
Před šedesáti lety vypukla největší honba za záhadami v celé historii lidstva. 

Honba za létajícími talíři, které mnozí pokládají za posly mimozemských 

civilizací. Co tuto zlatou horečku rozpoutalo? 

UFO UFO 



UFO - Unidentified Flying Object, 
neidentifikovaný létající objekt, 

létající talíř, jsou jich tisíce, možná 
miliony. Viděl je snad už každý.  

Pokud ne, brzo je uvidí.  
Jsou všude….. 



Toulají se po městech… 



Proletí pouští… 



V horách, nad prameny řek… 



Nad oceány… 



Jsou na Měsíci! 



UFA mají různé bizardní tvary… 



Často bývají ozbrojeni… 



A i jejich velikosti bývají různé. 



Běžně s námi hrají na honěnou… 



Ale my je nějak nemůžeme chytit! 



Často nám zanechávají vzkazy! 



A my je ne a ne pochopit! 



Snad se nám to jednou podaří… 



UFAni jsou asi veselé postavičky… 



Nějak se nám ale nechtějí ukazovat… 



Zpravidla se jen domýšlíme jak vypadají… 



Nechtějí navázat kontakt… 



Jen se tak s námi baví…! 



Létají kolem nás a my je nechceme vidět… 



A přitom historie je to dávná… 



Potopa byla dle mnoha ufologů ukončení genetického projektu mimozemšťanů tím že nás 

vyhubí, nebo vyhubí jen určitou část civilizace, jako my, lidé po pokusu usmrtíme zvíře. Podle 

některých lidí byli lidé vytvořeni jako otroci rasou šupinatých mimozemšťanů připomínající plazy. 

Ti zde na Zemi údajně těžili zlato a lidstvo vytvořili aby pracovali za ně. Některé jeskynní malby 

prý připomínají několika ufologům létající talíře a bytosti, které všichni známe - malí šedí 

mimozemšťané s velkou hlavou, hlubokýma černýma očima, vyzáblým tělem bez žádného 

ochlupení, nebo vlasů, dlouhými pažemi, malým nosem a téměř bez rtů.  

Další záznamy z historie co by mohli mít spojitost s UFO jsou například černé koule na obloze 

ve Švédsku, nebo setkání pekařovy dcery s šedým mimozemšťanem, ke kterému došlo u nás.  

I na upalování čarodějnic existuje teorie s mimozemšťany - je možné že šlo o ženy, které byly 

unášeny do létajících talířů, kde s nimi byly prováděny genetické pokusy. Středověký člověk by 

to nazval démonem a právě ženy co byly ve styku s démony byly upalovány. Jak vysvětlit 

přesné astronomické znalosti Aztéků, když neznají žádnou moderní technologii a přitom vědí o 

vesmíru víc než my? Už sumerské legendy vyprávějí o bytosti zvané Ea, která vystupovala z 

vod Perského zálivu v něčem, co by mohlo připomínat potápěčský oblek. V Nepálu byla 

objevena hliněná deska na které byl vyobrazen disk a bytost typického šedivého 

mimozemšťana. Nálezy připomínající UFO pocházejí také z Británie třetího tisíciletí před 

Kristem. Objevují se názory, že Atlantida byla mimozemská civilizace, nebo alespoň civilizace 

nějak mimozemšťany ovlivněná.  

První zmínky o UFO jsou již velmi 

staré. Například i v Bibli jsou 

události podle mnoha lidí jasně 

mimozemského původu - zánik 

Sodomy a Gomory - nukleární 

výbuch, potopa atd.  



První úkazy UFO v moderní době byly v roce 1908 – Tunguzka – Rusko – v  7:17 30.7. – Obří 

exploze zničila obrovské území v centrální Sibiři. V okruhu 70km od místa dopadu neznámého 

tělesa (nejspíše UFO) byla země totálně zdevastována bylo zničeno přes 40 000 stromů, 

naštěstí ale nebyly žádné oběti. Cestující transsibiřské magistrály viděli jen oslepující záři. 

Výbuch měl sílu asi výbuchu 15 megatun TNT. Na celém světě byly následující den hlášeny 

otřesy. Noc z 30.7. byla je zvána Bílá noc, protože hodně lidí vidělo stříbrně svítící mraky, které 

ozařovaly noční oblohu. O půlnoci bylo v Evropě možné fotografovat bez blesku.  

Ve 2.světové válce – Spojenecká  letadla hlásí vizuální kontakt s podivnými poletujícími 

světélky - Foo Figters. Spojenci si mysleli, že jde o nacistická letadla, ale nacisté je vidívali 

také a mysleli si, že patří spojencům. 

Rok 1946 – více jak 1500 neznámých raket bylo nahlášeno ze Švédska a sousedních zemí. 

Objekty byly přezdívány létající duchové. 

Rok 1947 - nehoda v Roswellu v Novém Mexiku (2 července) – přelom v ufologii! Mnoho 

očitých svědků vidělo nějaký hořící objekt padat k Zemi, včetně jeptišek z kláštera, které 

vypověděli, že viděli ohnivý předmět padat z nebes. Příští den šel jeden farmář hledat vhodnou 

louku pro své ovce, ale místo toho našel na poli několik kusů jemu neznámému materiálu. O 

pár dní později ukázal onen farmář ukázal některé kousky místnímu šerifovi, Georgi Wilcoxovi 

a ten promptně kontaktoval místní leteckou základnu, Roswell Army Air Field. Major Jesse 

Marcel prověřil trosky a dal vědět svému nadřízenému. Tím byl William Butch Blanchard. Jeho 

rozkaz zněl, aby Marcel, důstojník CIC Sheridan Cavitt farmář Brezel vydali na ranč hledat 

další trosky. Mezitím se vojenská policie postarala o to, aby byly první trosky převezeny do 

Washingtonu... 

 

A potom je již jedno setkaní s UFO za druhým. Jsou všude kolem nás!!! 



1956 - Národní vyšetřovací komise na vzdušné 

úkazy se stala první UFO skupinou 

1957 - třetí americké pozorování UFO včetně 

elektrických výpadků v okolí Levellandu  

1964 - zpráva o přistání UFO nedaleko 

Socorro, Nové Mexiko, policista se stal prvním 

účastníkem setkání třetího druhu, jde o případ, 

který byl označen jako nevysvětlitelný. 

The UFO Evidence jsou první vědeckou studií 

UFO obsahující 750 případů pozorování UFO 

1966 - příběh o únosu mimozemšťany z Nové 

Anglie je brán jako první přímý kontakt s 

mimozemšťany 

1967 - Americký úřad pro letectví a 

kosmonautiku vytváří odděleni pro UFO 

1968 - NICAP uveřejňuje řadu tajných hlášení 

projektu Modrá kniha, které měly být před 

veřejností dlouhou dobu utajeny  

1973 - únos dvou rybářů z Pascagoula v 

Mississippi do létajícího talíře 

1978 - první svědci případu v Roswellu 1947 

jsou vyslechnuti, včetně zpravodajského 

důstojníka majora Jesse Marcela, který přišel 

do styku s vrakem. 

1983 - studie 8 osob unesených do UFO 

klinickým psychologem  

1987 - vycházejí knižní best-sellery 

Společenství od Whitley Streibera a Vetřelci od 

Budda Hopkinsa podněcují celosvětový zájem 

o únosy do létajících talířů, je zveřejněna 

oficiální zpráva o Roswellu 47 

1991 - výsledky sčítání organizací Ropper 

vedly k tomu, že až 4 000 000 dospělých 

američanů mohlo být uneseno do létajících 

talířů  

1992 - konference o únosech do létajících talířů 

se uskutečnila v Massachusettském 

technologickém institutu 

1997 - americké letectvo se pokouší 

dementovat jakékoliv zprávy, že by byla 

nalezena jakákoliv malá těla během havárie v 

Roswellu v roce 1947. CIA oznámila, že tisíce 

zpráv o UFO byly způsobeny tajnými vysoko 

létajícími výzvědnými letouny. 

Model údajné  

Havárie UFO  

v Roswellu  

v roce 1947 



Záhada Roswellské havárie! Co se před 62 lety stalo? 

Mnoho lidí fascinují příběhy o mimozemšťanech. Ale to, co se stalo v červenci 1947 

na Roswellské letecké základně překračuje naše chápání. To byla totiž realita. Bylo 

uskutečněno mnoho zkoumání této událostí, ale nikdo bezpečně nemůže říci, co se 

vlastně tehdy událo. 

Amerika by měla vrátit nakradené létající talíře! 



 

Jak si  

představujeme mimozemšťana?  

Komické, že? 



Jsme hračkou vyšší inteligence…? 



Existuje Matrix…? 



Jsou nebezpeční…? 



Jsou v UFO pozemšťané, nebo mimozemšťané…? 



Vesmír je neuvěřitelně obrovský, neuvěřitelně 

nekonečný, větší, než si myslíme a představujeme.  

Každá část Vesmíru má různé složení, různou hustotu, 

různý tlak a různou teplotu.  

Všude ve Vesmíru žije mnoho různých druhů bytostí v 

různém stupni vývoje.  

Mohou být hmotné, polohmotné nebo nehmotné. 

Jsou všude……                           


