KONTAKTIPYYNTÖ AVARUUSOLENNOILLE

PYYNTÖ PERUTTU

Tällä lomakkeella voi pyytää henkilökohtaista yhteydenottoa hyväntahtoiselta ja positiiviselta avaruusolennolta. Pyyntö
ei koske mitään negatiivisia avaruusolentoja. Pyyntö koskee vain lomakkeen täyttänyttä henkilöä, ei muita.
VAROITUS
- Tämä kontaktipyyntölomake EI OLE PILA!
- Täyttäessäsi tämän lomakkeen PYYDÄT saada kohdata avaruusolentoja
- Älä täytä lomaketta, jos sinulla on minkäänlainen terveydellinen syy, joka estää tai tekee
vaikeaksi olemisen mahdollisesti vaativissa olosuhteissa.
- Lomakkeen täyttämällä OTAT ITSE TÄYDEN VASTUUN SEURAUKSISTA
- Jos todella saat kontaktin, se voi olla tai ei ole seurausta lomakkeesta. Ole siis varovainen.
HUOM 1: PERU PYYNTÖ hävittämällä lomake; sanomalla, ajattelemalla tai välittämällä telepaattinen viesti ET:ille, ettet
haluakaan kontaktia; tai rastittamalla kohta "PYYNTÖ PERUTTU" lomakkeen ylä- tai alalaidasta. Pyyntö ei
peruunnu, jos joku muu tekee minkään näistä ilman suostumustasi.
HUOM 2: jos jotain kohtaa ei ole täytetty, katsotaan vastaukseksi "mikä tahansa"

1. Perustiedot
Nimi
Kontaktin tarkoitus
koulutus

liiketoiminta / politiikka / diplomatia

neuvonta

2. Kontakti
Yhteydenottotapa
unen aikana (valveuni, astraalimatka)
havainto (valo, ääni, avaruusalus)
telepaattinen
automaattikirjoitus
astraalimatkailu
suora kontakti (fyysinen tapaaminen)
avaruusaluksella (jos tarjotaan)
meedion tai kontaktihenkilön kautta
mikä tahansa

Päivämäärä ja aika
mikä tahansa

Haluttu ET-rotu (kaikki ystävällismielisiä)
ihmisen kaltainen humanoidi
humanoidi
mikä tahansa

Haluan pehmeän laskeutumisen kontaktiin: ei heti suoraa kontaktia, kiitos, vaan ensin epäsuoremmilla tavoilla

Haluan matkustaa avaruusaluksessa, jos kyytiä tarjotaan
HUOM: vain turvalliset kyydit huomioidaan. Katso myös ufokyytipyyntölomake.
kyllä

ei

päätän kontaktin aikana

Kontaktin pisin yhtäjaksoinen kesto (kulunut aika kontaktipaikalla):
Montako kontaktikertaa enimmillään (jos rajoitettu):

ET:t saavat päättää

päivä(ä)

tunti(a)

kerta(a)

3. Muut asiat
- Kaikki lääketieteellinen tai muu kontaktihenkilön testaaminen ilman henkilön suostumusta kielletty ennen kontaktia,
sen jälkeen ja sen missään vaiheessa
- Pyydetään vain kontaktia täysin tajuissaan ja niin, että se voidaan muistaa jälkeenpäin (ei koske automaattikirjoitusta ja unen aikana tapahtuvaa kontaktia (valveuni, astraalimatka))

Aika ja paikka

Allekirjoitus

PYYNTÖ PERUTTU

et-kontaktipyyntolomake-01-130302
H. Pitkälä <hpitkala@hotmail.com>
Send in suggestions!
Licensed under CC BY 3.0
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