Kas sind on röövitud?
Need tunnused vihjavad võimalusele, et sind on kas röövitud või on sinuga manipuleeritud sinu enda kodus.

1. Kas oled kunagi ärganud nii, et oled poolunes, tundnud, et oled paralüseeritud ja sa ei saa silmi liigutada ja ei
saa rääkida?
2. Kas oled kunagi enda kehalt arme või märke leidnud, kuid ei suuda meenutada või seletada, kuidas sa need
said?
3. Oled sa kogenud kadunud aega (minutid või tunnid näivad kuskile kadunud olevat)?
4. Oled sa kunagi näinud kummalisi valguspunkte ja kui üritad nendele keskenduda, siis need kaovad kiiresti?
5. On sul olnud perioode, kus näed tihti unes lendamist või hõljumist?
6. On sul olnud visioone või pilte kummalistest nägudest, mis püsivad sul meeles?
7. Oled sa kogenud perioode, kus tihti tunned, et sind jälgitakse?
8. Oled sa näinud unenägusid inglitest, deemonitest või kummalistest kuid “võimsatest” inimestest?
9. Oled sa kunagi märganud kummalist valgust öösel oma akna taga?
10. Oled sa oma elus kunagi näinud UFO-t (tuvastamata lendav objekt) või näinud ebatavalisi sündmusi taevas?
11. Kas naabrid või sõbrad on sulle rääkinud kummalistest nähtustest või sündmustest taevas?
12. Tunned sa, et sul on nagu mingisugune kosmiline teadlikkus või ebatavaline võime universumi tajuda?
13. Kas sind huvitab ökoloogia, keskkond ja taimetoitlus? Oled sa sotsiaalselt teadlik?
14. On sul tugev tunne, et sul on missioon või oluline roll, mida sul tuleb täita ja mis ulatub kaugemale igapäevastest kohustustest?
15. Kas sinu elus on toimunud seletamatuid sündmusi, mis on jätnud sulle tunde, et oled kas eriliselt õnnistatud
või neetud?
16. Kas sinul või kellelgi su tuttaval on olnud valerasedus või loode on ära kadunud/haihtunud?
17. Oled sa üles ärganud teises kohas kui siis, kui magama läksid või sa ei mäleta isegi magama minemist?
18. On sul olnud unenägusid läbitungivatest silmadest, suurtest silmadest või ebatavalistest (putuka tüüpi)
silmadest?
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19. Oled sa öösel ehmatustest või mingisugusest paanikatundest üles ärganud aga sa ei tea miks?
20. On sul suured hirmud või foobiad, mida sa ei suuda seletada ja mida sa ei mõista? (näiteks kõrgusekartus,
maod, ämblikud, suured putukad, teatud helid või valgus, üksiolemine, isiklik turvalisus).
21. Kas võib öelda, et sul on olnud enesekindluse probleemid või olnud ebatavaline närvilisus terve elu jooksul,
mis häirib sind, kuna tunned, et sul ei peaks selliseid probleeme olema?
22. Oled sa näinud kedagi, kes sinuga koos olles muutub paralüseerituks, liikumatuks, mis näib kummaline isegi
voodis magamise puhul.
23. Oled sa üles ärganud keha peal olevate haavade, sinikate või lihasvaluga, mida sul ei olnud siis, kui magama
läksid?
24. Oled sa öösel üles ärganud selle peale, et su ninast või muudest kehaosadest verd jookseb?
25. Kas sind huvitab UFO ja tulnukate teema ja tunned, et oled sunnitud lugema neid teemasid?
26. Kas sulle meeldivad tulnuka- ja UFO-teemalised filmid ja raamatud, kuid tunned tihti, et nende raamatute
autorid ja filmide loojad on kõigest valesti aru saanud?
27. Oled sa tundnud ootamatut sundust kas sõita või kõndida mingisugusesse kaugemasse paika?
28. Oled sa tundnud ootamatult tugevat tunnet, et sa ei ole üksi ja et sind jälgitakse?
29. On sul olnud unenägusid, kus sa lähed läbi seina või läbi suletud akna?
30. Oled sa kunagi näinud udu või uduvine, mis tundub kellaaega ja asukohta arvestades kohatu/kummaline?
31. Oled sa kuulnud kummalist suminat või pulseerivaid helisid ja sa ei suuda leida, kust see tuleb?
32. Oled sa üles ärganud seletamatu valuga genitaalide piirkonnas?
33. On sul krooniline põsekoopapõletik (sinusiit) või ninaprobleemid?
34. Kas elektri- ja elektroonikaseadmete töö on häiritud, kui sina läheduses oled?
35. Oled sa näinud unes või visioonides kapuutsiga kuju kas oma voodi kõrval, kodus või kodu läheduses?
36. Oled sa kogenud kas aeg-ajalt või pidevat pinisemist oma kõrvas?
37. On sul seletamatu hirm arstide suhtes või väldid sa meditsiinilist ravi samal ajal kui tead, et vajad seda?
38. Oled sa kogenud unetust (insomniat) või unehäireid, mida sa ei suuda seletada ega lahendada?
39. On sul olnud unenägusid, kus sind opereeritakse või sinuga eksperimenteeritakse või sind uuritakse või vigas-
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tatakse mingisuguse riistaga?
40. On sul olnud aeg-ajalt või pidevaid peavalusid põsekoopas, silma taga või kõrvas?
41. Oled sa tundnud, et oled “endast väljaspool” või tunned, et võid järsku ilma igasuguse põhjuseta kontrolli
kaotada?
42. On sul olnud psüühilisi kogemusi (nagu intuitsioon, visioonid, tead/tunned teiste mõtteid/tundeid) kuigi sa ei
tunne, et oleksid selgeltnägija?
43. On sul olnud kalduvusi korduvale kummalisele käitumisele või seletamatule tungile või sundusele?
44. Oled sa kunagi tundnud ootamatult hirmu oma kapi suhtes kas nüüd või lapsena?
45. Oled sa kunagi tundnud hirmu ennast pikaajalise suhtega siduda, sest see segaks midagi muud, kuid sa ei tea
täpselt mida?
46. On sul raske inimesi usaldada, eriti autoriteetseid/mõjuvõimsaid isikud?
47. On sul olnud unenägusid hävitusest, katastroofist või maailmalõpust?
48. On sul olnud tunnet, et sa ei peaks rääkima oma mõtetest või arvamustest asjade kohta, mida enamus inimesi
ei pea isiklikeks?
49. Oled sa paljudele nendele küsimustele JAH vastanud, kuid samas ei tule sulle meelde tulnukatega kokkupuutumist või röövimist?
Lisan paar Eesti juhtumit, kus märgid sügavate põletustega, mis ei olnud kadunud ka poole aasta möödudes,
ilmusid inimestele öösel magamise ajal. Huvitav on see, et nendel kahel isikul ilmusid märgid samal ööl ja nende
elukohtade vahekaugus on linnulennult umbes 50 km.

3

4

