhledem ke své vlastní rase. Dělají to ze svých vlastních
důvodů a nepovažují to za zlo. Váš strukturovaný způsob myšlení je více lineární a soustředěnější jako jejich, jinak byste se také chovali takovým způsobem. Postoj druhu vůči jiným
druhům existence přirozeně velmi silně závisí na jejich příslušném strukturovaném způsobu
myšlení; každý druh si stanovuje své vlastní priority. Chcete-li se klasifikovat, jako "dobří"
nebo "zlí" je to zcela primitivní, pro přežití jakéhokoliv druhu platí argumenty platné pro
mnoho druhů, mezi nimi i vaše vlastní, stejně to platí i pro nejrozmanitější z nejhorších nebo
záporně zaměřených činů. Nebudu v tomto směru vylučovat ani svůj vlastní druh, protože tam
byly v minulosti také nějaké záležitosti, které osobně nevítám, ale u kterých bych také
nechtěla jít do detailů. Žádná z těchto událostí se nestala v posledních 200 letech, ve vašem
časovém měřítku. Ale prosím, vezměte na vědomí následující: Neexistují žádné absolutně
dobré a také žádné absolutně špatné druhy, protože každý druh se vždy skládá z jednotlivců.
Otázka: V dopisech, které jsem dostal, byla často otázka, zda byste mohla podrobněji popsat
vyspělou fyziku, jak jste komentovala minule. Mnoho lidí říká, že vaše slova nedávala
smysl. Například, jak fungují UFO, jak létají a provádějí manévry, které dělají?
Odpověď: Měla bych to lidem vysvětlit? Není to všechno tak jednoduché. Nech mě o tom
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chvíli přemýšlet. Vždy musím používat velmi jednoduchá slova, abych ti byly jasné základní
principy vyšší vědy.
Zkusme to: musí ti být jasno o některých základních věcech. Úplně první věc je, že musíš
rozdělit pojmy fyzického světa, protože každá realita se skládá z různých úrovní; řekněme pro
jednoduchost, že se skládá z hmoty, která je iluzí a působením polí v prostoru. (Poznámka
překladatele ze švédštiny: Není zde legitimní překlad slova "Feldraum"; "Feld" znamená
"pole", "Raum" znamená prostor, pokoj, rozlohu. Proto jsem to přeložil jako "sféry vlivu".
Typicky český termín by snad byl pojem „energetické pole“, proto to tak budu překládat.
Pozn. překl. z angl. jazyka.)
Některé fyzikální podmínky jsou spojeny pouze s hmotou (jako třeba "beton"), zatímco jiné
a složitější podmínky jsou spojeny pouze s vlivem polí na hmotu. Vaše pojetí fyzického světa
je založeno na prosté iluzi hmoty. Tato iluze je dále rozdělena do tří základních stavů hmoty
(pevný, kapalný, plynný). Čtvrtým a velmi důležitým stavem, který také existuje, a na který
musíte jednoduše brát ohled, hraničí se sférou vlivu a je to stav plazmy. Pro tebe uvádím, že
teorie pro řízenou přeměnu nebo zvýšení frekvence vibrací hmoty a stabilní existence tohoto
čtvrtého stavu hmoty není příliš běžná, nebo je na velmi primitivní úrovni.
(Poznámka stranou: Existuje celkem pět stavů hmoty, ale na post-plazmatické skupenství
bychom opravdu museli jít příliš daleko, a to by vás jen mátlo. Kromě toho, to není nutné,
mimo pochopení základní teorie, spojené s různými jevy, které byste charakterizovali jako
nadpřirozené.)
Nyní, zpátky k podstatě: Plazma ... nyní nemám plazmou na mysli jen "horký plyn" - jako
váš koncept, jak je obecně zjednodušeně vysvětlován lidem, ale spíše mám na mysli vyšší
souhrnný stav hmoty. Plazma není stav hmoty, je to speciální druh hmoty, který leží mezi její
hmotnou existencí a energetickým polem, kdy přestává hmota existovat a přerůstá v čistou
energii různého druhu, kde je jedno, zda je zhuštěna nebo zředěna.
(Poznámka: Není žádné přesné vysvětlení uvedených termínů, jak jsou používány v tomto
konceptu. Váš výklad je stejně dobrý, jako můj.)
Čtvrté skupenství hmoty je velmi důležité pro určité fyzikální podmínky, které mohou být
použity například pro ... jak bych to pro jen vyjádřila ... generování antigravitace. (Je to pro
lidi poněkud zvláštní pojem a není opravdu přesný, ale měli byste tomu takto lépe porozumět.)
V podstatě, ve světě reálné fyziky, nejsou žádné bipolární síly, ale spíše jen "pozorovatel
závislý na náhodném chování" – jednoduše, velká jednotná síla na různých úrovních.
Antigravitace neboli posun gravitační charakteristiky do opačné úrovně je možný, například
způsobuje levitaci pevné hmoty. Tato metoda se používá námi i mimozemšťany, částečně
jako prostředek k pohonu našich UFO. Vy lidé zkoušíte podobné principy na zcela primitivní
úrovni ve vašich tajných vojenských projektech, ale protože jste nám víceméně ukradli tuto
technologii (a ta vám byla později úmyslně předána mimozemšťany ve zkreslené podobě), tak
vám chybí skutečné teoretické porozumění a jako důsledek toho, budete muset bojovat u
vašich UFO s problémy nestability a záření. Podle mých informací, již zemřel velký počet
lidí, protože je zasáhlo intenzivní záření a poruchy silového pole. Nemám pravdu?
Toto je také příkladem záležitosti, pokud jde o otázky "dobra" a "zla". Vy lidé si hrajete s
neznámými silami, a tak způsobíte smrt kolegům svého druhu, protože umírají pro velkou
věc, a tou je pokrok vaší technologie, která bude nakonec stejně použita za účelem války, tedy
k nekalým účelům. Nyní se zdá nepochybné, že jen minimum lidí vašeho druhu, má nějaké
znalosti o těchto projektech, které jsem ti vysvětlila a které jsou přísně tajné. Jak jsem řekla,
další stav hmoty v pořadí základních stavů, je jednoduše nejvyšší stav, ale to je jen částečně
správné. Pokud nemůžete tyto síly ovládat, pak je lépe se o to nepokoušet. Ale tvůj druh byl
vždy tak naivní, že si od nepaměti zahrával se silami, které jste nepochopili. Proč by se to
mělo někdy změnit?
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Pamatuješ si na tu záležitost měděné fúze? Prostřednictvím fluktuace indukovaného pole
záření v přesném úhlu, měď reaguje s jinými prvky. (Studená fůze hmoty? – pozn. překl.)
(Hmota je iluzí, její a indukované pole se v oblasti vlivu navzájem překrývají, hlavní efekt
tohoto procesu by se měl podle předpokladů projevit, jako bipolární znak.)
Výsledné spojení hmoty a pole by tedy nemělo být stabilní jako normální hmotný stav a
nevhodné pro další účely. V důsledku toho, že celé pole je posunuto k vyššímu stavu
skupenství plazmy, celé spektrum hmoty je tímto násilným přechodem posunuto k opačnému
pólu. Toto není ve skutečnosti silové pole, ale podobá se to poměrně úzce gravitačnímu
posunu. Toto posunutí způsobí "naklopení" působení bipolární síly, která již nyní neproudí
dovnitř silového pole, nýbrž proudí částečně na jeho okraj. Výsledkem je rozvrstvené silové
pole, které lze velmi obtížně modulovat určitým technickým způsobem, ve vztahu k jeho
vlastní charakteristice. Může to také vést k většímu počtu funkcí, například prováděných
velkými létajícími objekty, které se mohou vznášet a manévrovat. Může také vykonávat
maskovací funkci v oblasti elektromagnetického záření, stejně jako manipulaci časové
posloupnosti událostí, ale skutečně jen ve velmi omezené míře a další podobné věci. Jsi
obeznámen s vaším "efektem kvantového tunelu"? Za pomoci určitých charakteristik těchto
polí, kdy frekvence a vzdálenost od zdroje jsou dostatečně vysoké, je možné dosáhnout i
vyrušení kmitů ve skutečné hmotě. Bohužel, celá ta věc, kterou jsem ti vysvětlila, za pomocí
vašich slov, se zdá být poněkud nedokonalá, jak se obávám. Zní to dosti zvláštně a
nepochopitelně, ale možná, že toto jednoduché vysvětlení ti bude k užitku, pokud to
pochopíš. Možná, že taky ne.
Otázka: Máte vědecké zdůvodnění pro nadpřirozené síly, jako je tomu například u vaší
schopnosti ovládat myšlení?
Odpověď: Ano. Za účelem vysvětlení, musíš nejprve uznat fyzickou realitu sféry vlivu.
Pokusím se to ... počkej chvilku... budeš se muset mentálně oprostit od iluze, že to, co vidíš, je
skutečná podstata vesmíru. To je v nejlepším případě, jen povrchní pohled. Představ si, že
všechny předměty zde: jako ty, tato tabulka, tužka, toto technické zařízení, tento papír, ve
skutečnosti neexistují, ale že jsou spíše jen výsledkem kmitání silových polí a koncentrací
energie. Vše, bez ohledu na to, že to vidíš, každý tvor, každá planeta a hvězda v tomto
vesmíru, má "informačně-energetický ekvivalent" ve sféře vlivu, která se nachází v hlavním
kosmickém poli, na obecné úrovni věcí. (Morfogenetické pole dle Sheldrakea – pozn. překl.)
Tam však není jen jedna úroveň, ale mnoho.
Minule jsem se zmínila, že vysoce rozvinuté druhy, které jsou schopny měnit úrovně (což je
něco zcela odlišného od jednoduché změny bublin, protože „bubliny“ jsou součástí všech
úrovní). Rozumíš? Dimenze, jak jim říkáte, jsou součástí samotné bubliny nebo vesmírné
„pěny“, jsou součástí jedné úrovně, která je vrstvou ve sféře vlivu, zatímco sféra vlivu,
týkající se fyzického rozměru, je v podstatě nekonečná. Je složena z nesčetných vrstev
informačně-energetických polí a obecných úrovní. Ve sféře vlivu nejsou žádné nulové úrovně,
všechny jsou stejné, ale jsou od sebe odděleny prostřednictvím jejich energetických stavů.
Teď jsem si všimla, že jsem tě zmátla. Myslím si, že bych měla přestat s tímto vysvětlením.
Otázka: Ne, prosím pokračujte. Jak konkrétně nadpřirozené síly vznikají?
Odpověď: Dobře, zkusme tedy něco jednoduššího. Opět platí, že to není úplně přesné, ale
začněme tímto způsobem: Hmatatelný svět, se z tohoto pohledu odráží ve sféře vlivu jako
pole s odlišnými vrstvami. Tyto vrstvy obsahují informace, jako například o základní
struktuře hmoty neboli frekvenci strun, zde je také uložena informace, vyplývající ze vzniku
hmoty. Jsi obeznámen s lidským pojmem "morfogenetických polí?" Jedna část vrstvy by
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mohla být takto popsána. Je tu však ještě další mezivrstva, pro kterou bohužel nemá lidstvo
výraz, protože tato teorie není obsažena v lidském poznání. Říkejme jí "para-vrstva", která je
zodpovědná hlavně za vše, čemu říkáte PSI a nadpřirozeno a která leží mimo hranice vaší
primitivní vědy. Tato para-vrstva leží mezi vrstvou hmoty a morfogenetickou vrstvou pole, ve
sféře jejího vlivu. Může se aktivně spojovat s oběma. Vaše tělo, například, je zrcadlením pole
v rovině prostoru. To ale neznamená, že zde také neexistují svaly, krev, kosti, ve formě
hmotných řetězců nebo atomů, ale nejen to.
Existence je vždy duální. Některé vrstvy pole obsahují základní informace o pevných
látkách vašeho těla a jejich frekvenci, zatímco ostatní vrstvy obsahují informace o vašem
duchu, vašem vědomí nebo řečeno z náboženského pohledu, o vaši duši. Vědomí je v tomto
případě jednoduchá energetická matrice, rozdělená do různých vrstev, podle jejich sfér vlivu,
nic více a nic méně. Skutečné vědomí může také existovat na straně hmoty, ale pouze ve
formě postplazmatické (pátá forma hmoty). S potřebnou znalostí fyziky a odpovídající
technologií, může být vědomí, neboli jeho matrice, čili duše, odděleno od oblasti svého
působení ve hmotě. Ta pak může, navzdory tomu oddělení, po určitou dobu i nadále existovat
soběstačným způsobem. To má podivný okultní název "ukradená duše". Ale především,
mluvíme tady o vědě, ne o magických nebo temných silách.
(Poznámka Oleho K.: "Ukradená duše" byla uvedena v jednom z radikálních, nábožensky
motivovaných názorů, v souvislosti s plazí rasou.)
Ale zpět ke tvé otázce: Bytosti se silnějšími duševními schopnostmi mohou mít přímý vliv
na para-vrstvu, za pomoci jejich pole vědomí. Tato vrstva pak není přístupná jen jednotlivci,
ale je spíše součástí obecné informační vrstvy, mohli byste ji nazvat v prozaickém smyslu
společenskou duší, která je spojena s veškerou živou a neživou hmotou a veškerým vědomím,
které existují na této úrovni. Biologická příčina těchto schopností je na straně hmoty,
mimochodem, je to hypofýza, která vždy generuje frekvence pro aktivní řízení sféry vlivu.
Dokonce i lidé by mohli teoreticky mít tuto schopnost, nicméně, jste silně zablokováni v této
záležitosti. Jak jsem již řekl, para-vrstva může komunikovat s myslí, stejně jako s hmotou.
Například, pokud se rozhodnu ještě jednou využít své duševní síly, abych přesunula tuto
tužku a pak, zjednodušeně řečeno, si představím v mé mysli, jak se moje vědomí rozšiřuje na
tuto tužku v post-plazmatické podobě. Ve sféře mého vlivu to způsobuje zároveň automatický
příkaz vědomí k para-vrstvě, pro interakci s hmotou tužky. Vzhledem k tomu, že para-vrstva
se neomezuje pouze na tělo, není problém, když tam tužka leží, že ji mohu neomylně
zasáhnout, a to bez ohledu na to, abych pohnula mým tělem. Postplazmatické pole je zde,
para-vrstva na druhé straně. Mám kontrolu nad tužkou a interakce přenáší hmotu tužky do té
míry, že mohu měnit způsob, jak se pohybuje.
(Poznámka Ole K .: Potvrzuji, že výše uvedená tužka v té chvíli náhle vyskočila do vzduchu
do výšky 20 cm a pak spadla zpět na plochu stolu. Zvuk je jasně slyšet na záznamovém pásku.
Nikdo se viditelně této tužky nedotkl.)
Otázka: To je fascinující. Které druhy paranormální aktivity lze takto ovládat?
Odpověď: Všechny druhy. Vše, co nazvete paranormální. Jak jsem řekla, tato speciální
vrstva leží ve sféře vlivu mezi hmotovými a morfogenetickými informačními vrstvami a může
reagovat s vlivy na obou stranách. To znamená, že může být ve styku s pevnou hmotou, stejně
jako s duševními informacemi, jimiž lze dosáhnout vše, co je obecně označeno jako telekinese
a telepatie.
"Absorpční spojení" s jiným vědomím, (vědomí je obecně odděleno od ovládání, od
jednoduchého vlivu na hmotu, protože různá pole vědomí pracují s různými frekvencemi.)
vědomí, které vysílá nebo vědomí které poslouchá, se musí nejprve přesně vzájemně
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přizpůsobit, než je možný jakýkoli přístup. Většina druhů má také možnost zablokovat cizí
přístup, ale lidé to nemají. Doplňuji, že obecně platí: čím silnější je paranormální schopnost
druhu, tím jednodušší je přizpůsobení a přístup.
Naše vlastní schopnosti nejsou tak silně vyvinuté, protože se nejprve musíme naučit
konkrétně působit na cizí mysl, abychom využili naše mimikry, například u vás je maskování
docela jednoduché používat, díky vašemu on/off vypínači. Některé z těchto schopností se také
částečně dědí; matka a dítě mého druhu jsou například přesně sladěni během prvních měsíců
života, částečně již ve vajíčku, během těhotenství, kdy komunikují telepaticky.
Abychom mohli působit na lidi, potřebujeme určité množství času na cvičení, navzdory vaší
jednoduché struktuře. Proto je například zakázáno, dospělým jedincům mého druhu před
"věkem osvícení", vycházet k povrchu Země. (Tento pojem souvisí spolu s dalšími věcmi, je
spojen s plnou fyzickou silou.) V případě, že nejsou plně vyvinuty naše schopnosti, nebezpečí
objevení vámi by bylo příliš velké. Mimochodem, samozřejmě existuje celá tajná věda o
skutečných možnostech, které mohou dát jedinci tyto schopnosti, ale o tom já opravdu nic
přesného nevím.
Kdykoliv má být ovlivněna cizí mysl, jsou zde některé obecně platné kroky, které jsou
stanoveny pro pohyb mezi jinými mimozemskými druhy. Za prvé a především, je to vjem cizí
vibrace, obecně to, co se automaticky děje v mozku, pro jedno pole kmitání a pro ostatní
kvazi-elektrické mozkové vlny, zde v běžném prostoru, který zaujímá hmota. To není zvláště
obtížné. Pak člověk prostě sonduje vědomí druhého v post-plazmatickém stavu, jestli sféra
vlivu reaguje a je tam spojení. Nyní je možné přečíst informace z prvního vědomí a
zaznamenat požadované informace ve druhém vědomí správným způsobem. Ptal jsi se mě
minule, zda lidé mají možnost ochránit sami sebe proti tomuto vlivu a říkala jsem ti, že jen
s bdělou a soustředěnou myslí máte jakousi šanci to vydržet. V tomto stavu se vibrace mysli
mění velmi náhle a přístup se stává složitějším; přesněji řečeno, může to způsobit bolestivý
zpětný ráz. Kdykoliv zavřeš oči, pak se pole vnímání stane "plochým" a cizí přístup do mysli
je okamžitě možný, bez omezení. Pokud jde o vaše šance proti rozvinutějším druhům, nemáte
vůbec žádné. Jsou schopni upravit své oscilace rychleji, než vy je můžete změnit. Mohla bych
to dokonce demonstrovat na vás, ale minule jsi byl opravdu zděšený a zmatený, takže prostě
zůstaneme pouze u teorie.
Toto vysvětlení ti pravděpodobně bude znít, jak bys řekl, jako něco esoterického nebo z
okultní oblasti, či magie. Důvodem pro to je pouze to, že vám chybí základní pochopení,
neznáte příčiny a důsledky. Všechny paranormální jevy mají čistě přirozený původ. Nic z
toho nemá nic společného s nadpřirozenými schopnostmi. Vyrůstáme s tímto druhem poznání,
víme, jak jedinec využívá těchto schopností a odkud pocházejí. Jsme seznámeni s teorií a
praxí. Ty ne! Proto nechápeš, co se děje ve vašem světě, když vidíš pouze jednu stranu mince,
nikoli druhou. (Tím mám na mysli, ty obě fyzické).
Vše, co je paranormální, je duální a existuje v prostoru, který zaujímá hmota, bez ohledu na
to, jaká je oblast vlivu. Chceš-li to vysvětlit ... tak to lze objasnit pouze přijetím posledního
poznatku, že sféra vlivu je základem. Uvítala bych, kdybychom ukončili tyto vědecké otázky,
protože odpovědi nejsi schopen pochopit. Víceméně ztrácíme drahocenný čas tím, že to
děláme.
Otázka: Jen jedna poslední otázka. Na našem prvním setkání v prosinci, jste jasně dala
najevo, že nechcete diskutovat o vědeckých a paranormálních tématech. Proč nyní ta
otevřenost?
Odpověď: Minule jsem opravdu neviděla žádnou nutnost, zatížit tě fakty tohoto druhu (a
teď jsi už zřejmě přetížený). Proto jsem raději zmínila tato témata jen v okrajovém smyslu.
Nicméně se zdá, že některé z mých dnešních odpovědí tě donutily přemýšlet o vašem světě,
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něco, co zase nemůže být tak špatné. A mimochodem, vaše vědci mají tendenci považovat mé
připomínky jen za "balamucení". Proto nevidím velké nebezpečí při šíření těchto informací.
Nikdo tomu nebude věnovat velkou pozornost. Mimochodem, slova lidí, kteří mě
charakterizovali jako "výtvor ďábla" mají původ v jejich přesvědčení z oblasti okultních sil a
magie, ale nic z toho neexistuje. Neexistují žádná kouzla, jen vysoce vyvinutá věda, vše, co
označujete jako "magie", je jen součástí vědy. Pokud bys pochopil jen to, pak bys byl o krok
napřed ve svém vývoji. Moje otevřenost k této otázce zde končí. Dej mi další otázky, prosím.
Otázka: Dobrá. Pojďme mluvit o UFO. Můžeš mi vysvětlit, jak naše vlády získaly do držení
materiály o UFO do té míry, že mohly začít své vlastní projekty? Mělo to něco do činění
s případem z Roswellu?
Odpověď: Ano, ale tento incident nebyl první. Nejsem historik, studuji pouze vaše aktuální
chování, a tak moje znalosti o těchto historických událostech pravděpodobně nejsou příliš
rozsáhlé. Pokusím se ti vysvětlit, co vím o těch věcech, které se staly v té době. Nech mě na
chvíli o tom přemýšlet. V letech 1946 – 1953, ve vašem časovém měřítku, bylo pět případů,
kdy mimozemské lodě havarovaly na povrchu Země. V této havárii, která říkáte "Roswellský
incident," nebyla jen jedna cizí loď, ale dvě, které havarovaly po kolizi v různých částech
země, na západě USA. (Musíte vědět, že lodě tohoto konkrétního typu mohou levitovat ve
vzduchu po určitou dobu, i když jsou poškozené, proto byl mezi nimi rozdíl v místě jejich
havárie.) Opravdu to nebyly první nehody, ale v té době již druhá a třetí. Další loď havarovala
v roce 1946, ale ta byla totálně zničena.
Jedna poznámka před vysvětlením: určitě to zní směšně, říkat ti, že tyto vysoce rozvinuté
mimozemské lodě prostě havarovaly, a že to potkalo relativně velký počet lodí, v tak krátkém
čase. Vysvětlení toho, je rovněž více než zvláštní, ale je správné. Nespočívá v samotné poruše
lodi, ale spíše ve směru magnetického pole na vaší planetě. V těchto případech o kterých
mluvíme, to bylo vždy v časovém období, kdy loď ve tvaru disku nepoužívala pohonný
systém, který pracoval na principu fúze, ale ten, který v té době využíval netypickou metodu
řízeného pole. Tato metoda měla různé výhody, ale i nevýhody. Odpudivé pole musí
samozřejmě svírat absolutně přesný úhel k povrchu Země. Tento druh lodi používal
technologii směrování, s níž bylo pole zamířeno do různých bodů magnetického pole Země.
V té době právě tento druh lodí dorazil k Zemi. Jejich domovská planeta měla stabilnější
magnetické pole, pro které byla loď konstruována a přizpůsobeno její řízení. Magnetické pole
Země má opravdu všechno, jen ne stabilitu; obsahuje cyklické výkyvy, které vytvářejí v poli
turbulence, tedy nepříznivé podmínky. Vždy, když se loď s tímto druhem pohonu dostala do
místa kolísání pole nebo do víru, který byl příliš silný, pak se odpudivé pole na krátkou dobu,
nemohlo správně zorientovat a loď klouzala po nekontrolovatelné letové dráze. Pohon
pracoval správně, buď si tím jistý, ale pole kolísalo ve všech směrech a díky tomu, mohlo
dojít k havárii lodi.
V případě, z roku 1947, který zmiňuješ, to chápu tak, že jedna z lodí, zachytila kolísání
pole, když letěla jako velitel letky a srazila se s jinou lodí, přičemž obě lodě byly těžce
poškozené. Příčinou magnetických výkyvů, způsobených v té době, byly pravděpodobně
elektrické poruchy, vlivem počasí. Obě lodě havarovaly v důsledku toho; jedna z nich spadla
v blízkosti bodu srážky, druhá stovku kilometrů dál nebo tak nějak. Všichni pasažéři se zabili
při nárazu. Konstrukce trupu tohoto diskového plavidla je tenká, sama není příliš pevná,
neboť tyto disky nejsou navrženy na nárazy, stejně jako pro let v oblasti, kde na ně působí
vnější síly.
Vaše armádní složky shromažďovaly jednotlivé kusy, pokud neobjevily celou loď s
mrtvými bytostmi na palubě. Okamžitě zařadily vše jako "Top Secret" a převezly je na své
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vojenské základny k analýze. Cílem výzkumu bylo porozumět cizí technologii a později ji
použít proti nepřátelům této velké země. To je tak primitivní, že je to až směšné. Myslím, že
si vzpomínám, i když nemohu určit přesné datum, že to bylo pravděpodobně mezi roky 1949
až 1952, kdy došlo během některých výzkumů k dosti závažné nehodě, při práci na jednom z
vraků. Podle toho, co jsem slyšela, to bylo mým kolegům řečeno členy vaší vlády, bylo to
následkem neúmyslné aktivace jednoho z komponentů měniče, v nestíněném stavu. V
důsledku toho, došlo na velmi krátký okamžik, jak bych to mohla vyjádřit, k nekontrolované
změně okolí, do stavu podobného plazmě, což způsobilo následně velmi nešťastnou přeměnu
elektrického pole na magnetický výboj nesmírné síly.
Máte nějakou představu, jaký efekt způsobí náraz plazmového magnetického pole, když
přijde do styku s organismem? Měli byste to vědět, ale samozřejmě, že to nevíte. Způsobí to
narušení struktury pole a bioelektrickou zpětnou vazbu. Představ si, chceš-li, lidské tělo, které
je zahaleno do jasných plamenů po dobu 3 nebo 4 vašich dnů. Tyto plameny zřejmě nepůsobí
navenek, ale spálí tělo odshora dolů do jeho poslední částečky. Pak máš přibližný obrázek
toho, co se stalo. Myslím si, že 20 nebo 30 vašich vědců v této laboratoři bylo zabito.
(Pozn. překl. – Toto je zřejmě i vysvětlení jevu spontánního samovznícení těla.)
Dvě další havárie nastaly v letech 1950 a 1953, v povodí řek na americkém kontinentu. Tyto
lodě jste byli schopni po havárii získat relativně neporušené. (Ta z roku 1953, pokud si dobře
vzpomínám, měla dokonce neporušený pohonný systém. Za pomocí tohoto zařízení, které jste
viděli poprvé, jste pochopili celý koncept pohonu zcela nesprávně a zrekonstruovali jste ho
úplně špatně. Dokonce ani dnes to stále nemáte správně.).
Rasa, která stavěla lodě prvním způsobem, kterou mimochodem počítám mezi ty, které jsou
nepřátelské vůči vám, měla přirozeně obavy z vašeho výzkumu jejich technologie. Nicméně
nechtěli v tomto raném okamžiku, zahájit s vámi přímou konfrontaci, a tak zvolili
diplomatickou cestu a vstoupili do styku s vaší vládou během roku 1960. Samozřejmě,
nesměli prozradit skutečné důvody pro jejich pobyt tady, tedy měď, vodík, vzduch, ale spíše
předstírali, že jsou zvědaví "badatelé" a nabídli lidem předvést princip fungování lodí, na
oplátku očekávali, že budou nějak zvýhoděni. Jak jste prostoduší, tak jste samozřejmě s nimi
souhlasili ... a byli podvedeni. Dali jste jim suroviny, bezpečná místa pro jejich základny, dali
jim přístup k vašim nejtajnějším informacím o obraně, přístup k vaší DNA a mnoho dalších
věcí, vše jen proto, abyste uhasili vaši chamtivost po moci a informacích.
Cizí druhy si samozřejmě rychle všimli, že jednají s jednoduše smýšlejícími tvory a dali
vám falešné, podřadné informace o jejich technologii s očekáváním, že se jim dostane
mnohem více ze spolupráce, než dostal váš druh. Například, vám dali informace, že pohon
lodi může být postaven jen s nestabilními prvky vysokých protonových čísel, ale odepřeli
informace, jaký pohon může být vybudován s různými modifikacemi a jak bude fungovat i se
stabilními prvky s nižšími čísly periodické soustavy a to je obecně způsob, jak to dělají. I přes
tyto polopravdy, jste pohon zhotovili, ovšem závislý na syntéze prvků s vysoký protonovým
číslem, a tím jste vytvořili svou vlastní technologii. Mimozemské postupy k postavení "UFO",
byly vyloženy tak, že řešení starých problémů způsobilo jen nové problémy, vznikající
současně. Nikdy vám neřekli úplnou pravdu, ale vždy znovu a znovu vymýšlejí nové chytré
lži, které později vedou k technickým problémům a vaší závislosti na nich.
V posledních letech, od roku 1970 a dále 1980, nakonec došlo k různým incidentům mezi
cizími rasami a pozemskými vládami. Nechci zde zacházet do podrobností, protože je toho
hodně, ani si nejsem vším zcela jistá. Celá věc spočívá na souvislostech s některými novými
nebo lépe řečeno, starými technickými problémy s vašimi loděmi, které jste vyrobili, s jejich
kamufláží a řízením, na neuspokojivých testovacích letech v prostoru, protože hrozilo jejich
prozrazení. Vaši vojáci a politici pomalu, velmi pomalu, došli k závěru, po více než 20 letech,
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že byli těmito cizími rasami podvedeni. Nesčetné rozpory a vzájemné překračování závazků
oběma stranami, nakonec vedlo k hádce mezi vámi a mimozemšťany, která vyústila v
sestřelení tří cizích UFO speciální, jak to nazýváte, elektromagnetickou pulsní zbraní a
vojenskou potyčkou v jedné z jejich podzemních základen. V důsledku těchto útoků, cizí druh
nakonec ustoupil od veškerého kontaktu s vámi a pochopitelně se na vás více rozzlobil.
Proto jsem započítala tyto mimozemšťany mezi ty tři skupiny, které jsou vůči vám
nepřátelské, zatímco ostatní dvě se dále starají o své záležitosti, kde převažuje studená válka o
nadvládu na vaší planetě. Vaši staří "přátelé" a jejich partneři se připravují převzít konečné
výhradní právo a absolutní nadvládu nad surovinami a lidskou DNA. V současné době je asi
pravda, že jim chybí některé z technických možností a větší síla, které přímo potřebují k
dosažení svých cílů. Přesto očekáváme negativní akce proti vám, možná poněkud jemnějšího
druhu, v příštích několika letech nebo desetiletích.
Otázka: Budou ostatní mimozemské druhy podnikat něco proti těmto nepřátelským akcím?
Zvláště ty rozvinutější druhy by mohly něco udělat...
Odpověď: V tom se mýlíš. Zejména vyspělejším druhům na vás prostě nezálěží. Jste pro ně
zvířata. Zvířata ve velmi velké laboratoři. Abys tomu rozumněl, cizí útok by sice narušil jejich
plány za Zemi, ale nemyslím si, že by to byl důvod ke konfrontaci s jinými druhy. Mnozí z
nich by mohli hledat pro sebe jinou výzkumnou planetu nebo by mohli studovat z velké
vzdálenosti vaše chování a vědomí, protože krizová situace by byla zajímavá pro jejich
studium. Kdykoli lidé pozorují mraveniště a přijde jiná osoba a šlápně do něj, co uděláte?
Buď odejdete jinam nebo si budete hledat jiné mraveniště nebo budete sledovat mravence v
jejich krizových podmínkách. Ani jeden z vás, i kdyby byl větší a silnější, než ten, kdo šlápl
do mraveniště, nebude v první chvíli nesmyslně bránit bezvýznamné mravence. Nikdo.
Musíte se vžít do hlediska vyvinutějších bytostí. Vy jste ti mravenci. Neočekávejte od
mimozemšťanů žádnou pomoc.
Samozřejmě bychom také požádali o pomoc, kdyby vyšlo najevo, že vaši staří partneři se
proti vám spolčili. Někteří členové vaší lidské vlády jsou si plně vědomi naší existence. Také
částečně v důsledku staré náboženské tradice. Například, je zde obrovská budova v hlavním
městě, částečně vybudovaná v podzemí, která je celá věnována mému druhu, a je zde také
přímý přístup k výtahové šachtě do podzemního systému. V této budově se konají dílčí
schůzky, mezi námi a lidmi. V posledních několika letech jsme vám zde předávali informace.
Podle toho, co vím, tak se budeme i nadále zdržovat od konfliktu, jak to půjde. Měli byste se
naučit řešit své vlastní problémy sami, nebo se stát natolik inteligentní, aby k těmto situacím
nikdy nedošlo. Co přijde a co se možná stane z vaší strany, ukáže až čas. Já opravdu nechci, o
tom nic ani naznačovat.
Otázka: Mám zde 5 obrázků různých UFO, o kterých se tvrdí, že jsou skutečná. Můžete se
podívat na tyto fotky a říct mi, která z nich může být skutečná mimozemská loď?
Odpověď: Já to zkusím. Můžeš mi dnes klást spoustu otázek, které ale nemohu jednoznačně
zodpovědět. Nepřeceňuj moje znalosti, nejsem žádný expert na mimozemské technologie a
konstrukce mimozemských lodí. Chceš-li mít jistotu, tak existují většinou různé technické
detaily a zvláštnosti u pravých "UFO", s jejichž pomocí je lze snadno odlišit od přírodních
jevů nebo lidských podvodů. Tvar skutečných lodí lze napodobit, takže není tak snadné s
absolutní jistotou identifikovat cizí objekt. Zkusím to. Ukaž mi ty fotky.
(Poznámka Ole K.: Sledovala obrázky, jen pár vteřin a pak se vyřadila fotky 1, 3 a 5.)
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Tyto tři obrázky jsou zjevné padělky nebo špatné identifikace. Na tomto obrázku, jak se mi
zdá, je vyfotografovám malý model skutečně existující lodi mimozemšťanů. Postrádá důležité
vlastnosti, které se týkají techniky a fyzikálních vlastností pohonného pole. Obecně řečeno,
čím jasnější je obrys a barvy, tím spíše se jedná o podvrh, protože levitující loď je obvykle
ukryta v oblasti nosného pole, která obvykle zkresluje barvy nebo tvary, podle způsobu
posunu polí. Možná to bude znít divně, ale mlhavé a spektrálně posunuté fotografie jsou
někdy vykládány jako indikace pro možnou pravost.
Mimochodem, tento objekt letí nad vodou. Pokud by to byla skutečné loď, museli bychom v
každém případě vidět buď prohlubeň nebo vlnu na hladině. Vzhledem k tomu, že povrch je
plochý, je zřejmé, že to není skutečná loď. Podle mého názoru, žádný z těchto tří obrázků
neukazuje skutečné objekty UFO za letu. Tady na tomto obrázku nevidím žádný objekt, zdá
se mnohem pravděpodobnější je to jen slabý odraz na čočkách ve vašich jednoduchých
optických aparátech. Opravdu bys měl být natolik chytrý, abys nevěřil podvrhům, jako je
tento. Když se vaše široká veřejnost honí za padělky a podvody po dlouhou dobu, pak
pravděpodobně objevite příliš pozdě, co se opravdu děje v atmosféře před vámi .
FOTO 2: Albiosc, Francie, 1974
Tohle se zdá být skutečné UFO, alespoň jsou zobrazeny potřebné vlastnosti. Já bych ji
zařadila na první pohled do mimozemských lodí, které navštěvují vaši planetu v posledních
35 letech nebo tak nějak. Samotný objekt je kovový, ve tvaru disku. Rozhodně má
nepravidelný tvar a barvu ovlivněnou polem. Tyto čtyři bílé a velmi dlouhé sloupce na spodní
straně samotné lodi jsou způsobeny kvazi-gravitačním zářením pohonu, tj. univerzálního
silového pole, které se jeví jako světlo ve směru simulované gravitace. Není to vlastně
skutečné světlo (většinou to není skutečné světlo, kdykoli budete vidět svítící "UFO"), ale je to
zvláštní silové pole pohonu, které se takto projevuje v prostoru, který zaujímá bez ohledu na
to, že se projevuje jako světlo. Důvod pro zobrazení tohoto speciálního vysoce energetického
systému v atmosféře, mě není zcela jasný, je možné, že se jedná o druh interakce nebo
ovlivňování prostředí. V každém případě, to je závažné opomenutí, že tato technologie byla
vyfotografována lidmi. No, myslím, že většina z vás to stejně nechápe, a ti, co tomu rozumí,
to nebudou říkat na veřejnosti.
FOTO 4: Petit Rechain, Belgie, 1990
To je skutečně pravý letící objekt, ale v žádném případě není mimozemského původu.
Trojúhelníkové létající objekty nejsou prostě mimozemšťany používány, přinejmenším ne v
této podobě. Každá aerodynamická forma je lidský výrobek. Tohle je jeden z vašich vlastních
tajných vojenských projektů, které si vyrábíte, za pomoci primitivního užití mimozemské
technologie, která vám byla předána prostřednictvím mimozemšťanů v průběhu let 1960 a
1970. Obecně platí, že tvar trupu pro skutečné mimozemské lodě nemá žádný význam,
protože uvnitř pole samotného nepůsobí žádné vnější síly, které by měly na loď nějaký
účinek. Obecně platí, že lodě mají zaoblené tvary a jsou postaveny bez ostrých okrajů, jako
disk nebo válec protože pole tak může proudit snadněji. Vaše projekty, zhotovené za použití
mimozemské technologie řízeného pole, mohou mít i konvenční systémy proudového motoru,
proto jsou vždy trojúhelníkové a postavené tak proto, aby byly řiditelné i s tímto reaktivním
pohonem.
V tomto případě, zde loď klouže především na jejím řízeném silovém poli. Vidíš zde
zkreslení a kvazi-světlo otáčejících se válců? To je nezaměnitelná indikace pro pravost
fotografie. Možná se ptáš, proč jsou tam 4 válce? To je neobvyklé, ale mezery mezi nimi se
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zdají být správné. Zbarvení je velmi tmavé a vnitřní optické zkreslení je velmi nápadné.
Pravděpodobně je to rekonstrukce původního systému od vašich vědců.
Vzhledem k tomu, že mimozemšťané vám nedali žádné další informace, protože nesouhlasí
se stavbou lodí bez jejich pomoci, vaši vědci nejsou schopni pochopit, jak nebezpečnou
operaci dělají. Jejich rekonstrukce systém nezlepší, jen více destabilizuje. Oba z předních
válců jsou příliš blízko u sebe, určitě bude energie proudit navzájem do sebe. Barva mi
ukazuje silné zbytkové záření, to bude asi případ, že byly použity prvky s vysokým
protonovým číslem, jak je to obvyklé. V každém případě je velmi nebezpečné být v blízkosti
nestíněného pole. Víš, kdo to fotografoval a zda neměl nějaké známky spálenin nebo ozáření?
Otázka: Já to nevím. Odkud tato vojenská "UFO" pocházejí? Ze Spojených států?
Odpověď: Ano. Myslím si, že obvykle je to pravda. Ze západního kontinentu.
Otázka: Proč se pak dělají lety přes hustě obydlené oblasti Evropy? Tato fotografie pochází
z Belgie. To nedává žádný smysl. Můžete mi to vysvětlit?
Odpověď: Proč je to nevím, copak mohu být schopna vysvětlit podivné lidské chování? Je
možné, že se jedná o dálkové testy nebo testy elektromagnetických maskovacích systémů.
Odvěký nepřítel amerického národa je na této straně světa, tak proč by to nemohli testovat
tady? Doma měli dost času, aby své lodě testovali na cestách tam a zpět. Možná, že tam
vzbudily příliš mnoho pozornosti. S jedním z těch druhů nestabilních pohonů, jak vaše
fotografie ukazují, považuji za poněkud nepravděpodobné, že je to loď, která by byla schopná
udělat let této délky přes oceán. Je možné, že zkušební základna je tady, na vašem kontinentu.
Bohužel, já nic o tom nevím.
Otázka: Mnoho čtenářů prvního přepisu si položilo otázku, jak došlo k vašemu původnímu
kontaktu s panem E. F. Vím, že je to příběh z vašeho vyprávění, ale mohla byste to zde
zopakovat ještě jednou, pro tento nový přepis?
Odpověď: Samozřejmě. Příběh začal před dvěma lety, tady ve Švédsku. Měla jsem od mého
mládí velký zájem o váš druh a vaše chování. Studovala jsem v té době vaši literaturu, jak jen
to bylo možné. (Samozřejmě, že není snadné v mé vlasti vlastnit lidské knihy, ale protože moje
skupina nebo rodina stojí na vyšší pozici ve společností, byla jsem schopna shromáždit nějaký
materiál dohromady a někdy mluvit s dalšími mého druhu, kteří již byli v kontaktu s vámi).
Byla jsem opravdu zvědavá na váš druh a jakmile mi bylo dovoleno vyjít na povrch,
pokoušela jsem se okamžitě shromáždit další informace. Především mi bylo výslovně
zakázáno, zahájit přímý kontakt s lidmi, protože v mém postavení neexistovala žádná nutnost
to dělat.
Bylo to ve vašem roce 1998, když jsem byla na cestě, odtud dále na sever, v odlehlých
lesích v blízkosti vchodu do mého světa a hledala biologické vzorky, které používáme,
abychom hlídali znečištění vašeho životního prostředí a ničení vaší flóra a fauny, pro
statistické hodnocení vašeho druhu. Byla jsem právě na zpáteční cestě ke vchodu, mimochodem, můžeme se orientovat snadněji skrze naši citlivost k magnetickému zemskému poli a
v blízkosti velkého jezera, jsem k mému překvapení narazila v lese na srub. V tomto objektu
jsem ucítila lidské vědomí. Byl to E. F.
Vlastně jsem neměla povolení pro kontakt s jinými druhy, ale protože jsem z toho důvodu
použila moji schopnost mimikry poměrně úspěšně již před tím, dokonce i s většími skupinami
lidí (nikdy jsem nepotkala člověka, když jsem byla sama). měla jsem primitivní zvědavost,
chtěla jsem mluvit s osobou v tom srubu, a tak jsem zaklepala na dveře. E. F. otevřel dveře a
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my jsme se dostali do zajímavého rozhovoru. Jeho jazyk nebyl v té době pro mě ještě zcela
běžný, ale není to tak těžké, naučit se nový jazyk, když člověk může číst informace z
povědomí druhého jednotlivce. Prostě jsem mu řekla, že jsem z cizí země na východě.
Samozřejmě, v té době, opravdu nemohl poznat, kdo jsem. Byl naprosto přesvědčen, že mluví
s bytostí jeho vlastního druhu, i když to byly jen mimikry.
Vzhledem k tomu, že jsem stejně měla za úkol průzkum tohoto terénu, kde jsem měla
setrvat po dobu několika dnů, navštívila jsem ho v tomto časovém období třikrát jako lidská
bytost. Zpočátku jsme mluvili hlavně o obyčejných věcech, později jsme se dostali na
náboženská a fyzikální témata. Zdálo se, že rozumí mým znalostem a byla jsem také
ohromena jeho jasnými myšlenkami a vztahem k lidem, obrazem jeho osobnosti a jeho
vlastními názory.
Nabyla jsem dojmu, že podléháte názorům podle veřejného mínění nebo předurčení, jako
například, že "plazí druhy jsou zlé" a tak podobně. Řídila jsem konverzaci v tomto směru a E.
F. mi řekl něco v tom smyslu, že on věří na cizí druhy a že nemusejí být nutně zlí, ale možná,
že nám jen nejsou podobní. To mě potěšilo. V tomto okamžiku, jsem samozřejmě s ním
nemohla konkrétně mluvit o svých znalostech, protože by mi stejně nevěřil a povařoval by mě
za šprýmaře. Dosatala jsem velmi, velmi neobvyklý nápad (pro můj druh), abych se mu
ukázala ve své pravé podobě, což jsem udělala během našeho rozhovoru, při našem čtvrtém
sezení ve srubu.
Skutečně, byl předurčen pro náš kontakt, byl vnímavý, upřímný, inteligentní, nebyl
nábožensky nakloněný nebo ovlivněný, žil sám izolovaně a nikdo by mu nevěřil, kdyby se
rozhodl zveřejnit svůj příběh. Dovolila jsem si to zkusit, ale pak jsem měla vážné pochybnosti
o správnosti mého činu, zvlášť když reagoval ... velice ... prudce. Po chvíli se však ovládl a
my jsme mohli konečně hovořit konkrétně o určitých věcech. Teď už neměl jinou možnost,
než mi věřit. To byl začátek série setkání, která se zpočátku konala tam v lese, ale později
byla i v jeho vzdáleném obydlí. Nakonec mě přivedl do kontaktu s tebou ... a proto tady nyní
sedíme a znovu hovoříme o věcech, kterým pravděpodobně nebude nikdo z lidské společnosti
věřit.
Otázka: Řekla jste, že jste v té době neměla povolení ke kontaktům s lidskými bytostmi.
Myslíte si, že teď máte oprávnění hovořit s E. F. a se mnou o všech těchto věcech a
dokonce, aby se to dozvěděla vědecká veřejnost?
Odpověď: Ano. Je to těžké vysvětlit, abys to pochopil. Řekněme, že jsem se ocitla v
postavení, kdy si mohu zajistit takovéto oprávnění, aniž bych musela brát v úvahu případné
důsledky. V této pozici mám "imunitu" proti určitým omezením. Dívejme se na to takto.
Otázka: Pokud by vás ostatní lidé chtěli kontaktovat, mají šanci, aby tak učinili?
Odpověď: Obecně ne. My se vyhýbáme kontaktu s vámi a pracujeme na povrchu jen v
odlehlých oblastech, a tam použijeme mimikry v případě, že bychom mohli potkat nějaké lidi.
Teď, když s vámi mluvím, to neznamená, že ostatní budou následovat mého příkladu. Je
samozřejmé, že byste mohli zkusit najít vstup do mého světa a proniknout do našeho teritoria.
Nicméně, to může vést k nepříjemným důsledkům pro narušitele. Nemáte žádnou šanci,
abyste nás na povrchu poznali. Nemůžete nás ani přímo kontaktovat, musíme vás kontaktovat
my, stejně jako jsem to udělala s E. F. Tyto druhy kontaktů však nejsou pravidlem, ale jsou
velmi vzácné.
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Otázka: Můžete popsat polohu vašeho podzemního domova?
Odpověď: Já se o to pokusím, ale určitě vám neřeknu, kde se přesně nachází. Má vlast leží
v jedné z našich menších podzemních lokalit, na východ odtud. Dám ti nějaká čísla, takže si
můžeš pro sebe udělat lepší představu. Jen minutu ... Musím se pokusit převést naše míry
přibližně do vašich jednotek. Je to jeskyně ve tvaru dómu, v hloubce asi 4300 m pod
povrchem země. Jeskyně byla vytvořena pro naši kolonii asi před 3000 roky. Hlavní část
stropní konstrukce je uměle zabudována do skály a tvar byl přestavěn na téměř elegantní
proporce velmi ploché kopule, s oválným půdorysem. Průměr dómu je podle vašich měřítek
asi dva a půl kilometru. Výška kopule v nejvyšším bodě je asi 220 m. Pod tímto nejvyšším
bodem je v každé kolonii zvláštní bělavě šedá válcová podpěrná stavba, který drží voštinovou
síť nosné struktury kopule. Tato budova je nejvyšší, největší a nejstarší v celém dómu a vždy
se staví jako první konstrukce, společně se zabezpečením stropu. (Mezitím je často
přestavována a opravována.) Tato budova má velmi zvláštní název a náboženský význam.
My máme jen jeden takový sloup, větší kolonie mají dokonce více sloupů, v závislosti na
konstrukci stropu.
Jedna z hlavních kolonií ve vnitřní Asii má například 9 takových sloupů, ale tato je více než
25 kilometrů dlouhá. Centrální stavba je obvykle centrem náboženství, ale také centrem pro
kontrolu klimatu a regulace systému osvětlení. Máme v naší kolonii celkem 5 velkých
umělých světelných zdrojů, které generují UV záření a teplo za pomocí gravitačních zdrojů.
Vzduchové průduchy a světelné systémy z povrchu, rovněž procházejí v těchto sloupech a
přirozeně, jsou velmi intenzivně kontrolovány.
Mimochodem, máme tam 3 vzduchové šachty a 2 výtahové systémy a dokonce i
propojovací tunel k další hlavní kolonii, která leží přibližně 500 kilometrů dále na jihovýchod.
Jedna výtahová šachta vede k jeskyni blízko povrchu, ostatní vedou k jednomu z našich
hangárů pro lodě, pamatuješ, že to jsou válcové lodě, které jsou ukryté blíže k povrchu ve
skalnatém horském území. Obvykle tam jsou jen tři lodě. Je to malý hangár. Ostatní budovy
kolonie jsou z větší části, soustředně v kruzích kolem hlavního nosného sloupu a jsou
zpravidla mnohem plošší, obvykle jen 3 až 20 m vysoké. Tvar místností je kulatý a kupole je
podobná. Barva je dokonce diferencována podle typu kruhu a vzdálenosti od hlavního sloupu.
Na sever od sloupu, je zde další, velmi velká a plochá kruhová budova. Tato stavba, narušující
koncentrický systém kolonie, má průměr asi 250 metrů. Je to umělá sluneční zóna, ve které
jsou umístěny speciálně osvětlené chodby a místnosti.
V těchto místech je velmi silné UV záření, a místnosti jsou využívány, aby se zahřála naše
krev. K dispozici je i lékařská ošetřovna a zasedací místnost. Za vnějším prstencem kolonie,
existují zóny, v nichž jsou chována zvířata, jak víte, musíme konzumovat masitou výživu a
také zahrady, v nichž jsou pěstovány rostliny a houby, je tam také teplá a studená tekoucí
voda z podzemních zdrojů. Elektrárna se nachází na okraji kolonie. Generátor je poháněn
syntézou, jako základní zdroj a dodává kolonii světlo a energii. Moje skupina nebo "naše
rodina" žije mimochodem ve čtvrtém okruhu budov od centrálního nosného sloupu. Tolik v
krátkém čase. Popsat vám všechny budovy a jejich význam by bylo příliš vzdálené. Je těžké
ti popsat něco takového, protože to je úplně jiný styl prostředí a kultury od toho, na co jste
zvyklí ve vašem životě na povrchu. Opravdu bys to sám musel vidět, abys tomu mohl uvěřit.
Otázka:Mohu to někdy uvidět?
Odpověď: Kdo ví, možná. Čas přinese nové příležitosti.
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Otázka: Kolik bytosti vašeho druhu žije v této kolonii?
Odpověď: Přibližně 900.
Otázka: To je konec rozhovoru. Máte nějakou závěrečnou zprávu pro čtenáře?
Odpověď: Ano. Jsem velmi překvapena mnoha připomínkami k mým slovům. Samozřejmě,
jsem také zklamána náboženským zobrazením mé bytosti, jako nepřítele, které zaznělo a které
je pohřbeno hluboko ve vaší mysli. Měli byste se samostatně naučit posuzovat rozdíly ze
starých tradic a nikoli být pod kontrolou něčeho nebo někoho, kdo je pryč již 5000 roků. Jste
koneckonců, svobodné bytosti. To jsou moje poslední slova.
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