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Enochova kniha
Apokryfy 39. kap.
... V oně ch dnech sestoupí vybrané a svaté dě ti z nekoneč ný ch
nebes a jejich pokolení se spojí s lidský mi dě tmi...

Mimozemš tílovci lidí
Podrobně ji se o Enochových apokryfech zmiňuji v prvním
dílu této knihy a tak si pouze připomeňme, ž e Enochova kniha
nebyla nikdy kanonizová na a slovo apokryfy je vž itý výraz pro
podvrž ené spisy. Zbož né přá ní však ještě neznamená , ž e spisy
musí být skutečně podvrž ené.
Nicméně i tato čá st apokryfů hovoří na velmi zajímavé téma. Pouze není jasné, zda „vybrané a svaté dě ti", které jednoho
dne sestoupí na tuto planetu, nejsou čirou ná hodou potomky
padlých andě lů. Tě ch, o kterých hovoří nejen Enochova kniha,
ale i Bible.
Tuto jistotu postrá dali nejen středově cí církevní úředníci. A
tak je mož né, dokonce témě ř jistě , ž e jednoho velmi pochmurného dne dospě li k ná zoru, ž e dlouho očeká vaná invaze
temných sil byla již odstartová na.
Tím, kdo podle nich prová dě l count down, byl sá m Kníž e
temnot - prominentní padlý andě l, zná mě jší pod označením Satan.
Ná sledovala infiltrace démonových sil, o kterých nemůž eme
s jistotou říci, zda jsou totož né s tě mi z Enochova apokryfu.
Neboť , jak dobře víme, existují i vesmírné síly veskrze kladné.
Je jasné, ž e informační studnicí o mož ném sestupu padlých
andě lů nebyla Enochova kniha a zmíně ný verš poslouž il spíše k
navození atmosféry. Objev Enochovy knihy lež el totiž v té době ; ještě v daleké evropské budoucnosti.
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Nebyla to však ani Bible, která sice hovoří na podobné téma, nikoli však v souvislosti s „hony na čarodě jnice".
Odkud vlastně čerpali středově cí inkviziční borci své informace o
tom, ž e démoni temnot zaútočili na bezbranné obyvatelstvo?
Z historických zkušeností víme, ž e církevní pracovníci nikterak
nelenili a svě tlo svě ta zá hy spatřila instituce nazvaná Svatá inkvizice
Stejně tak dobře by se mohla jmenovat Velký drtič kostí.
Prozatím můž eme vše považ ovat za velkou legraci, která j d.
žá dnou legrací nebyla, a je zcela možné, že nebude ani v budoucnosti.
Nelze totiž opomenout fakt, ž e při jisté neobvyklé souhře okolností by obavy Svatého oficia byly, ač je to neuvě řitelné, víc než
oprá vně né. Možná že situace byla mnohem vá žně jší, než jak byla vyhodnocena.
Nyní nepatrně odbočíme.
Avšak pouze zdá nlivě , neboť vše se souvisí.
Až jednoho dne spatříte na nebeské bá ni cosi, co vá m vyrazí
dech, nebudete již nikdy takovými, jakými jste mohli být.
Již nikdy nebudete uvažovat o hvě zdá ch na noční obloze jak(, nutné dekoraci svého života a denní obloha již nebude bezpečny kopulí
oddě lující vá s od nezná ma.
To vše bude minulostí. Zůstane pouze údiv nad systémem
vě cí Netvrdím, ž e v tom okamž iku vše pochopíte, ale jsem si jist,
denní tisk, ale i denní a noční oblohu, nebudete prohlížet očima blá hového snílka.
Nepomohou ani silně opancéřované dveře. Byla by to marnost
všech marností. Neboť ně které zá ležitosti se mohou odehrá vat podle
zá konů, které poklá dají „veliká ni vě dy" za nehorá zný nesmysl.
Vě rohodné příznaky ukazují, ž e naše představy o přírodních, potažmo vesmírných zá konech jsou zreduková ny přibližně na tři skupiny:
přijatelné, nepřijatelné a zavrž eníhodné.
Do první skupiny patří ty zá kony, které zná me ze zá kladních škol.
Mezi nepřijatelné naopak patří ty, které nebyly prozatím potvrzeny
televizními pravdami a renomovaní vě dci je doporučuji.
publikovat. Mohly by totiž vyvolá vat než á doucí asociace o Bož í prozřetelnosti.Neviditelnost, loká lní transformace prostoru, prostupy
zdá nlivě homogenními médii a i jiné vymoženosti relativity patří mezi ty zavrž eníhodné šílenosti.
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Což je samo o sobě pozoruhodné, jestliž e uvá ž íme, ž e jednoho
slavného dne budou objeveny.
A pokud se jich nezmocní já sající generá lové, je mož né, ž e se o
tom také ně co dovíme.
A jak se za chvíli uká ž e, středově cí inkviziční „myslitelé" tuto
úroveňpozná ní v podstatě pochopili.
Zajisté bychom se nenudili ani při pročítá ní tajných protokolů
Svaté inkvizice. Nesmiřitelný boj s nepřá teli církve, kacíři a luciferisty, „zá hy" přerostl v bohatýrské ničení čarodě jnic (cca 1550 1750).
Kdo dnes spolehlivě určí, kolik obě tí inkvizičních hrá tek skonalo
krutou smrtí jen proto, ž e mě ly chamtivého souseda nebo byly v
nesprá vnou dobu na nesprá vném místě (odhady se různí: od ně kolika
statisíců až do devíti milionů obě tí, obě tí honů na čarodě jnice se odhadují od sto tisíc do jednoho milionu)?
Ně co divného se odehrá valo na naší planetě a mož ná i kdesi
poblíž . Cosi, co vydě silo mocné tohoto svě ta natolik, ž e cítili potřebu
vyvolat z temnot nelidské krutosti a šlehající plameny.
Jaké informace přichá zely nejen ze zapadlých farností, ž e vzdě laní a nanejvýš informovaní muž ové rozhodli tak, jak rozhodli?
Jedním z usvě dčujících důkazů pro inkviziční sbor bylo Ď á blovo
znamení, které kníž e temnot zanechá val na tě lech svých služ ebníků.
Vyšetřující orgá ny též já saly při objevu neobvyklých jizev, neboť pooperační jizvy nebyly tehdy příliš v kurzu a vě tší nevratné
operace vykoná val pově tšinou jen mistr kat. Jeho kvalifikace však
zaručovala pouze hrubší změ ny klientova zevně jšku, vyznačující se
typickými amputacemi ně kterých důlež itých orgá nů.
Všechna podezřelá znaménka i neobvyklé jizvy byly tehdy pečlivě zkoumá ny a propichová ny jehlicí.
Pokud rá na krvá cela, svitla „čarodě jnické učnici" hvě zda nadě je, která pohasla prá vě v tom okamž iku, kdy kat zachřestil důmyslnými vyná lezy středově ku.
Naopak, pokud vpich nekrvá cel, byl zkoumaný adept ohnivé
hranice považ ová n jednomyslně již jen za dočasně chodící mrtvolu.
Tě lo muselo být bezezbytku spá leno. A tak kat po slavnostním
upá lení seškvařené tě lo ještě dá le trhal kleště mi, kosti drtil kladivem,
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aby po konečné prohlídce byly zbytky spá leny na prach a ten vmeten do nejbliž šího vodního toku.
Velké zametá ní stop?
Pouze naznačuji, zda představa ďá bla nesplynula s jiným mož ným zlem, které kdysi „vysublimovalo" poblíž naší planety.
Neboť na tě lech tě ch, kteří dnes tvrdí, ž e byli uneseni nezná mý
mi mimozemci, jsou rovně ž nachá zeny, mimo podivných jizev, dva
až tři kruhové výstupky vzdá leně připomínající mateřská znaménka. Nekrvá cející znaménka, která časem samovolně vymizí.
Nehynoucí zá sluhou Svaté inkvizice je přímo uká zkové vydupá ní Satana ze země , včetně jeho dokonalého popisu.
Dodnes není jasné, kdo byl manekýnem při rekonstrukci podob,
neboť Bible se tímto problémem nezatě ž uje ani ná hodou.
Poloviční kopytnatec s netopýřími křídly, případně kozlí bradkou,
nezbytnými rohy a ocasem. „Prostý" lid jej mě l vidě t též jako
kozla, černou kočku či psa. Je to podivné, neboť Svaté oficium mě lo zcela jiné informace.
V papež ské Bule Ř ehoře IX. (z 13. 6. 1233) se totiž hovoří o
bytosti, která se zjevuje jako šedý muž , s výraznýma a velkýma
očima, hubený, prakticky bez masa, chladné pokož ky. V mnoha
případech jeho horní polovina tě la zá ří a to tak intenzívně , ž e celou
okolního prostoru. Ona bytost, nazývaná „průvodce", posléze mizí a stá vá se neviditelnou.
Satan a jeho ďá belské bytosti mohou mě nit svá tě la, mizet., koná vat obrovské vzdá lenosti nezá visle na čase, číst myšlenky lidí, přemisť ovat jejich tě la z místa na místo.
Plodí s pozemskými ž enami lidem nepodobné stvůry. Vytvá ří si
mezi pozemšť any skupiny přívrž enců, s jejichž pomocí chce změ nit
podmínky na naší planetě a převzít vlá du. Odmě nou tě m, kteří spolupracují, je bohatství a výjimečné schopnosti.
Všimně me si jedné maličkosti: ž á dný kozel, ž á dná netopýří křídla, černý kocour či pes, o kterých vypovídaly neinformované mučené
obě ti! Bytost s šedou a chladnou kůž í, s výraznýma očima telepatickými schopnostmi a dalšími výjimečnými možnostmi se tak podobají
tě m, o kterých se hovoří v souvislosti se i třetího druhu".
Žá dné zá zračné masti a létá ní na koště ti.
Tajná instrukce hovoří o schopnosti nezná mé bytosti libovolně
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manipulovat lidskými tě ly i jejich myslí. Do též e kategorie patří
i vymož enost být neviditelný.
Rovně ž problematika oplodňová ní pozemských ž en není nezajímavá a v kontextu s dalšími indiciemi můž e nabýt nebývalé úrovně a rozmě ru.
Byla to jedna z oblastí, o kterou projevovali úředníci inkvizice nebývalý zá jem, a jistě nikoli proto, ž e v té době ještě neexistovaly televizní pornofilmy.
Jak mnoho o tomto fenoménu můž e napově dě t metodický
ná vod - manuá l inkvizitorů -„Kladivo na čarodě jnice" (poprvé
vydaný roku 1487)?
Spis, jehož šílené myšlenky nemusely být natolik šílené, jestliž e jsme ochotni přistoupit na mož nost, ž e nezná mé „venkovní
sily" nesoustředily svůj zá jem pouze na naše století.
Pokusme se posoudit i to, jak dalece byly a jsou oprá vně né
obavy, ž e nezná má mimozemská entita (podstata, jsoucno) dlouhodobě , s nezná mým cílem, ovlivňuje dě ní na naší planetě nejen
prostřednictvím roztodivných sekt či satanských spolků.
Co všechno však doká ž e palačince, španě lská bota nebo strach?
Jsem si jist, ž e v tom strašném okamž iku vyčtete z očí mučitele i to,
co bylo vysloveno v pouhém ná znaku.
Obě ti procesů poslouž ily spíše jako ž ivé rezoná tory pozoruhodných myšlenek usilovně hledajících inkvizičních úředníků.
Rozličné drtiče kostí totiž nejsou tou pravou inspirací pravdy.
Jinou otá zkou je úvaha, jak by se asi dařilo tě m, kteří dnes tvrdí, ž e byli uneseni mimozemci, kdyby Svatá inkvizice přetrvala
ve své středově ké podobě a síle do dnešních dní?
V jaké úrovni by probíhal dialog?
Jsem ská lopevně přesvě dčen, ž e by se zcela jistě nejednalo
ani o ná znak informační exploze pravdy.
Vrať me se však zpě t k čarodě jným jamboree.
Kaž dá z „čarodě jnic" mě la svého ď á belského zmocně nce
nazývaného inkvizitory daemon familiaris - přítel, démon rodiny.
Za ně kolik staletí - přes informační vakuum - jsou titíž nazývá ni
„bedrooms visitors" - ná vště vníci lož nic. Jejich pracovní postupy
při „spoluprá ci" s pozemšť any si zachovají svůj vysoký stan dard
a je patrné, ž e v „ďá belské metodice" neprobě hly ž á dné revoluční
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změ ny. I oni vybízejí své vyhlídnuté obě ti „hlasem v hlavě ", aby
je ná sledovaly. Je to vybídnutí čistě formá lní, neboť za malý
okamž ik se paralyzované obě ti vzná šejí bezmocně v prostoru, jsou
vytahová ny zavřenými okny, prostupují stropem, bývají svě dky
loká lních transformací prostoru.
Ti středově cí vytahovali své obě ti zavřenými okny, stropem a
středově kou specialitou - komínem. Takový rafinovaný daemon familiaris doká zal bleskurychle komín roztá hnout a vzá pě tí vrá tit do
původního stavu - tvrdí „nezdravá fantazie" církevních činitelů.
Tímto tvrzením, nad kterým se krčí bezmocně rameny, neobhajují
nic menšího, než je teorie loká lní transformace prostoru.
A ta je mož ná pouze tehdy, jestliž e se dě je cosi s časem nebo
gravitací.
Pozoruhodný středově ký postřeh.
Lze si též živě představit zdě šení a bezmocnost středově kého
venkovana, který by prodě lal setká ní s podivnými bytostmi.
Již nikdy by se nemohl chovat tak jako kdysi.
I tehdy bylo velmi nebezpečné vymykat se bě ž nému průmě ru.
Jak mnoho můž eme o tomto problému vyčíst prá vě z metodického spisu Kladivo na čarodě jnice? Pokud ovšem nechceme vidě !
pouze to, co si přejeme vidě t:
„Zrodí-li se ze soulož e démona a pozemskéž eny dítě , pochá zí toto
dítě ze semene pozemského muž e, kterému bylo předtím odejmulo.
Vzniká tak novéďá belsképlemeno. "
Zajímavé tvrzení a ač je to k nevíře, mezi blá znivě mystickými
otá zkami mohu!; probleskovat takové informace, které dodnes
zřejmě nemají opustit tajný archiv kongregace Svatého oficia:
Kdy se ďá bel poprvéobjevil, jak byl obleč en?
Pokud létá (č arodě jnice) vzduchem - umož ňuje to ďá belská bydost? Jestliž e ano, pak jak?
Létá -li sama, jak to dě lá ? Pomocí č eho? Jak č asto létá ?
Můž e-li bý t také neviditelná ? Jestliž e ano, pak jak to dě lá ? Jak
vypadal jejich démonský společ ník, jaké má oč i, kůž i, zejména jaké
mě l nohy.
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Nezpozorovala „č arodě jnice" u svého společ níka jiné zvlá štní
rysy nebo podivnosti?
Jestliž e spolu soulož ili, tak jaký m způsobem? Jak se ďá bel při této
přílež itosti choval?
Kolik dě tí porodila ze soulož e s démony?
Kde se ony dě ti nachá zejí?
Kolikrá t ž ena po styku s démonem otě hotně la a co se pozdě ji stalo s
plodem tohoto styku?
Pokud nemě la styk s ďá blem, kde berou č arodě jnice ony zrůdy, kterépak podvrhujímísto nemluvňat?
Jsou zná my i takové případy, kdy tě hotné ž eně , podezřelé ze
styku s ďá belskými bytostmi, bylo za plného vě domí rozříznuto břicho, plod vyjmut a pečlivě zkoumá n.
Pokud dobře rozumím, pak všemocné venkovní síly mě ly problém s vlastní reprodukcí a ten přetrvá vá , jak si za chvíli řekneme,
až do dnešních dnů.
Jiný neobvyklý způsob popravy (zejména u muž ů) prová dě l ková ř.
Odsouzencova hlava byla rozdrcena na kovadlině ková řským kladivem. Tříšť hlavy a mozku byla pečlivě prozkoumá na.
Copak to asi zvě daví inkvizitoři hledali?
Z nezná mého důvodu jsou též vidě ny oddě leně i další průvodní
znaky výskytu středově kých démonských sil.
Více než tisíc let byly na obloze pozorová ny podivné jevy, tytéž , které se objevují i dnes.
Jiný fenomén, tvrdohlavě vidě ný v oblasti neuvě řitelna, zaznamená vali biskupové, opaté i pracovití mniši ve svých klá šterních
kroniká ch.
Zcela nepokrytě a velmi otevřeně hovoří o létajících bytostech i
létajících lodích.
Otevřenost, s jakou byly udá losti zaznamená ny, nemohou nikoho
nechat na pochybá ch o mož ných setká ních třetího druhu i v
„temných středově kých" časech.
Pak již přišel zlatý vě k inkvizice.
Novodobé legendy hovoří na stejné téma. Stejně neuvě řitelné.
Ženy i muž i, současné obě ti mimozemských únosců, jsou v oddě lených prostorá ch podrobová ni rozličnému zkoumá ní a ně kdy velmi
Bolestivým zá krokům. Mezi priority zá jmů malých šedivých
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cizinců patří schopnost reprodukce lidského rodu a vytvoření
hybridu mezi obě ma zcela odlišnými druhy. Muž ům je odebírá no
semeno a. geny zkoumá ny na plodnost týmž způsobem, který my
použ ívá me u ovcí.
Ně které z ž en tvrdí, ž e byly oplodně ny, přičemž příznaky tě hotenství po ně kolika mě sících zcela bez dalších stop vymizí. Trvají však zdravotní i psychické potíž e. Postiž ené ž eny vyhledá vají
odbornou pomoc (a tentokrá t to nejsou venkovské zpově dnice).
Objevují se další detaily vzpomínek, které byly původně z pamě ti
vymazá ny. Ně které z ž en jsou opakovaně přemisť ová ny šedými bytostmi do prostor, kde mohou spatřit embrya hybridů. Je jim řečeno, ž e jsou to jejich dě ti. Pozdě ji mohou geny spatřit tyto „zkumavkové dě ti" společně s dě tmi lidského druhu. Geny jsou vybídnuty ně kolikrá t k mateřským citům. Vě tšinou neúspě šně , neboť
geny necítí k malým hybridům ž á dný vztah.
Nezná mé mimozemské bytosti jako by z ,,oka vypadly" démonickými zjevením popisovaným v odborné inkviziční literatuře.
Včetně schopnosti pohybovat se libovolně prostorem, použ ívat triků být dočasně neviditelný.
Neobvyklá a velké černé oči, šedá chladná a šupinatá kůž e. vyzá blá postava, dlouhé horní končetiny zakončené ně čím, co lze nazvat drá py. Žá dná kopyta, nicméně tolik zdůrazňovaná chodidla vě tšinou bezprstá .
Mohu se mýlit, ale i ty nešíleně jší otá zky inkvizitorů korespondují s tě mi nehrůzně jšími zprá vami o nezná mých únoscích:
K č emu použ ívá te lidskou krev?
Lidskémaso získá vá te z lidí mrtvý ch nebo ž ivý ch? Co s ním vy a
ďá belské bytosti dě lá te? Jestliž e je maso pojídá no, pak syrové,
vařenéč i peč ené?
V této souvislosti si připomeňme ně která „neuvě řitelná fakta",
zná má urologické literatury.
Objev nezná mého havarovaného létajícího objektu, ve kterém byly nalezeny zbytky lidských orgá nů i lidská krev.
Ná lezy odborně rozčtvrcených pozůstatků dobytka, ale i lidských tě l. Technologie použ itá při odborných „operacích" je
velmi překvapivá a nezvyklá . Nelogické řezy, nezvykle hladce
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oddě lující vně jší tká ňaž na skelet, jsou nekrvá civé. Vnitřní orgá ny
i svalovina jsou vyjmuty velmi malými otvory a celá zá lež itost postrá dá jakoukoliv logiku, se kterou bychom mohli alespoňv ná znaku souhlasit. Pokud bychom si nepřipomně li naše nelidské pokusy
na zvířatech.
Novodobé pohá dky?
V této oblasti jsem však v též e pozici jako čtená ř: Vě řit nebo nevě řit? Nicméně hrůzná představa lidských dě tí, které jsou „ve
výchově " u podivných „venkovních" vetřelců a které pozdě ji
dospě jí v cosi, co se ná m bude podobat pouze vně jšími znaky,
se mi zdá příliš fantastická . Nikoli však nemož ná .
Novodobí janičá ři s mož ností nepozorované infiltrace mezi nic
netušící pozemšť any?
Tak ně jak bych si představoval solidně připravenou invazi z
vesmíru. Probíhala by tiše a nepozorovaně . A jednoho krá sného
dne, aniž bychom cokoli postřelili, by byla naše místa na této planetě kýmsi obsazena a ten poslední z odchá zejících lidí by byl stá le utě šová n, ž e U.F.O. je pouhým výplodem chorých mozků.
Nelze opomenout ani ten fakt, ž e profesioná lně připravená in-vaze musí nutně použ ívat mimikry - útočné ochranné „zabarvení",
které mě ní vstupní informaci k nepozná ní.
Ano, prá vě „osvě tová " prá ce, jejíž tě ž iště by spočívalo
nejen v utajová ní, zesmě šňová ní i dezinformačních kampaních, by
mohla být jedním z příznaků, ž e nezná má entita „přešla od slov k
činům".
Naště stí jsme moudří a tak dosud funguje ubezpečení amerického
prezidenta Eisenhovera (16. prosince 1954), ž e U.F.O. existují
pouze v našich chorobných představá ch.
Je též mož né, ž e jaká koliv jiná informace by mohla způsobit
novodobé hony na čarodě jnice se všemi, ale i mnohem horšími důsledky.
Nicméně existuje ještě jedna varianta. Vše můž e být jinak.
Hrůzostrašné povídá ní o krutých „venkovanech" můž e být zase
jen účinnými mimikry úředníků, zastírajících jiný průšvih. Výskyt
dal
ší venkovní entity, která velmi důrazně pož aduje okamž itou ná pravu
pozemských zá lež itostí.

MIMOZEMŠ TÍLOVCI LIDÍ

Bezradnost sousedí s týmž problémem, který zřejmě marně řešila
i Svatá inkvizice.
Ně kdy mívá m pocit, ž e konečně začíná m rozumě t problému
U.F.O.
***
Legendy starých Sumerů, Mazů, Aztéků, Egypť anů, ale i eposy
staré Indie hovoří na podobné téma. Mož né vmě šová ní venkovních
sil může být společným jmenovatelem mezi jistými podobnostmi starově kých kulturních center.
Bez povšimnutí nelze ponechat i ně které biblické příbě hy hovořící
o entitě , která kontaktovala jeden z prastarých ná rodů.
Není bez zajímavosti, ž e se jednalo převá ž ně o kladné síly a zejména vliv té biblické byl na další dě ní více než rozhodující.
S jistou nadsá zkou, která nemusí být pouze fikcí, chci ve třetím
dílu hledat stopy neurčité mož nosti setká ní s Universem. Stopou
může být i sanskrt - jazyk bohů, jehož podobnost s ně kterými kečuá nskými výrazy nemusí být ná hodná .
Mimosmyslové vnímá ní, neviditelnost, ale také ně která mariá nská zjevení mohou být též indicií, vedoucí k objasně ní ně kterých
podivností tematický nepříliš vzdá lených tomu, co nazývá me, nevím
proč, létajícími talíři.
Ještě jednou se chci vrá tit k honům na čarodě jnice i všemu, o
čem jsem přesvě dčen, ž e tvoří nedílný celek.
Nemohu vynechat a nepřipomenout ty Nostradamovy verše,
hovořící na stejné téma: o mimozemské síle, která jednoho dne sestoupí na Zem, aby sdě lila lidstvu, ž e oni (nepřá telští bohové) jsou
strůjci velké potopy krve. Podle Nostradama budou pozemští
vlá dcové celou zá lež itost tajit a vysvě tlovat jinak. V důsledku jejich lž í zahyne pozdě ji velké množství lidí. Mnozí budou uneseni, ně kteří usmrceni poblíž vysokého nebe, jiní vrá ceni. Ti, kteří budou
vrá ceni zpě t, se ocitnou na oddě lených místech -„hlídaní ve dne
v noci".
Je to možné’?
Snad. Nechme se překvapit...

