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MISTERE

natele OZN-urilor gigantice. Primul poate
fi descoperit la coordonatele 19 25 12 – 89
46 03, cel de-al doilea, de formã cilindricã
– la 16 19 35 – 88 43 10 ºi al treilea de
formã sfericã – la 02 26 39 – 89 43 13.
Anunþul a provocat reacþii diferite: unii
considerã cã extratereºtrii vin sã salveze
pãmântenii de vreo nenorocire teribilã
legatã de sfârºitul calendarului mayaº la
21.12.2012. Ce legãturã au mayaºii cu
alienii? Una foarte strânsã, cred unii
cercetãtori, convinºi cã extratereºtrii au
ajutat civilizaþiile antice sã se dezvolte ºi
sã construiascã edificiile pe care le
admirãm ºi astãzi. Alþi ufologi îi suspecteazã pe cãlãtorii din spaþiu de intenþii
agresive.“Vom trãi ºi vom vedea”, rezumã
Craig Kasnov, adãugând cã toate cele trei
OZN-uri vor putea fi vãzute în curând cu
telescopul. Un asemenea obiect de

dimensiuni uriaºe ºi formã cilindricã a
fost observat pe 1 decembrie chiar în
apropierea planetei Mercur (imaginile
fiind transmise de telescopul SECCHI
HI1-A), aºa cã vizitatorii s-ar putea sã
ajungã mai repede la noi decât luna
decembrie. 2012 a început oricum cum nu
se poate mai bine pentru cei care cred în
venirea lui E.T. Dupã ce, în noaptea de
Revelion, zeci de mii de oameni au putut
vedea un obiect luminos pe cerul
Taipeiului, în Taiwan, dar ºi la Burgos, în
Spania, au urmat alte câteva evenimente
similare. Trei obiecte neidentificate au
fost observate, pe 3 ianuarie, deasupra
Germaniei. ªi în Franþa, Mexic ºi Brazilia
au fost filmate astfel de obiecte zburãtoare
neidentificate. Un alt OZN a fost înregistrat pe 1 ianuarie în Bangkok (Thailanda)
ºi altul deasupra cascadei japoneze

Wakayama. Potrivit unui raport prezentat
de directorul MUFON, Clifford Clift, în
prima sãptãmânã a lui 2012 au fost raportate 233 de apariþii misterioase pe cer,
numai în SUA! ªi presa britanicã a
prezentat un videoclip cu douã lumini
strãlucitoare inexplicabile, posibile OZNuri, care s-au ivit pe cerul Scoþiei, în prima
zi a anului. Înregistrarea, nota publicaþia
Mirror, a fost fãcutã de o camerã postatã
pe bordul unei maºini de salvare, care se
deplasa la o intervenþie. Iar doi tineri din
Portugalia au postat ºi ei, pe youtube, la
sfârºit de ianuarie, un filmuleþ cu un presupus OZN, surprins pe când mergeau pe
autostradã. Cã în toate aceste episoade
succesive a fost vorba de baloane meteorologice, elicoptere, avioane sau altceva
rãmâne de vãzut. (M.C.)
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