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Ce-o fi pe Lunã?
Dar pe Marte?
Dr. Edgar Mitchell, cel de-al ºaselea
pãmântean care a pus piciorul pe Lunã, cu
echipajul Apollo 14, este unul dintre
astronauþii care au rupt tãcerea. El s-a încumetat sã afirme ºi sã susþinã în continuare
cã opinia publicã e departe de a fi la curent
cu realitãþile privind extratereºtrii. Nãscut
în apropiere de Roswell, el a adunat mai
întâi mãrturii ale unor localnici privind
cele întâmplate acolo în 1947, pe care le-a
fãcut publice încã din 2008, adicã mult
înainte de FBI ºi de NSA, ceea ce era deja
o probã de curaj. Iar ulterior, când a ieºit la
rampã cu declaraþiile care privesc punctual cele ºtiute, vãzute ºi trãite de el însuºi,
pe Lunã, nu ºi-a abandonat poziþia nici
când a fost contrazis public de oficialitãþile
americane. În egalã mãsurã, cosmonauþi
sovietici ºi chiar un fost comandant al
tuturor operaþiunilor spaþiale ale URSS au
confirmat prezenþe ale unor OZN-uri în
vecinãtatea sau deasupra bazelor de
rachete ruseºti. ªi-apoi, mergeþi simplu pe
YouTube ºi veþi gãsi o sumedenie de documente video care aratã cã nu a existat
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aproape nicio lansare în spaþiu de pe Terra
care sã nu fie însoþitã ºi, deci, supravegheatã de cel puþin o „farfurie zburãtoare”.Iar asta ca sã nu mai vorbim despre
puzderia de OZN-uri filmate la aselenizãri,
începând chiar cu Apollo 11, când echipajul fusese avertizat de NASA cã se ar putea
întâlni lucruri surprinzãtoare. Ca de pildã
cele douã imense nave-mamã semnalate
acolo. Existã ºi dovezi fotografice cã pe
solul Selenei au fost descoperite structuri
care nu pot aparþine decât unei civilizaþii
inteligente, cum ºi pe Marte s-au depistat
ºi fotografiat o mulþime de... vegetaþii ºi de
artefacte! Pentru observarea acestora ºi
aducerea lor sub ochii opiniei publice, a
fost însã nevoie de ...reprelucrarea lor,
dupã ce specialiºtii de la NASA fie au
întunecat, fie au ºters sau colorat zonele
respective, pentru a masca evidenþele!
Sigur, nu putem ºti încã dacã sunt cu adevãrat sau au fost cândva staþii de cercetare
pe Lunã sau colonii întregi de umanoizi pe
Marte. Faþa nevãzutã a Lunii ne rãmâne
inaccesibilã ºi se spune cã tocmai acolo se
aflã ºi bazele invocate de William Cooper,
ca ºi alte posibile surprize, dar savanþii au
confirmat deja cã pe planeta Marte a putut
exista viaþã, dar cã a avut loc, indubitabil,

un cataclism de proporþii nucleare, la ciocnirea cu o supernovã, moment în care
locuitorii Planetei Roºii s-ar fi mutat sub
solul marþian. Rãmâne sã aflãm dar, pânã
atunci, sã notãm cã în privinþa originii
extratereºtrilor circulã multe teorii. Se
vorbeºte despre venirea lor de pe Marte,
Planeta X sau Nibiru, cum cu siguranþã aþi
auzit ºi despre civilizaþia Anunnakii, care
ar fi colonizat Terra acum...432.000 de an,
implicându-se în genetica fiinþelor pãmântene, ca ºi despre civilizaþia superavansatã
de pe Zeta. Una peste alta, se pare cã
putem vorbi despre mai multe entitãþi
extraterestre, care vin din locuri diferite,
inclusiv din... universuri paralele, dar care
ar fi ajuns la un nivel de dezvoltare superioarã nouã, pãmântenilor. Se speculeazã
cã sunt în cãutare de resurse ºi de locuri
mai prielnice perpetuãrii speciilor lor, ba
chiar cã unii au plecat cândva chiar de pe
Terra ºi se întorc acum, dar cu alte noþiuni
despre Timp ºi Spaþiu decât ale noastre, cu
capacitãþi paranormale ºi, dupã toate evidenþele, cu un creier de câteva ori mai
mare decât al pãmântenilor. Iar despre
armele lor sã nu mai vorbim, pentru cã ar
fi ridicol...
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