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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Unesení ufónmi
Rozruch, ktorý spôsobovali únosy ľudí mimozemšťanmi
(ufónmi), takmer úplne utíchol, ale informovaní vedia, že to
neprestalo. Mimozemšťania sa iba zdokonalili v zastieracích
manévroch. Unesení si po svojom návrate máločo pamätajú,
rozprávajú zmätene a ni k ich neberie vážne. Okrem mňa.

.n

ajviac ľudí unášali mimozemšťania pred asi tridsiatimi, štyridsiatimi rokmi v Amerike. Vtedy išlo o desiatky, ba stovky únosov. Aspoň podľa toho, čo
tam vtedy písali seriózne časopisy, ktoré Američania volajú tabloids. Dnes je únosov menej iba
naoko. O niektorých prípadoch
existujú neotrasiteľné svedectvá
od veľmi dôveryhodných svedkov, ktoré umlčali aj tých najhlúpejších pochybovačov. O svojom únose obšírne a pravdivo
svedčila napríklad punkrocková
hviezda Nina Hagen, niekoľko
hollywoodskych hviezd, tri veštice z tarotových kariet z mesta Filadelfia, prakticky všetky rosničky z komerčných televízií a pani
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Xénia Unesená z Petržalky. Mimozemšťania sú pri svojich únosoch politicky nekorektní – väčšina unesených sú ženy a väčšina
unášajúcich mimozemšťanov sú
muži (údajne). Z výpovedí unesených sa zdá, že zmyslom únosov
je výskum. Najčastejšie genetický
a sexuologický. O prefíkanosti mimozemšťanov svedčí aj to, že menia taktiku. Jedna z veštíc napríklad opísala isté bizarné sexuálne
praktiky, ktoré na nej ufóni robili, druhá však sklamane povedala, že jej iba dali vyplniť akýsi dotazník. O únosoch i čudných výskumoch, vrátene bizarných sexuálnych praktík, neexistujú iba
ústne svedectvá (ktoré by mohol
hocikto spochybniť), ale i tvrdé
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dôkazy. Mimozemšťania sú totiž
čoraz častejšie nedôslední a zanechávajú stopy.
Napríklad sedemnásťročnú
dcéru istého úradníka v Bostone
mimozemšťania pravidelne unášajú na ceste do školy. Istý čas
o tom zaryto mlčala, ale rozhovorila sa, keď si jej otec všimol, že
očko, ktoré mala pri odchode
z domu na pravej pančuche, bolo po jej návrate na ľavej. Mimozemšťania, samozrejme, unesené
obete pri tých svojich experimentoch vyzlečú a potom znovu oblečú. A niekedy im ujde drobná
nepresnosť – obrátené pančuchy,
nohavičky, tričko. Dcéra úradníka z Bostonu má pre únosy značné absencie v škole, únosy neprestávajú a v Boston Enquirer napísali, že úradník je na pokraji
nervového zrútenia. Presne takto
totiž unášali mimozemšťania
pred pár rokmi aj jeho manželku
a prestalo to, až keď začali unášať
jeho dcéru.
Niekedy sa mimozemšťania
seknú závažnejšie. Niektorých
unesených totiž rozoberú aj anatomicky a potom ich poskladajú.
A robia drobné chyby. Zmätená
obeť potom zistí, že má naopak

uši a podobne. Je to zrejme podobné, ako keď laik rozoberie budík a keď ho znovu poskladá, zostanú mu nejaké nadbytočné ozubené kolieska na stole. Je pravdepodobné, že mimozemšťania
už pokročili vo svojich výskumoch nás ľudí tak ďaleko, že nás
dokážu vymeniť za duplikát. Je
dokonca možné, že tí, ktorí informujú o svojom únose, sú vlastne svoje duplikáty. Pochopiteľne ide o to, aby im potom tie duplikáty (tí duplikáti?) slúžili. Istý významný ufológ tvrdí, že duplikát
človeka sa dá identifikovať podľa toho, že taký človek býva akoby nedbalo poskladaný. Dokonca
pôsobí, že je zložený z viacerých
nekompatibilných tiel. To je alarmujúce a šokujúce, lebo keď sa
pozorne okolo seba rozhliadneme, zistíme, že takých ľudí sa okolo nás pohybuje množstvo. A nemá zmysel sa ich na to pýtať –
spravidla si nič nepamätajú a to,
že boli unesení mimozemšťanmi,
zapierajú. Vlastne neviem, koľko nás tu ešte zostalo pôvodných.
Všimol som si, že čosi nie je v poriadku s mojimi ušami. A neviem si spomenúť, kde som bol 23.
z
marca 1997.

