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Wiadomość od Federacji Galaktycznej

Zmień Świat!
Zdecyduj, czy powinniśmy się
ujawnić!
W sytuacji, w jakiej się znajdujecie, zasada bezpieczeństwa mówiąca, że lepiej nie próbować
nas odnaleźć, już nie obowiązuje. Jesteście w puszcze Pandory, którą trzecia strona stworzyła
wokół Was. Jakakolwiek będzie Wasza decyzja, musicie wydostać się z tej pułapki.

List od Czytelnika
To dobrze, że w swoim piśmie poruszacie tak wiele kwestii ważnych dla dalszego rozwoju naszej
cywilizacji. Szczególnie cieszę się z recenzji książki Wojtka Musiała (Wojmus'a) Galaktyczna
Rodzina. Przestudiował on liczne przekazy i miał wiele prowadzących Go natchnień, które w tak
interesujący sposób pozwoliły opisać losy cywilizacji w naszej Galaktyce i cywilizacji na Ziemi.
Jest to piękny elementarz – początek wiedzy o Wszechświecie Żywym, wypełnionym życiem
nieprzeliczonych cywilizacji.
Osobiście również studiowałem wiele przekazów i też miałem swoje natchnienia. Nie opisałem
tego tak interesująco jak Wojtek, ale co w tym wszystkim uderza, to zadziwiająca prawidłowość.
Chodzi o cykliczność istnienia cywilizacji na Ziemi. Ta cykliczność objawia się fazą początkową
prymitywnego rozwoju – budowania cywilizacji wysoko rozwiniętych – a następnie fazą upadku.
Do tej pory wszystkie cywilizacje na naszej planecie ulegały samozagładzie lub zagładzie. Za
każdym razem uniemożliwiało to wejście na wyższe poziomy rozwoju – takie, jakich przykładem
są inne cywilizacje we Wszechświecie. Czy za tymi samozagładami i zgładami musi kryć się jakaś
siła wroga nam, ludziom?
Studiując liczne przekazy i wiedzę ezoteryczną (…) doszedłem do wniosku, że teoria mówiąca o
tym, iż Ziemia pozostaje pod ukrytą okupacją, jest zgodna z prawdą. Główną siłą Okupacyjną
pozostają Raptoidy z Imperium Oriona. Są i inne pomniejsze cywilizacje, które również nas
okupują i którym nie zależy na rozwoju cywilizacji ziemskiej. Dlatego zawsze mobilizują Ludzkość
do samozagłady lub same ją wywołują. Fakt istnienia zarówno wrogich nam, jak i przyjaznych
cywilizacji trzeba ujawniać, bo znów zbliżamy się do krytycznego momentu, kiedy może nam
grozić zagłada lub samozagłada. I to mnie niepokoi.
Jestem geologiem i zdaję sobie jasno sprawę z tego, że zasoby ropy, gazu i metali wyczerpują się
w zastraszająco szybkim tempie. Co się stanie, gdy zacznie ich brakować? Nastąpi wojna i zagłada.

Już dziś duże koncerny i bogate państwa kładą swoja łapę na złożach krajów słabych i małych (…)
Prowadząc taką zaborczą politykę, koncerny wpędzają w biedę liczne kraje, które dzięki swoim
zasobom mogłyby być bogate, a ludzie w nich mogliby żyć dostatnio! Również w moim regionie
zauważam początki tej wojny: przedsiębiorcy walczą ze sobą zaciekle o złoża piasków i żwirów.
Chodzi o złoża o małej miąższości, zaglinione, zapylone, o słabej jakości kruszywa, na które 10 lat
temu nikt nawet by nie spojrzał. A oni walczą o nie, bo czują biznes.
Dobre złoża o dobrej jakości kruszywa wyczerpały się już prawie zupełnie. Walka pomiędzy
przedsiębiorcami przyjmuje czasem bardzo wyrafinowane formy. Podkupują sobie nawzajem
grunty, uniemożliwiając wydobycie lub robią inne świństwa i świństewka. Ktoś wszczepił w ludzi
zachłanność i brak rozsądku, skoro nie widzą, że walczą o coś, co się nieubłaganie wyczerpuje.
Żyją tylko dniem dzisiejszym, chwilowym zyskiem, w myśl zasady po nas choćby i potop. A
przecież po nas przyjdzie jeszcze niezliczona liczba pokoleń, które też muszą jakoś żyć. Zamiast
więc ze sobą walczyć, aby przetrwać, potrzebujemy współpracy i nowych rewolucyjnych wręcz
technologii.
Jeśli Ludziom na Ziemi brakuje rozsądku, może są jakieś mądre i rozsądne siły, które mogą nam
pomóc przetrwać, tak jak pomagały napisać Wojmus'owi Galaktyczną Rodzinę? Trafiłem kiedyś na
mądry przekaz od Federacji Galaktycznej. Ponieważ mówi on sam za siebie, nie będę go
komentował. Wierzę, że znajdzie się kiedyś dla niego miejsce na stronach Nieznanego Świata.
Niech ludzie go przemyślą. Jacek S.
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