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»Lete~i kro‘niki« {est desetletij
pozneje. Kako je nastal eden
najvztrajnej{ih mitov minule-

ga in novega veka? So bili ‘e prej? Ali
je to mogo~e? O tem govori novinar in
neodvisni raziskovalec Aleksandar
Milinkovi} v svoji novi knjigi NLP:
Misija Zemlja, iz katere povzemamo
nekaj odlomkov.

Ugotovili so, da je v Bibliji kar {est-
sto opisov dogodkov, ki pri~ajo o mo‘-
nih pojavitvah NLP-jev. Strokovnjaki
projekta Modra knjiga (Blue Book) trdi-
jo, da zaprte knji‘nice Vatikana skriva-
jo ve~ kot 30.000 dokumentov o stikih z
nezemljani. Po grobih ocenah ufologov
pa je bilo samo v zadnjih petih desetlet-
jih zabele‘enih skoraj milijon vizualnih
ali osebnih kontaktov z NLP-ji!

Ali je mo‘no, da so vsi bili zgolj ‘rtve
iluzije ali napa~ne ocene videnega, kot
so meteorolo{ki baloni, novi tajni tipi
zra~nih plovil, nenavadne konfiguracije
oblakov, elektri~na praznjenja …? Kaj
takega je le malo verjetno. Pa vendar
uradno NLP-ji ne obstajajo! Vsa znanst-
vena in voja{ka poro~ila se kon~ujejo z
domala enakim zaklju~kom: »Lete~i
kro‘niki so le plod ~love{ke radovedno-
sti in domi{ljije.«

Po drugi strani pa so ravno znanstve-
niki in uradne osebe morda {e najbolj pri-
spevali k temu, da se »mit ali stvarnost
NLP-jev« ohranja tako dolgo in vztraj-
no. Lahko bi napisali knjigo o neverjet-
nih izjavah in poskusih, da se ovr‘ejo
izjave o~ividcev, med katerimi so mno-
gi prepolni neumnosti in arogance.

K sre~i ufologi prihajajo do vedno
ve~ dokumentov, iz katerih je mogo~e
videti, kaj uradne osebe v resnici misli-
jo. [ele takrat postane jasno, da je vse
tisto, kar danes vemo (oziroma mislimo,

da vemo) o »lete~ih kro‘nikih«, le vrh
ledene gore.

Na{e pisanje najbr‘ ne bo niti pregna-
lo niti potrdilo sumov v obstoj nenavad-
nih plovil in njihovih humanoidnih po-
sadk, bralca pa utegne vendarle prepri-
~ati, da se neke nenavadne stvari dejan-
sko dogajajo.

Naslednja vpra{anja razkrivajo, da se
resnica o nezemeljskih obiskovalcih zelo
nespretno prikriva.

NEVARNA VPRAŠANJA
• ^emu so NLP-ji v ZDA ve~ja dr‘avna
tajnost od jedrskega oro‘ja? Kako to, da
pojav, za katerega ameri{ka vlada trdi,
da ne obstaja, ta ista vlada klasificira kot
»nasprotnega interesom nacionalne var-
nosti«?
• Zakaj je zaposlenim v vladnih ustano-
vah v ZDA, voja{kih in civilnih, strogo
prepovedano dajati izjave o pojavitvah
NLP-jev? Za nepoobla{~ene izjave je ka-
zen do deset let zapora in 10.000 dolar-
jev.
• Zakaj je po ameri{kih zakonih nele-
galno stopiti v kakr{en koli stik z bitji
zunajzemeljskih civilizacij (ruski zako-
ni so {e zanimivej{i)?
• Kdo so bili »nebe{ki sinovi«, opisani
v knjigi preroka Ezekiela, ki so pri{li na
Zemljo, ko so videli »lepe ~love{ke h~e-
re«? So to bili starodavni kozmonavti,
ki so se pome{ali s ~lovekovimi h~erami,
pospe{ili tokove evolucije in prenesli ne-
ka tehnolo{ka spoznanja, ohranjena v
starih mitih in legendah?
• Kak{na je povezava Marsa in Keop-
sove piramide v Gizi? Zakaj NASA {e
danes ni uradno pojasnila fotografij z
misije Vikinga leta 1977, na katerih je
baje vidna tudi piramida, celo ve~ja od
Keopsove? Je to povezano z enohijan-
sko magijo, ki govori o posebnih ener-
getskih potencialih piramid za dosega-
nje duhovnih mo~i? Je pa NASA v po-
znej{ih misijah objavila nekaj fotografij,
ki zopet spominjajo na piramide. So to
res piramide ali so tak{ni objekti ~e »pri-
ljubljena« oblika v naravi, kot so na pri-
mer spirale?

V zadnjih petdesetih letih
je bilo zabele‘enih skoraj

milijon stikov z NLP-ji.

NEZNANI LETE^I PREDMETI

V iskanju kon~ne resnice o fenomenu neznanih lete~ih predmetov (1)

NLP – neskon~na zgodba

Zgoraj: zbirka tipi~nih jamskih slikarij s
prikazi starodavnih astronavtov.

Spodaj: nenavaden piktogram iz egiptovske
piramide.
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• Se skriva resnica v le-
gendah o skritih vede-
njih, uspavanih junakih,
nepremagljivih oro‘jih
in »opazovalcih«, ki ~a-
kajo na pravi trenutek,
da nam pridejo na po-
mo~? Ali je ta ~as pri{el
sedaj, na za~etku nove-
ga tiso~letja?

• Zakaj je toliko zgodb
o izginotjih ljudi v NLP-
jih? Ali so nezemljanom
potrebne fizi~ne raziska-
ve ~love{kega rodu? ̂ e-
mu so nekatere domnev-
ne ugrabitve izvedene zelo obzirno,
druge pa nasilno? Ali obstajajo dobri in
slabi nezemljani? Je to temelj najstarej{ih
mitov o ve~nem boju med angeli in de-
moni?

• Ali je CIA namenoma lansirala la‘ne
zgodbe o nezemljanih, da bi jih diskredi-
tirala in to izkoristila za prikrivanje pra-
ve resnice?

• Zakaj je George Adamski, eden naj-
bolj znanih »o~ividcev« NLP-jev, imel
poseben potni list, rezerviran za visoke
vladne funkcionarje, in zakaj je pokopan
na posebnem mestu na pokopali{~u v
Arlingtonu, nedale~ stran od Kennedy-
jevega groba?

• Ali obstaja povezava med ekstati~nim
plesom in podobnimi starimi obredi ter
pojavitvami NLP-jev? Morda obstaja ne-
kak{en energijski kanal, preko katerega
so na ta na~in vzpostavljali stike z ne-
zemljani? Slovesnosti ob solsticijih so
morda relikti starodavne prakse sestaja-
nja zemeljskih in zvezdnih sinov. K bo-
‘anstvom usmerjena psihi~na energija
je morda bila znak in klic na pomo~ ter
molitev v te‘kih dneh.

• ^emu so Wilhelma Reicha zaprli, na-
kar je v zaporu tudi umrl, vso njegovo
medicinsko in znanstveno-raziskovalno
dokumentacijo (njegovo edino sredstvo
v obrambi od obto‘b) pa se‘gali, in to
ravno v ~asu, ko se je intenzivno ukvar-
jal s fenomenom NLP-jev?

• Zakaj je bila uni~ena vsa dokumenta-
cija uradnega projekta »Grudge 13«, ki
je analiziral pojav NLP-jev med letoma
1942 in 1951? Morda zato, ker je vsebo-
val dokaze, da je jezik nezemljanov zelo

podoben sanskrtu? V sanskrtu sta napi-
sani najstarej{i besedili na svetu: Rigve-
da in Atharvaveda. V obeh pi{e – podob-
no kot govorijo vra~i v najstarej{ih ple-
menih amazonskih indijancev – da s po-
mo~jo halucinogenih rastlin in obrednih
invokacij lahko vzpostavimo zvezo z bo-
govi, ki so »potovali v nebe{kih ko~ijah«.

Da so pri{li do teh vpra{anj, so razi-
skovalci opravili na tiso~e pogovorov z
o~ividci, pregledali na tone dokumen-
tov, fotografij in filmov, mnogi pa so, po
trditvah ufologov, svojo preveliko rado-
vednost pla~ali tudi z glavo.

Minilo je ‘e nekaj desetletij od zadnje
velike kampanje, da se razi{~e in doka‘e
obstoj »lete~ih kro‘nikov«. Od takrat je
vse potihnilo. So raziskovalci duhovno
klonili in padli v depresijo, ali pa se ne-
zemeljske civilizacije iz nam neznanih
razlogov ne zanimajo ve~ za stanje in
razvoj ‘ivljenja na na{em planetu? Mor-
da pa nikoli niso niti prihajali in je vse
le plod domi{ljije ali ~love{ke potrebe,
da od‘ene strah pred osamljenostjo v
vesolju? Na{a raziskava je nastala v tem
vakuumu, v popolni ti{ini, ko ni ve~ ni-
~esar, kar bi bilo treba preveriti. Ostala
so le vpra{anja, od katerih so mnoga
enaka ali podobna kakor tiste dni pred
{estimi desetletji, ko se je vse skupaj
za~elo.

Aleksandar Milinkovi} 
(amilinkovic@sbb.co.yu)

Naslednji~: Rojstvo prvega »kro`nika«

Levo: razni tipi NLP-jev, videni v zadnjih
{estdesetih letih. Zgoraj: kar 63 odstotkov
Francozov verjame v NLP-je.

V knjigi avtor podrobno
obravnava problematiko
NLP-jev neko~ in danes.

350 strani obse`no knjigo
s 16 barvnimi stranmi, ki je

iz{la v srb{~ini, lahko
ekskluzivno naro~ite

pri ARA zalo`bi
na telefon 01/549 17 92.

Cena je 19,90 €
www.misteriji.si
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NLP – NESKON~NA ZGODBA


