
Úvodem 
 
Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na 
záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni 
pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové 
byli ve skutečnosti? V mnohých starých textech jsou podrobně 
popisováni oni, jejich létající stroje a strašlivé zbraně. K čemu ale 
bůh potřebuje přístroje a dopravní prostředky? Měl by snad stát 
nad zákony prostoru a času. A k čemu potřebuje zbraně? Vždyť 
by mu měla stačit pouhá myšlenka. 
 
V této knize chci dokázat, že oni k nám v současnosti promlouvají 
zřetelněji a hlasitěji než kdykoli předtím. Začínají pomalu plnit svůj 
slib, podle něhož se jednou vrátí. Dnes tak můžeme pozorovat to 
samé, co pozorovaly generace minulé. Jsou to podivné létající 
objekty, které dokazují, že naše představa o bozích je mylná. 
 
Zatím se snaží vyhnout přímému kontaktu, už proto, že by mohl 
vyvolat nepřiměřené reakce. Nechtějí se navíc opět stát někým, 
kdo by nás mohl vyvést ze slepé uličky. Je načase, abychom jim 
věnovali pozornost místo strkání hlav do písku. 
 
Bohužel v současné době stále platí, že snaží-li se někdo 
neobcházet problematiku UFO, je přinejmenším považován za 
cvoka. Už proto, že seriózní lidé se něčím takovým nezabývají.  A 
důvod? Ten, kdo někde někdy viděl záhadné létající předměty, 
nebo měl dokonce takovou smůlu, že byl unesen, nemá žádný 
objektivní důkaz. Z toho je patrné, jak jsou geniální kritici 
popírající jev UFO nezodpovědní a ubozí ve svých výrocích. 
Vždyť ani oni sami by se nedokázali vyrovnat s existencí 
stoprocentního důkazu. Lidé ještě neumí s takovým poznatkem 
zacházet. Tato skutečnost též odpovídá na další otázku UFO - 
skeptiků. Proč se ukázali jen několika málo lidem, místo toho, aby 
přistáli před budovou Spojených národů nebo před Bílým domem 
/jak americké/? Představme si, jak by asi lidé reagovali na 
mimozemšťany s třeba jen jinou barvou pleti, ve světě, v němž 
jsou právě z tohoto důvodu mnozí diskriminováni. 
 



Mnozí odborníci, kteří by mohli přispět k pochopení tohoto 
fenoménu, se raději schovávají za strohá vědecká dogmata. 
Obávají se totiž veřejného posměchu, vyvolaného věčně 
nespokojenými UFO-skeptiky. K tomu mohu dodat pouze to, co 
říká Erich von Däniken ve své knize Šok z boh ů: "Normy našeho 
sociálního jednání nám totiž dovolují jenom tolik odvahy, kolik 
stádo snese. Proč by se měl nějaký astronom s dobrou pověstí 
zabývat záhadou UFO, když ho tím jeho fakulta nepověřila? Proč 
by měly některé z oficiálních míst dát k dispozici prostředky ke 
zkoumání UFO, když davy vševědoucích předem vykřikují, že 
jsou to vyhozené peníze?" 
 
Samozřejmě ne všichni jsou takoví. Byli a jsou tu lidé, mezi něž 
patří i špičkoví odborníci, kteří se tímto jevem zabývají. Bohužel 
ne vždy se jejich studie dostanou k lidem, kteří by si je měli 
přečíst. Narážejí totiž na uměle vytvořené politické, ekonomické a 
náboženské bariéry. Svět musí být tak přijatelný, aby v něm mohli 
ti, kteří za těmito bariérami stojí klidně vládnout. Zdá se, že s tím 
nemůžeme nic udělat. Ale to je omyl. 
 
Tyto uměle roubované myšlenky totiž nemají na okolní svět žádný 
vliv. Je takový, jaký je, bez ohledu na naše přesvědčení o tom, 
jaký by měl nebo neměl být. Jediná věc, nad kterou máme 
kontrolu, je to, co s tím uděláme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. O UFO všeobecn ě 
 
Známe organismy, které mohou žít bez kyslíku, ba co víc, kyslík je 
pro ně jedovatý. Známe bakterie, které dokážou přežít ve vakuu 
vesmíru, v našem radioaktivním odpadu i v jícnech sopek. NASA 
6. srpna 1996 potvrdilo existenci života na Marsu, tedy alespoň 
známky toho, že tam před třemi miliardami lety byl. V Antarktidě 
se totiž nalezl meteorit pocházející z Marsu. Nese fosilie 
zkamenělých polycyklických aromatických uhlovodíků - bakterií. 
Na dalším meteoritu, také z Marsu, jsou dokonce stopy života 
staré jen 600 000 let. 
 
Pomocí Hubbleova teleskopu astronomové objevili několik 
planetárních systémů. To dokázalo, že planety jsou v naší galaxii 
a tedy i v ostatních normálním jevem. 
 
Bylo by tedy domýšlivé tvrdit, že my jsme jediné inteligentní 
bytosti, které měly vzniknout ještě navíc jen náhodou. Jen v naší 
galaxii se musí nacházet velké množství různých civilizací, z nichž 
mnohé budou vyspělejší než my. Mezihvězdné lety a průzkum 
planet pro ně určitě nebude problém. Neuvěřitelnou náhodou by 
bylo, jestliže by si naší planety nevšimly. 
 
Naši předkové nám zanechali zprávy o nebeských jevech a o 
různých fantastických setkáních, jež lidstvo provázely během celé 
jeho historie. Od padesátých let tohoto století začínáme pomalu 
chápat, kdo jsou, odkud a proč přicházejí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Co víme 
 
Objekty, které nazýváme UFO /Unidentified flying objects/ byly a 
jsou pozorovány po celém světě. Mezi setkáními jsou velké 
rozdíly nejen z časového, ale i z hlediska zeměpisného. Objevují 
se izolovaně nebo i ve vlnách, přičemž některé z těchto vln jsou 
typické pouze pro daný region, jiné mají globálnější rozměr. Počty 
pozorování jdou do statisíců. UFO byly pozorovány po celém 
světě jednotlivci i skupinami bez ohledu na věk, náboženské 
vyznání či postavení ve společnosti, za všech ročních i denních 
dob. Například mezi lety 1978 - 1993 došlo jen na ministerstvo 
obrany Velké Británie 4 937 hlášení o pozorování UFO. A ještě 
můžeme přemýšlet, o kolika setkáních se lidé nezmínili. Do roku 
1978 získalo totiž Evanstonské Středisko pro studium UFO 62 
000 hlášení o pozorováních po celém světě. V roce 1992 přiznalo 
NORAD /Severoatlantické velitelství protivzdušné obrany/, že 
infračervená čidla jeho celosvětového radiolokačního systému 
denně registrují 800 až 900 objektů, jež mají neobvyklé letové 
vlastnosti. I kdyby se dalo 99 procent z nich vysvětlit 
meteorologickými jevy, kosmickým odpadem a jinými anomáliemi, 
stále by to znamenalo, že každé tři hodiny v naší atmosféře 
manévruje mimozemský stroj. 
 
Tyto stroje mají na základě líčení svědků určité vlastnosti, které 
jsou pro ně typické. Svědci se shodují jak ve tvarech, tak i v 
projevech, přičemž často používají přirovnání. 
 
Díky jejich schopnosti objevit se náhle, bez jakéhokoliv 
předchozího upozornění a stejně tak zmizet bylo dříve těžké 
pořídit kvalitní fotografie nebo filmy. V dnešní době se však díky 
stále zvyšující se četnosti pozorování kvalita záznamů zlepšuje. V 
některých případech dokonce objekty jakoby před fotoaparáty či 
kamerami pózovaly. Většina z filmů a fotografií byla podrobena 
důkladnému zkoumání pomocí počítačových analýz, které dokáží 
odhalit podvody. Na fotografiích můžeme například zdůraznit 
okraje objektů, čímž se zvýrazní jemné detaily a zvýší kontrast 
sousedních bodů. Tak je možné zjistit, zda není předmět držen 



nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví 
mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. 
 
Pomocí těchto postupů je tedy možné vysvětlit ta pozorování, 
která byla mylně interpretována. Patří sem záměna letadla či 
jiného konvenčního stroje a také atmosférické jevy nebo poruchy. 
Můžeme sem zařadit i optické klamy, tedy optické jevy, které se 
vyskytují jen při splnění přesně specifikovaných podmínek. V 
některých případech se také může jednat o záměnu s prototypy 
letadel, jejichž existence byla nebo je utajována. 
 
I přes všechny pokusy dodnes nebylo objeveno něco, co by 
jednoznačně a s konečnou platností celkově popřelo či jinak než 
mimozemskou hypotézou vysvětlilo jev UFO. Spíše naopak 
všechny zprávy očitých svědků, záznamy objektů a analýzy 
dokázaly, že: 
 
a - Země a lidstvo jsou předmětem intenzivního, rozsáhlého a 
nesmírně důkladného zkoumání ze strany nejméně čtyř různých 
technicky velmi vyvinutých mimozemských civilizací, které mezi 
sebou více či méně spolupracují. Svědkové mluví o malých 
objektech, které pravděpodobně zkoumaly rostliny a živočichy. 
Zkoumají prý i náš vliv na životní prostředí. Ještě dříve, než jsme 
to zjistili sami, dokonce varovali kontaktéry před ozónovou dírou a 
skleníkovým efektem. Kontaktéři také mluví o tom, že zkoumají i 
magnetické pole Země. To podle nich nebezpečně kolísá, což 
povede k nárůstu počtu přírodních katastrof. Podle studie 
Spojených národů, zveřejněné v říjnu 1995, skutečně jejich počet 
stoupá. 
 
b - Mimozemšťané zjevně nepředstavují žádné vojenské 
ohrožení, neboť demonstrují tak pokročilou technologii, která má 
před tou naší náskok stovek, možná tisíců let, že by si nás již 
dávno mohli podrobit, kdyby to měli v úmyslu. 
 
 


