BURLACU DAN

Oamenii intotdeauna au fost curiosi sa stie daca exista o alta forma de viata, in afara celei de pe
Terra; daca exista si alte fiinte in Univers, cum sunt acestea, ce fel de forma de inteligenta dezvolta,
daca ar fi posibil ca acestea sa convietuiasca in acelasi spatiu cu oamenii. Sunt intrebari care,
deocamdata, nu au un raspuns foarte clar.
Numeroasele expeditii in spatiu au ca obiectiv gasirea altor forme de viata, dar este curios sa aflam
cum s-ar comporta oamenii in momentul in care ar intalni fiinte extraterestre. Pana in prezent,
imaginatia oamenilor, materializată in numeroase filme, documentare etc., a creat diverse scenarii: de la
stabilirea unor legaturi pasnice si de prietenie cu fiintele extraterestre, pana la scenarii apocaliptice, in
care oamenii erau pusi in situatia de a lupta impotriva invaziilor extraterestrilor, care aveau ca scop
distrugerea sau colonizarea planetei noastre.
Pana la gasirea altor forme de viata, oamenii si-au pus numeroase intrebari despre felul cum arata o
fiinta extraterestra, este asemanatoare omului sau este diferita, are aceeasi inteligenta sau dispune de o
inteligenta superioara, ce fel de comportament are, care este modul de viata etc. Sunt intrebari
numeroase, care au determinat numeroase studii si cercetari in acest sens.
Daca ar fi sa dam frau liber imaginatiei, as putea spune urmatoarele: cred ca daca oamenii s-ar
intalni cu o specie extraterestra, aceasta ar arata astfel - piele gri, ochi mari si negri si trupul subtire sau
in loc sa aiba pielea gri ar avea-o verde. Asa cred eu.
Alti oameni ar putea sa aiba alta parere. Din pacate, nu cred ca avem o tehnologie destul de avansata
ca sa putem comunica sau sa intelegem ce ar spune ei. Exista posibilitatea de a ne intelege cu
extraterestri, dar exista si posibilitatea de a nu ne intelege si sa pornim un razboi cu

ființe cu tehnologie hiper-avansata. Daca s-ar intampla asa ceva din nou, personal, cred ca extraterestri
ar castiga pentru ca au o tehnologie mult mai avansata decat a noastra. Cred ca ar avea arme sofisticate,
cum ar fi probabil niste pistoale cu plasma, ca exemplu.
Exista oameni care nu cred in extraterestri. Eu nu sunt
unul din acei oameni. Eu cred in ei dintr-un motiv
simplu: este imposibil sa existe doar oameni in acest
univers mare.
Totusi, poate ca extraterestri au o tehnologie
destul de avansata ca sa poata intelege ce spun alte
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fiinte. Daca ne-am intelege cu extraterestri, am avea o tehnologie nemaivazuta si am putea sa facem
aproape orice cu aceasta tehnologie. Iata unele idei:
1) masini zburatoare

2) OZN

3) roboti

In concluzie, daca oamenii ar intalni o specie extraterestra, cred ca ar trebui sa depuna tot efortul
pentru a stabili cai pasnice de comunicare, care sa ajute la mentinerea unor relatii avantajoase atat
pentru oameni, cat si pentru fiintele extraterestre.
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