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Ne pregãtim
de invazia
extratereºtrilor?

MISTERE

Deºi rãspunsul oficial a fost unul negativ,
dar evaziv, tot mai mulþi americani sunt
convinºi cã guvernul SUA deþine informaþii despre o invazie a extratereºtrilor,
care ar putea avea loc în decembrie
2012.”Cineva trebuie sã ºtie ºi ar fi bine sã
ne spunã ºi nouã!”. Aºa ar putea fi rezumatã petiþia semnatã de 17.000 de cetãþeni
ºi care a ajuns pânã în Biroul Oval.
Iniþiatorii cereau declasificarea dosarelor
secrete care ar confirma existenþa
extratereºtrilor ºi încercãrile lor repetate
de a lua legãtura cu noi. În campania electoralã, Barack Obama a evitat rãspunsul la
asemenea întrebãri cu o glumã. Dar în
noiembrie trecut, confruntat cu petiþia
compatrioþilor, a fost nevoit sã ia poziþie.
Casa Albã a anunþat oficial cã nu are nicio
dovadã cã alienii existã sau cã ar fi încer-
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cat vreodatã sã intre în contact cu
oamenii.”Administraþia nu are nicio
dovadã cã ar exista viaþã în afara planetei
noastre sau cã vreo prezenþã extraterestrã
ar fi contactat vreun membru al rasei
umane. În plus, nu existã informaþii credibile care sã sugereze cã vreo dovadã este
ascunsã de public”, a spus consilierul Phil
Larson, citat de CNN. Luându-ºi totuºi o
marjã de siguranþã, el a subliniat cã nu
exclude existenþa vieþii extraterestre ºi a
adãugat cã aceastã posibilitate este discutatã ºi exploratã, inclusiv prin unele
proiecte NASA. “Mulþi oameni de ºtiinþã
au ajuns la concluzia cã, probabil, printre
stelele din Univers, existã o planetã, alta
decât a noastrã, care gãzduieºte viaþã”, a
adãugat Phil Larson. Mai mulþi cercetãtori
din cadrul organizaþiei SETI – un proiect

destinat cãutãrii inteligenþei extraterestre,
constituit cu ajutorul co-fondatorului
Microsoft, Paul Allen- susþineau în
decembrie 2010 cã au detectat trei OZNuri uriaºe care s-ar îndrepta spre Pãmânt,
via Jupiter. ªi dacã socotelile lor se adeveresc, navele nepãmântene ar trebui sã
ajungã pe Terra la jumãtatea lunii decembrie 2012. Potrivit portalului thedailybizarre, invazia extratereºtrilor ar fi iminentã, iar agenþia spaþialã NASA ar cãuta
sã ascundã informaþia. În opinia
astrofizicianului Craig Kasnov, trei
obiecte foarte mari se apropie de Pãmânt,
dintre care unul are formã cilindricã, iar
un altul, sfericã. Pentru o confirmare a
spuselor sale, el le-a recomandat scepticilor sã caute pe Internet hãrþile online
spaþiale interactive ºi sã introducã coordo-

