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SKLENĚNÉ TUNELY

Jsme ve vesmíru sami? 
MIMIZEMŠŤANÉ – SPIKNUTÍ

II. Díl

Samuel Gaspar



Úvod
Ve vesmíru existují biliony miliard galaxií, 

každá galaxie má několik miliard hvězd. A to není 
přesné množství, jelikož počet galaxii určujeme 
jenom v námi pozorovatelné oblasti vesmíru. Pro 
představu galaxií je víc než zrnek písku na všech 
plážích světa. A hvězdy jsou vlastně Slunce, kolem 
kterých obíhají planety. Jelikož vědecky na jednu 
stranu momentálně ještě nedokážeme potvrdit jiný 
život ve vesmíru, protože to není dovoleno, existuje 
proto jedna matematická rovnice, která dokazuje, 
že pokud by například byl život ve vesmíru úspěšný 
pouze v 1%, tak jen v naší galaxii existuje přes 
1.000.000 planet na kterých nutně musí existovat 
inteligentní bytosti. A teď si spočítejte kolik miliard 
galaxii existuje a zjistíte, že pouze při 1% je život ve 
vesmíru zcela běžný. To uvádím pouze jako příklad. 
Někteří vědci s procenty úspěšnosti jdou o něco výš. 
Já spíše myslím jen na ten vyspělý život, který se 
rovná aspoň naší úrovni, nebo je daleko před námi. 
Jaké jsou poznatky současné vědy? 

Astronomové z University Auckland tvrdí, 
že v Mléčné dráze se předpokládá kolem 100 
miliard obytných planet podobné Zemi - výrazně 
více, než v předchozích odhadech  kolem 17 



miliard. Z předchozím výrokem 17 miliard planet 
podobných Zemi v Mléčné dráze přišel z Harvard-
Smithsonian Center for Astrophysics, který 
analyzoval data z teleskopické kosmické observatoře 
Kepler. 

Existuje-li ve vesmíru zhruba 500 miliard 
galaxií, což znamená, že je někde v oblasti vesmíru 
50,000,000,000,000,000,000,000 (5×10^22) 
obyvatelných planet. Nechám vás, abyste sami 
zhodnotili podle pravděpodobnosti, zda jedna 
z těch 50 sextillion planet může mít vhodné 
podmínky pro existenci cizího života, nebo 
ne. Astronomie se rychle vyvíjí a postupuje 
mílovými kroky. Nedávno přišli astronomové 
s názorem, že dokonce není vyloučena možnost 
života na planetách v orbitu kolem hvězdy typu 
hnědého trpaslíka, nebo binárních hvězd. Dříve 
se předpokládalo, že jakýkoliv planetární systém 
kolen těchto hvězd je nemožný a tyto hvězdy jsou 
vzácné, natož aby na nich mohl existovat jakýkoliv 
život. Nakonec se ukázalo, že jsou naprosto obvyklé. 
Nedávný objev trochu šokoval vědce, když zjistili, 
že červených trpaslíků je ve vesmíru třikrát víc 
než ostatních hvězd. Problém byl v tom, že nebylo 
možné tyto hvězdy detekovat pro jejich malou 



intenzitu svitu. Jak je vidět, vše je nakonec jinak. 
A to se držím skromně dost při zemi.

15. října 2016 se na internetu objevila zpráva: 
„NASA přišla s dalším vesmírným objevem. 

Astronomové se po desítky let snažili zjistit počet 
galaxií ve vesmíru. Zatímco v devadesátých letech se 
hovořilo o počtu 200 miliard, nově NASA oznámila, 
že počet galaxií je až desetinásobný. (to je tedy zatím 
dva biliony galaxií)

Tým kolem Christophera Conselicea z Univerzity 
v Nottinghamu ve Velké Británii vypozoroval, že 
galaxie se průběžně mění. Že některé se zmenšují 
nebo jedny pohlcují druhé. Když srovnali současné 
a starší snímky pořízené Hubbleovým teleskopem 
a použili nové matematické modely, dokázali 
odvodit, kolik galaxií, které nejsou současnými 
metodami pozorovatelné, ve vesmíru může ještě být. 
Podle astronomů v současnosti nedokážeme zachytit 
až devadesát procent z nich. (tak to už mě hlava 
matematicky nebere a jak sami vědci předpokládají, 
stále nemáme konečné číslo počtu galaxií ve vesmíru 
a myslím si, že ani nikdy nebude. pozn. autora) 
Koncem letošního roku by astronomové měli začít 
využívat zcela nový teleskop, ještě kvalitnější než 



současný Hubbleův. Ten jim umožní pozorovat právě 
ty galaxie, které v současnosti jen tuší.“

Jak astronomové tvrdí je v naší galaxii 100 
miliard planet? Tedy zatím! Dejme tomu, že jen 
pouhých 10% planet jsou nositeli vyvinutého života, 
podobného jako na naší planetě před stovkami 
miliony lety. A jen jedno procento pokročilo 
v evoluci k inteligentním bytostem. A nakonec 0,1% 
je vysoce vyspělých bytostí s rozvinutou technickou 
civilizací aspoň na naší úrovni a to by bylo jen v naší 
galaxii 100 milionů planet. A pokud připustíme, že 
mohou existovat planety, na kterých se evolučně 
vyvinula civilizace daleko přesahující náš civilizační 
pokrok i o miliony let a to jen v 0,001% dostaneme 
se k 10 milionům planet. A pokud budeme opravdu 
skromní v úvahách a počtech, dostaneme se 
k předcházející uvedené rovnici 1 milion vysoce 
vyspělých civilizací a obytných planet jen v naší 
galaxii. Ale to je obrovské množství!

Stále si klademe otázku a hledáme odpověď – 
„Jsme ve vesmíru sami?“ Je důvod hledat odpověď 
na otázku jestli nás navštívili mimozemšťané a stále 
navštěvují? Byli tu? Jsou tu? A pokud ano, co tu 
hledají a jaké jsou jejich záměry?



Myslím si, že místo toho, abychom hledali jiné, 
než lidské nebo humanoidní inteligentní formy 
života mimo naši planetu, měli bychom místo toho 
zaměřit naše hledání na Zemi, na tisíce kilometrů 
podzemních chodeb, jeskyní a jeskynních systémů. 
Na důkazy, které existují a jsou tady. A o tom je tato 
kniha.

UFO badatelé z celého světa hlásí nárůst 
pozorování Reptoloidních bytostí. Od jižní, střední 
a severní Ameriky, přes Evropu a Asii až po 
Japonsko, jsou váhy skutečné reality nakloněny. 

Podle zdrojů skupin asijských či severských 
lidí, kteří tvrdí, že objevili obrovský systém jeskyní 
pod oblasti pouště Gobi a v okolních oblastí 
založené už před tisíci lety, v nichž v dávné době 
založili prosperující království ti, kteří v rámci 
svých možností jsou v interakci s jinými planetární 
systémy až do současné doby. Podle hinduistické 
legendy, obrovské jeskynní systémy pod Tibetem 
údajně propojují systémy Agharti ve střední 
Asii na „říši hada“ - AGHARTIANSKÁ ŘÍŠE - 
víceúrovňový systém jeskyní v jihozápadních 
svazích Himálaje, kde „Nagas“ jak jim říkají, bydlí. 
Zde hadí kult lidských a plazích spolupracovníků 



přebývá, ti stejní, kteří měli kontakty s nacisty 
a společností Thule během druhé světové války. 

Kdysi dávno jeden asijský princ údajně vedl 
několik bojovných stoupenců - mnišských 
bojovníků - do jeskyní a došlo k rozporu s tímto 
hadím kultem, následně vedoucí k bojům. Po 
konfliktu byli ještěři a spolupracující síly vyhnáni, 
ale v posledních staletích znovu získali zpět jistá 
podzemní území.

Problém není zase tak jednostranný, jak se na 
první pohled mnoha lidem zdá.  Nedá se posuzovat 
jen z jednoho úhlu pohledu. Problém je daleko 
složitější, protože podstatou je duchovní aspekt 
všech propojených bytostí a vývoj vesmíru.

Ano, tato kniha je o mimozemšťanech. O těch, 
kteří okupují tuto planetu a chtějí si ji přivlastnit, 
protože nejsou ve vesmíru jen ti hodní a duchovně 
vyspělí. O těch, kteří jsou naprosto negativní a zlí 
a v podstatě celá tisíciletí ovlivňují lidstvo a chtějí 
ho ovládat. Seznámíme s několika rasami, těmi 
nejdůležitějšími mimozemšťany, o kterých se mluví 
a píše, i když vše o nich se považuje a prohlašuje za 
kontroverzní konspiraci a nebo dokonce nesmysly. 
Není tomu tak. Netvrdím, že vše co si přečtete je 
naprostá pravda a přiznávám, že v této tématice je 
mnoho rozporů a nedostatků a především nespočet 



úhlů pohledů. Důležité je mimo jiné i pozadí 
toho všeho co se tu na planetě a s lidstvem děje. 
Dovolím si tvrdit, že nejde o nějaké konspirační 
teorie, ale o skutečné spiknutí za účelem vyhladit 
lidskou rasu a ovládnout, převzít následně 
planetu jinými mimozemskými bytostmi. Žijeme 
v naprogramované iluzi. Vše co vám tvrdí o světě, 
historii a evoluci lidstva, jsou jen lži! 

To, co si přečtete, je naprosto šokující a mě to 
změnilo náhled na dění na Zemi v naší civilizaci 
i náhled na celý vesmír. Věřím, že náhled změníte 
rovněž a začnete se dívat na tento svět konečně 
z jiného úhlu vnímání.

Lidé rádi žijí ve svých iluzích neskutečné 
reality Matrixu a nechtějí k jejich škodě znát 
pravdu, což může být ve svém důsledku pro 
lidstvo fatální. Bylo by na místě se aspoň zamyslet 
a pravdu hledat.

Samuel Gaspar



Kapitola I.

Grays od historie po současnost

Jsme ve vesmíru sami? Existují mimozemšťané?
Existují důkazy o jejich přítomnosti?

* * *

Mimozemšťané o kterých se mluví

Než začnu v této části popisovat skutečné 
a hmotné mimozemské entity z mnoha úhlů 
pohledů, seznámím vás nejdříve s duchovními 
aspekty těchto bytostí, abychom pochopili, jaké jsou 
to bytosti, jaká je jejich historie, proč tu jsou a jaké 
je celé pozadí jejich aktivit.

Z vědeckého pohledu asi nejlepší informace 
o Grays i Reptiliánech podává ve svých knihách 
Courtney M. Brown, Ph. D. kosmický vědecký 
průzkumník v duchovních sférách, kde popsal 
své poznatky z výzkumu svého týmu především 
o humanoidních bytostech Grays. 

Brown žije s jeho rodinou v Georgii a je 
ředitelem Farsight Institute, neziskové výzkumné 



a vzdělávací organizace, která se zabývá vývojem 
vzdáleného prohlížení jako vědecké metody sběru 
dat. 

Dr. Brown je autorem první veřejně dostupné 
učebnice vědeckého vzdáleného prohlížení, verze 
vzdálených procedur sledovanosti a vyvinuly 
se z těch, které byly vypracovány v prestižních 
obranných vojenských laboratořích a používané 
americkou armádou za účelem špionáže v roce 1980 
a 1990. 

Je autorem pěti knih, včetně „Cosmic Voyage: 
vědecký objev mimozemšťanů navštěvující Zemi“ 
(1996), kde uvádí údaje shromážděné pomocí 
dálkového sledování zkoumající mimozemské jevy 
a UFO. 

Vyškolený v této metodě a stále aktivní jako 
sociální vědec, jeho práce unikátním způsobem 
kombinuje pragmatickou říši vládní politiky, 
zaměřené více k esoterických otázkám duchovního 
vývoje a lidské interakce s mimozemským životem. 

Jeho kniha Cosmic Voyage je šokující 
a inspirující, a odhaluje důležité nové údaje 
o mimozemských návštěvnících, ale také nabízí 
první prokazatelný důkaz o existenci lidské duše. 
A co je nejdůležitější, otevírá cestu k druhu 



smysluplné mezihvězdné diplomacie, která může 
jednoho dne prokázat skutečnou spásu lidí na Zemi. 

Velký fyzik Max Planck kdysi poznamenal, že 
velké pokroky ve vědách nepřichází proto, že někdo 
udělá důležitý objev a všichni dychtivě přijímají 
nový nápad. Spíše se jedná o  generační změnu 
zprostředkovávající vědecký pokrok. Starší vědci 
mají tendenci držet se intelektuálních paradigmat, 
které byly aktuální v době, kdy oni prováděli velkou 
část svého výzkumu na počátku své kariéry. Proto 
společnost často čeká, až starší vědci jsou nahrazeny 
novou generací vědců, kteří od počátku své kariéry 
byli seznámeni s novými nápady. 

Jednoduše řečeno, lidský druh je na rozcestí ve 
své evoluční historie. Chystáme se vstoupit do říše 
galaktického života jako plně zúčastněných členů ve 
společenství světů.

Vzdálené prohlížení má svůj původ v postupech 
vytvořených převážně Ingo Swannem, pracující 
na základě smlouvy v SRI   International (dříve 
Stanford Research Institute) v programu, který byl 
financován z různých vládních agentur Spojených 
států, zejména Defense Intelligence Agency (DIA). 
Tento program začal v roce 1970 a pokračoval až 



do roku 1989. V roce 1990 vláda převedla svoji 
finanční podporu programu a umístila ji do Science 
Applications International Corporation (SAIC). 

Původní primární výzkumníci byli Russell Targ 
a Harold Puthoff. Jejich práce v programu zapojeni 
kontaktu s řadou vědeckých hvězd, včetně Charlese 
Tarta. Edwin May pracoval v programu od poloviny 
roku 1970 a stal se ředitelem projektu v roce 1986. 
Když následné financování vlády pro dálkové 
sledování výzkumu přešlo na SAIC, Dr. May 
pokračoval jako ředitel. 

U všech použití pro zpravodajské účely, i když 
se jedná o schopnost vzdáleného prohlížení 
proniknutím do subprostorové oblasti, vedly 
výzkumy k poznání zcela jiného druhu. Většina 
lidského úsilí kontaktovat ostatní mimozemské 
světy se zaměřila na rádiové signály (SETI - 
Searching of Extra Terrestrial Inteligence - na 
základě původního programu NASA) nebo jiné 
„tvrdé vlny“ dat, i přesto, že jsme předpokládali, 
že mimozemšťané se neomezují na náš poměrně 
nezajímavý způsob komunikace. To, co bylo 
objeveno přes opakované pokusy vzdáleného 
prohlížení je, že cesta do jiných světů leží 
v podprostorové oblasti. 



I když jsme kompozitní bytosti, fyzické podněty 
mají tendenci dominovat v našem vědomí. To 
znamená, že našich pět smyslů (chuť, hmat, zrak, 
sluch, čich) zastiňují značně intuitivní povědomí 
pocházející z podprostorové strany. V praxi to 
znamená, že většina lidí si neuvědomuje, že mají 
i subprostorový aspekt. Stručně řečeno, hlas duše je 
zahlušený hlukem z našich pěti smyslů. 

Formu dálkového sledování používanou 
k provádění výzkumu pojmenoval Brown pro své 
knihy „vědecké vzdálené prohlížení.“ (SRV) a je 
technika, která je odvozena od stejného armádou 
vyvinutého postupu. Vědecký vzdálené prohlížení je 
mírně odlišné od moderních vojenských postupů, 
z těch důvodů, jak a za jakým účelem se používá. 

SRV je sada protokolů, nebo postupů, které 
umožní to, co často přirovnáváme k „podvědomí“, 
komunikující s vědomou myslí, a tím přenáší 
přenos cenných informací z jedné úrovně vědomí 
do jiného. Informace přicházející z podvědomí jsou 
obvykle považovány za intuici. Je to pocit o něčem, 
z čehož jeden nemá jinak žádné přímé poznání. 

V roce 1991 začal Brown trénovat v programu 
pokročilé verze Transcendentální meditace, která se 
nazývá Sidhis (TM-Sidhi). Jako Transcendentální 



meditace Sidhis vyučují učitelé vyškolení Maharishi 
Mahesh Yogi. Proč píše o své zkušenosti s TM-Sidhi 
programem? Je to ze dvou důvodů. Za prvé, během 
jeho výzkumu mimozemských bytostí se setkal se 
skupinami mimozemšťanů, kteří zřejmě praktikují 
něco jako samotný program Sidhis; druhý, v jeho 
vzdálených relacích prohlížení opakovaně zažil 
vědomí jedné skupiny mimozemšťanů, která má 
kolektivní mentalitu. Toto ET kolektivní vědomí, 
kterou můžeme nazvat „hmotnostní mysl“, má 
subjektivní zkušenost podobnou té, kterou mají 
zkušenost lidé v praxi v TM-Sidhi programu. 

Jednadvacet měsíců poté, co dokončil svůj běh 
v programu TM-Sidhi, a těsně před zahájením jeho 
tréninku ve vědeckém vzdáleném sledování, se 
zúčastnil jedno týdenního kurzu Voyage programu 
v Monroe Institutu v Faber ve Virginii.  

Stručně řečeno, jistí lidé v Monroe Institutu 
vymysleli neinvazivní způsob, jak vyprodukovat 
fyzické změny v elektrochemických signálech, které 
se vyskytují v mozku. Jejich technologie je založena 
na použití zvuků způsobující různé frekvence 
rezonující mezi pravou a levou hemisférou mozku. 
Robert Monroe označil svou patentovanou 
technologii „Hemisync“. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=auto&tl=cs&u=http://www.monroeinstitute.com/&usg=ALkJrhijx1dVjyjFHFwr0ftQDWJGkj7CGw


Výzkumníci Monroe Institutu vyvinuli řadu 
sofistikovaných směsí Hemisync zvuků, které jsou 
velmi užitečné při získávání změněného stavu 
vědomí těch, kteří naslouchají. Mají „zmapovány“ 
v mozkových vlnách elektrochemickou aktivitu 
mnoha jedinců, kteří jsou schopni prožívání 
změněných stavů vědomí. Monroe Institute objevil 
řadu frekvencí, které umožňují jednotlivcům 
vnímat oblast nefyzické existence, kde život existuje 
a vzkvétá. 

Jedním ze základních cílů jeho výzkumu 
bylo porozumět dávné civilizaci Greys. Chtěl 
vědět, o jejich domovském světě, významných 
událostech, které nastaly v jejich historii, a další 
důležité problémy, kterým čelila jejich kultura. 
Než začnete o Grays číst, musím vás upozornit, že 
při dálkovém sledování, tak jak jsem ji pochopil, 
nelze určit časový horizont sledování událostí nebo 
děje z našeho pohledu chápaní pozemského času. 
Takže nevíme, ať už se to týká minulosti, nebo 
budoucnosti, jak daleko nebo hluboko do minulosti 
se například dostal. Nevíme zda popisovaná 
událost se děla sto tisíc, milion let, nebo dokonce 
miliardu nazpět v čase. Všichni víme, že ve vesmíru 
je čas relativní. Můžeme sice pochopit historii 



těchto či jiných bytostí, ovšem nevíme jak je stará 
v porovnání s naší lidskou evolucí.

Brown začal zkoumat příčinu problémů Greys 
v jejich domácím světě. Bylo jasné, že u nich došlo 
k nějakému druhu evoluční chyby. Zaměření 
na sebe pro sebeuspokojení, vedlo k dysfunkcí 
v chování ze strany naprosté většiny Greys. Zdálo 
se, že není nic, co by mohlo vyvážit jednotku pro 
fyzické potěšení v jejich psychice.  

Pokud jde o domácí planetu samotnou, 
atmosféra byla poškozena. Kromě znečištění, 
bombardovalo je kosmické záření na nezdravé 
úrovni. Brown vnímal velmi přetížená a velmi 
znečištěná města. Atmosféra Grays na domácí 
planetě se zdála krutá, možná až žíravá podle 
pozemských měřítek a tato drsnost nebyla 
přirozená. 

V dávných dobách byla jejich potrava masově 
průmyslově vyráběná. Existovalo mnoho 
jednotlivců, kteří doslova krmili miliardy. 
V průběhu doby, jídlo se stalo vysoce vypracované 
a daleko od přírodního provedení. Zdroj potravy 
byl původně z oceánů a tyto bytosti jedly převážně 
ryby. 



Co se týče hlasových projevů počátků řeči 
Greys, jejich hlas zněl jako podivné zvuky cvrlikání. 
Psychologie Greys té doby měla něco společného 
s lidskou psychologii. Starší Greys měli menší oči 
než současní, kteří jsou nyní aktivní kolem Země. 
Jejich kůže byla světlá a hladká a vrásčitá při 
dotyku. Měli vlasy. Co se týče sexuality, dávní Greys 
měl velmi silný sexuální apetit. Byli podobní lidem.

Brown vycítil, že tyto bytosti byly poškozeny 
nějakým typem subprostorové války. Je to, jako kdyby 
byli kolektivně svedeni arogantním, vzpurným 
a velmi silným vůdcem. Později se cítili zrazeni, ale 
škoda byla příliš dalekosáhlá. Museli začít od nuly. 

V jedné předchozí relaci, také viděl, že děti 
raných Greys se dostaly do potíží, nemocné 
v důsledku znečištění. Vyplývalo z tohoto mnoho 
úmrtí. Greys začali mít potíže s reprodukci. 
Porodili, ale s obtížemi. Také neměli jasnou 
představu o tom, jak moc jsou velké problémy, 
které vznikly v jednotlivých letech v tom smyslu, že 
zpočátku byla společnost velmi naivní, pokud jde 
o jejich dilema, jak co globálně řešit (není v tom 
moc rozdíl od dnešních lidí).

Brown dostal pokyn najít některé z těchto 
duchovních bytostí, kteří stály v pozadí jejich 



kolapsu a které zřejmě kontrolovali a ovládali 
Greys kolektivní vůlí z podprostorové úrovně 
a zjistil, kde se v duchovní oblasti nachází několik 
těchto podprostorových nebo parafyzických 
subjektů. Jak pokračoval k tomuto „středu“, počet 
podprostorových bytostí vzrostl až přišel na místo 
velké vibrační aktivity, něco jako typ velké centrální 
stanice v oblasti, kde tyto bytosti byly velmi aktivní 
v různých systémech pronásledování. Nevěděl 
přesně kde to bylo, ale všiml si, že čím blíže se 
přibližoval k řídícímu „centru“, tím více pociťoval 
atmosféru řízení absolutní vojenské poslušnosti. 
Přišel na to, jak cítil, bylo to ústředním řídícím 
centrem aktivity podprostorových bytostí a blíže 
ke středu byla další oblast, kde bylo shromáždění 
„rady desíti“ subprostorových bytostí velmi vysoké 
úrovně. Jednalo se zřejmě o řídící knížectví, kteří 
se zabývají řízením všech operací. Bezpečnostní 
zabezpečení zde bylo naprosto neuvěřitelné. 

Pak začal vnímat nejvyššího vůdce této Rady 
deseti subprostorových subjektů...

Předtím, než byl Brown zaregistrován  
a vyhoštěn z řídícího centra, byl nicméně schopný 
na krátkou chvíli vnímat, co tato bytost jako vědomí 
opravdu byla zač. Bytost byla extrémně silná, ale 
s pokroucenou osobností, která byla plná vibrací 



temnoty. Zřejmě tato bytost přišla do konfliktu 
s jinou skupinou vědomí, která ho viděla jako 
nepřítele. Brown cítil, že toto vědomí centrální 
bytosti má problém v sebevědomí, i přes jeho 
neuvěřitelnou sílu a proto má  nesmírnou  touhu 
být uctíván ostatními. Brown byl zmatený, když 
vycítil, že tato vedoucí podprostorová bytost velí 
jako vůdce Ještěrům a Greys, aby se zapojily do 
požitkářské a destruktivní činnosti. Tato bytost 
chtěla, aby jeho služebníci používali jako odměnu 
z požitků vibrace strachu k udržení absolutní 
hierarchie velitelské struktury v rámci své říše 
- stejně jako zbytek podprostorové hierarchie 
ovládající zcela zamořenou společnost Greys. 

Brown uvedl, že následovníci tohoto „vůdce“ se 
měli inkarnovat v plazí Greys, a bylo jim nařízeno, 
aby sabotovali svou rasu. Čtvrtá planeta Zeta II 
Reticuli byla pro Greys „domovským světem“, ale 
Zeta II Reticuli je hvězda, kde chybí v dostatečném 
množství obsah uhlíku, aby byla vhodná pro 
přirozený vývoj života na bázi uhlíku, Greys museli 
tedy kolonizovat někdy v minulosti jiné světy 
a planety.

Vůdčí podprostorová bytost podle Browna, 
animovala sebe přes Greys a obrátila je k myšlení 
v požitkářství, jak už jsem naznačil, což vedlo 



u Šedých k okamžitému uspokojování prožitků na 
úkor své budoucnosti a jejich světových zdrojů. 
Jakmile se stal jejich svět znečištěný, radioaktivní 
zříceninou, která velmi ohrožovala jejich genetické 
přežití, podprostorové bytosti pod vedením 
svého „vůdce“ nabídly řešení – že všichni Greys, 
aby přežili, se musí vzdát všech individuálních 
práv a emocí a postoupit je vedoucí kolektivní 
mysli, která by kontrolovala každý aspekt kultury 
Greys. Samozřejmě že bylo řečeno, že to je „pro 
jejich vlastní dobro“. Použití lsti a výmluvy, že 
individualita byla kořenem jejich evolučního 
problému, kolektiv podprostoru vzal věci do 
opačného extrému a trval na tom, že přistoupením 
k jednotné globální absolutní kolektivní mysli, je 
jediná odpověď na jejich blížící se zánik. V podstatě 
šlo o model a projekt rovnající se pozemské formě 
NWO (New World Order).

Co Brown cítil bylo, že Grays byli zoufalí. 
Uvědomují si, že je třeba nejen geneticky 
aktualizovat svou rasu, ale také je třeba udělat 
kroky k dosažení emocionální osobnosti, aby 
jejich civilizace přežila (to může mít něco do 
činění s projekty vytváření „hybridů“). Nicméně 
jejich civilizace samotná je v pasti... v současné 
době pociťují velkou paniku v kombinaci 



s bizarním pocitem ochrany, který poskytuje 
v kombinaci s psychickou sílou vedoucí kolektiv. 
I když se zoufale snaží dosáhnout individuálních 
emocionálních osobností, které se pokouší 
vytvořit propojením s lidmi, asimilovat lidské 
geny a produkovat kvazi-hybridní genetické 
potomky, nemohou se plně odpojit od kolektivního 
vědomí bez pomoci těch, kteří již vlastní vědomý 
a duchovní individuální stav, tedy lidí. Přesto se to 
jistým odděleným skupinám podařilo, ale o nich 
níže.

Problém s kolektivistickým vědomím Greys je, 
že i když potřebují lidstvo ke svému povznesení, 
vůdčí destruktivním instrukcím přicházející dolů 
z kolektivního podprostoru od hierarchie, sabotují 
všechny pokusy o řešení s lidmi na racionálním 
základě. Jakmile uzavřou dohodu s humanoidní 
kulturou z jakéhokoliv popudu, kolektivní vědomí 
začne vzniklou dohodu používat pro svou vlastní 
imperialistickou agendu a lidští spolupracovníci 
jsou zrazeni a někdy zničeni, což nevyhnutelně pak 
vede k válkám a destrukci.  

Jedinou odpovědí na problém a řešení, které tu 
je, by bylo, zaměřit se na oddělování jednotlivých 
Reptiloidů a Grays od kolektivního vědomí 
a útočit na „kontrolní střediska“ kolektivního 



vědomí samotného. V tomto případě pouhé 
technické a psychologické útoky nebudou stačit... 
nadpřirozený boj bude jedinou odpovědí, protože 
máme co do činění s „subprostorovými“ bytostmi. 
Potřebují pomoc stálých světelných andělů, ale 
zároveň musí být opatrní, protože padlí andělé 
se umí dobře maskovat jako světelní andělé, 
kteří se často zjevují těm, kteří vyvolávají tyto 
entity pomocí okultních praktik, krmení od 
nich informacemi, které se později ukážou být 
falešnými - manipulativní propagandou. To se děje 
zde na zemi všem náboženským kultům jako jsou 
Illumináti, Zednáři, Rozenkruciáni a další. Nakonec 
jsou napojeni na Lucifera, což je v podstatě popsané 
vedoucí podporostorové vědomí a jsou plně 
ovládáni a manipulováni v současné podobě plánů 
a realizace NWO.

Greys jsou tak naprosto zoufalí a snaží se 
dosáhnout emocionální individuality navzdory 
pout zabíjející kolektivní individualitu. Mohly by 
být jejich věčné osudy v sázce?  Mají vůbec šanci 
se dostat z otroctví Lucifera? I když se snaží hledat 
pomoc u nás lidí, není nebezpečí, že nás lidstvo 
stáhnou do stejné pasti? Metoda dnešní globální 
politiky vedoucí k ovládnutí lidstva nastolením 
NWO je naprosto stejná taktika, která uvedla Grays 



do centrálního ovládání kolektivního vědomí. To 
chce přesně stejně NWO – jednoho vládce a svět 
otroků! Lidstvo ovládané jedním vládcem, jednou 
vůlí a jednou kolektivní myslí.

Při pokračování v sondování mysli, tohoto 
podprostorového vůdce teroristů, byl tedy odhalen 
záměr ke zničení Greys domácího světa. Cílem 
bylo vštípit strach v ostatních částech oblastí 
planety a tak oslabit protichůdné síly. Strach byl 
klíčovou zbraní. Ve slovech, které nejlépe odrážejí 
záměr myšlenek vůdce, duše Grey byli v době krize 
drženi jako rukojmí. Temné vědomí navrhovalo 
diplomatické řešení, která by stanovila své právo na 
přežití osobnosti, ale se změnami. Tím chtělo zajistit 
kontrolu nad svým vlastním panstvím. Chtělo se 
etablovat jako suverénní a neomezený diktátor. Ve 
skutečnosti, požadoval absolutní uctívání sama 
sebe. Jeho potřeba pro uctívání byla postavena na 
slabosti v jeho osobnostní struktuře. Bylo potřeba 
uctívání, aby pomohlo své vlastní chybné osobnosti. 
V podstatě podivným způsobem vůdce měl 
problém s nízkým sebevědomím. 

Musíme se vrátit k myšlence; která se zdá být 
důležitá. Celá tato historická událost je zbytkem 
něčeho, co vypadá jako Luciferské povstání. To byli 



tyto bytosti velmi podobné Grays v jejich před 
ranném civilizačním úpadku, kdy se svět zhroutil 
kvůli chaosu v podprostorové říši. Ale jedna věc 
je jistá. Kolaps na počátku civilizace Grays nebyl 
jednoduchý proces. Tam působily oba aspekty 
fyzické a podprostorové, a pro naše vlastní lidské 
přežití, by bylo moudré poučit ze svých chyb v obou 
směrech.

Zdá se, že tehdy byl podprostor příčinou 
a základem kolapsu Greys civilizace. I když nebylo 
možné úplně pochopit všechny události, které 
vedly k tomuto kolapsu, není pochyb o tom, že 
Greys zničili svou domovskou planetu. Pak museli 
vymýšlet strategii, jak přežít. 

Obr. 1: Jedna z podob Grays



Brownse při dalším průzkumu v čase historie 
Greysse se ocitl v pustém světě. Viděl v blízkosti 
nějakou vodu, ale byla mrtvá. Greys jsou pryč 
z povrchu planety. K dispozici byly podzemní 
komory. Greys se přestěhovali do podzemí. Boj byl 
zastaven a válčící strany vyhlásily příměří. Objevili 
nové způsoby manipulace a vytváření jak fyzických, 
tak subprostorových energii. Jsou také blízko 
k dosažení subprostorové dopravy. 

Mysleli si, že tím, utečou-li do jiné 
dimenzionální říše, mohli by opustit své fyzické 
problémy. Ovšem udělali chybu, když si mysleli, 
že jejich základní problém byl ve struktuře jejich 
existence a že ostatní dimenzionální rozměry 
nebudou mít tyto problémy. Měli představu, že 
utečou do subprostoru nebe. Existuje mnoho 
pokroků v evoluci podél těchto linií. Ale oni běží do 
slepé uličky.

Vzhledem k tomu, co se stalo, jejich aktuální 
fyzický vzhled se dnes liší od jejich dřívějšího 
období a dá se jen předpokládat, že jejich 
následné zkušenosti byly zodpovědné za značnou 
proměnu na jejich straně. Růst velikosti jejich 
očích naznačuje, že začali žít v tmavším prostředí, 
pravděpodobně jak jsem se zmínil v podzemí, což 



dává smysl, protože povrch prostředí domovského 
světa byl v rychlém rozpadu. 

Současný nedostatek sexuální aktivity ze strany 
dnešních Grays naznačuje, že se geneticky zbavili 
tohoto fyziologického procesu. Ve skutečnosti se 
zdá, jako by se geneticky kastrovali sami. Důvodem 
může být jejich potřeba kontrolovat jejich vlastní 
velikost populace. Nicméně, to také znamená, 
že vyvinuli alternativní prostředky reprodukce, 
případně s využitím technologických prostředků 
podporující vývoj plodu. Tato myšlenka úzce 
koresponduje se správami o dětech a plodech 
ze zkumavky plněné kapalinou v inkubátorech, 
které se neustále objevují v literatuře únosů UFO 
(zejména viz Mack 1994 a Jacobs 1992). To ale 
neznamená, že nevyvinuly jiné metody.

Možná, že existuje další důvod, proč základním 
výběrem Grays bylo zbavit se jejich sexuální 
funkce. Nejde jen o to, že Greys se už pohlavně 
nerozmnožují; oni také nemají psychologický 
podnět zapojit se do sexuální aktivity. 

Dnes obecně platí, že Greys, kteří v současné 
době interagují s lidmi, mohou být kategorizovány 
jako primitivní, moderní a pokročilí. Každá skupina 
pracuje s federací Grays nezávisle na ostatních dvou 
skupinách. 



Organizace Federace Greys je rozdělena na 
populaci:

Primitivní, moderní a pokročilou
 ● V první skupině populace existuje v této 
kategorii obrovské množství Grays. Jsou 
relativně primitivní. Mají velké oči a mají jen 
pocity málo povrchových emocí. Mají mentalitu 
včelího úlu. Vyrábějí a staví velmi velké 
kosmické lodě a jen velmi málo jich zůstává na 
své domovské planetě. 

 ● Ve druhé populační skupině je vládnutí více 
„plné“, než v první skupině. Používají  ve všech 
záležitostech telepatickou komunikaci. Konsensu 
je dosaženo. Neexistuje žádná individuální 
myšlenka vyžadující hlas k názoru. Přesto stále 
existuje hierarchie, stejně jako u první skupiny. 

 ● Ve třetí skupině existuje opět velké množství 
populace, ale ne tak mnoho, jako v první 
a druhé. Jsou také charakterem podstatně odlišní 
od ostatních skupin. Získali, nebo chtějí získat 
nějakou emocionální pružnost. Je to stejné jako 
u lidí, ale oni jsou dál. 



Tito Grays ve třetí skupině mají dostatek 
individuality, protože mají rozdílné názory 
a jedinečnost osobnosti. Vlastně hlasují v nějakém 
telepatickém způsobu. Nicméně, jsou neustále 
zaujati k posunu směrem k dosažení konsensu.  

Požádali o členství v Galaktické Federaci. Dostali 
prozatímní stav na prvním místě. Pracovali velmi 
dlouhou dobu jako užiteční členové na mnoha 
projektech. Požádali o pomoc v jejich vlastním 
projektu. Semena jejich projektu začala klíčit při 
jejich pozorování jiných druhů a pokročilých 
členů federace. Viděli možnost získat schopnosti, 
dovednosti a evoluční potenciál těchto jiných 
bytostí. Ale chtěli něco jedinečného. Oni přišli 
s myšlenkou, že v některém zásadním aspektu 
bytosti, v kombinaci s některými různými jinými 
geny, vytvoří biologický stroj, který se bude cítit 
pohodlně a bude obzvláště cenný pro ně i ostatní. 
Úředníci Federace souhlasili s jejich plánem. Celý 
plán byl nejprve předložen Federaci, a pak přijat. 
Země byla vybrána jako genofond banky pro 
centrální projekt.  Takže, zde máte další důvod 
vytváření hybridů.

Federace se rozšiřuje pomalu. Federace nakonec 
chce účast člověka a zvláště Zemi. To je cíl.
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