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COVER STORY

JF Kennedy:

“Cetãþeni ai Pãmântului,
nu suntem singuri!”

Cu aceste cuvinte dramatice, preºedintele
american John F. Kennedy intenþiona sã
informeze întreaga lume cã guvernul american avea contacte cu extratereºtrii. Dar,
înainte ca el sã þinã acest discurs, pe 22
noiembrie 1963, a fost doborât de câteva
gloanþe ucigaºe.
Cel puþin aºa pretinde, la Universitatea
Cambridge, profesorul cercetator istoric
Lawrence Merrick, autorul bestsellerului
“Killing the Messenger: The Death of
JFK”. El susþine cã JFK a fost asasinat pentru a fi impiedicat sã dezvãluie date despre
extratereºtri. “Se pare cã anumiþi indivizi
din guvern, hotãrâþi sã pãstreze secretul în
privinþa farfuriilor zburãtoare capturate, au
decis sã-l reducã la tãcere pe preºedinte”,
mai spune profesorul Merrik, care îºi
bazeazã afirmaþiile asupra nerostitului discurs al lui JFK pe o notiþã a acestuia. Se
pare cã preºedintele i-ar fi înmînat documentul guvernatorului Texasului, John
Connaly, chiar în maºina în care a fost
omorât. John Connaly a trãit tot timpul cu
spaima în suflet dupã acel eveniment. A
depozitat documentul pãtat de sânge într-un
seif ºi a dispus ca acesta sã nu fie deschis
decât dupã moartea sa, care s-a produs în
1993. Nu dupã mult timp, documentul cu
discursul preºedintelui american a ajuns în
mâinile profesorului Merrick. Pentru a

spulbera orice îndoialã în privinþa notiþelor,
5 grafologi au autentificat scrisul ca fiind al
lui Kennedy. Cercetãrile au mai scos la
ivealã faptul cã, chiar cu o zi înainte de a se
deplasa la Dallas, JFK s-a întâlnit cu predecesorul sãu, Dwight D. Eisenhower, pentru
a se sfãtui dacã sã dea publicitãþii datele
sale despre existenþa extratereºtrilor. Se
pare cã cei care au ordonat asasinarea lui
JFK au considerat ca discursul va crea panicã.

Iata ce conþinea discursul preºedintelui:
“Dragii mei concetãþeni, oameni din toata
lumea, astãzi intrãm într-o nouã erã. Copilaria
umanitãþii ia sfârºit ºi se prefigureazã o altã
vârstã! O cãlãtorie plinã de provocãri. Cetãþeni
ai Pamântului, nu suntem singuri. Dumnezeu, în
infinitatea Sa înþelepciune, a populat Universul
ºi cu alte fiinþe la fel de inteligente ca ºi noi. În
1954, forþele noastre militare au recuperat din
deºertul din New Mexico rãmãºiþele unei nave
necunoscute. Cercetãtorii au spus ca vehiculul
venea din spaþiu. De atunci, guvernul nostru a
luat contact cu creatorii acelei nave extraterestre. Cu toate cã ceea ce vã spun pare terifiant ºi
de domeniul fantasticului, vã asigur, ca
preºedinte, cã nu aveþi de ce sã vã temeþi. Ei au
promis sã ajute naþia noastrã ºi sã învingã inamicii umanitãþii - tirania, sãracia, bolile ºi
rãzboaiele. Deci, ne sunt prieteni, nu duºmani,
împreunã cu ei vom putea crea o nouã lume.
Dar, nu vã pot promite cã nu se vor face ºi paºi
greºiþi pe acest drum. Cred însã cã suntem
stãpâni pe destinul Planetei noastre ºi ne îndreptãm spre un viitor glorios. În urmatoarele zile,
sãptãmâni ºi luni vom învãþa multe despre aceºti
vizitatori, de ce sunt aici ºi de ce v-am ascuns
prezenþa lor atâta timp. Va cer sã priviþi viitorul
nu cu timiditate, ci cu curaj, pentru cã putem trãi
în pace ºi prosperitate. Dumnezeu sã vã binecuvânteze!”
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