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ESITTELY
Samalla kun hyvin spekulatiiviset kuvaukset mahdollisesta avaruudesta peräisin olevasta tuhosta alkoivat 1960-luvulla nousta etualalle, alkuperäisten kontaktihenkilöiden kertomuksia alettiin pilkata
ja ne sivuutettiin ja enenevässä määrin kontaktihenkilöt itse alettiin
kuvata mystikkoina, jotka vain yrittivät kaupata jonkinlaista uutta
uskontoa herkkäuskoisille.
Samanaikaisesti käynnissä oli kehitys, jossa yrityksessään varmistaa vaurautensa ja vaikutusvaltansa, suuryritykset yrittivät kiristää otettaan hallituksista ja politiikasta, ja tässä ilmastossa minkä tahansalainen paljastus tulisi saamaan osakseen samankaltaisen peittely-yrityksen ja julki lausumattomien motiivien epäilyksen, kuin
kohdistui alkuperäisiin maan ulkoisiin vierailuihin ja niitä seuranneeseen disinformaatiokampanjaan.
Tämän laajalle levinneen vääristetyn tiedon levittämisen seurauksena tänä päivänä UFO-tutkijat ja aiheesta innostuneet saavat
osakseen ensinnäkin pilkkaa suurelta yleisöltä sekä valtamedialta ja
lisäksi omiensa keskuudessa heillä on haasteena kaikkialla vellova
spekulointi avaruusvierailijoiden olemassaolosta.
Sen tähden tämä kirja tarjoaa korvaamattoman arvokkaan lähestymismallin, jolla erotella faktat disinformaation ja spekuloinnin
massasta, kun kyse on avaruusvierailijoista. Kirja osoittaa kuinka alkuperäisiltä kontaktihenkilöiltä tullut informaatio ja vahvistavat
kertomukset eri aloilta ja eri tahoilta sekä silkan logiikan ja maalaisjärjen käyttäminen, auttavat meitä erottamaan jyvät akanoista.
Tämä kirja antaa myös osuvia esimerkkejä tämän lähestymistavan
käytettävyydestä sellaisiinkin kysymyksiin, jotka ovat vaivanneet
tutkijoita vuosikymmenten ajan: kuten UFOjen kyky ilmaantua
ja taas kadota niin halutessaan ja toisaalta avaruusvierailijoiden aikomukset. Toiveena on, että tämä kirja helpottaa lukijaa sukkuloimaan läpi nykyisten olettamien ja teorioiden sokkelon.
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KIRJAILIJASTA
Hollantilainen kirjailija, luennoitsija ja korkeakoululehtori Gerard Aartsen tutkii UFO-ilmiötä tarkoin metodein ja hän erottelee kirjoissaan tosiseikat mielikuvituksen tuotteista. Hän on
Amsterdam University of Applied Sciences -yliopiston kasvatti ja hänellä on ollut siellä opetusvirka vuodesta 2001. Aartsen
on Ajattoman viisauden elinikäinen opiskelija ja hän on kirjoittanut useita kirjoja avaruusvierailijoiden olemassaolosta. Aartsen on
taajaan nähty ja kuultu vierailija kansainvälisissä radio-ohjelmissa
ja hän on luennoinut aiheistaan Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. Hänen kirjojansa on käännetty monille kielille.
Aartsenin haastattelu otsikolla ”Avaruusveljet ja universaali
jakamisen periaate” ilmestyi Ultrassa 7–8/2017 ja artikkeli "UFOjen fyysisen todellisuuden paljastaminen" Ultra-lehdessä 3/2018.
Aartsen luennoi Ultra-päivillä 7.7.2018.

Lisätietoa saat netistä: bgapublications.nl
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1. FAKTOJEN
EROTTAMINEN
DISINFORMAATIOSTA
Ufologian ja eksopolitiikan alalla spekulaatio kasvaa vuosi vuodelta, tai siltä ainakin tuntuu, ja ulkoavaruudesta vierailevat alukset tekevät itsensä tunnetuiksi yhä useammin. Älkäämme tällöin
haaskatko aikaa ja jättäkö tunnustamatta sananlaskun elefanttia (tai emoalusta) huoneessamme: jos moderni maailma ennen
1950-lukua, siis ennen kuin ensimmäiset kontaktihenkilöt alkoivat kirjoittaa ja puhua kokemastaan, olikin epätietoinen avaruusvierailijoiden olemassaolosta ja heidän aikeistaan, miksi tutkijat
tänä päivänä jättävät huomioimatta heidän tietonsa? Ja annammeko heidän naurunalaiseksi asettamiseen tarkoitetun disinformaation samentaa omaa näkökykyämme?
Otetaan esimerkiksi tarina, joka hiljattain (taas) alkoi kiertää verkossa, että ainakin neljä ”82:sta avaruusolentojen rodusta taistelee maapallon hallinnasta”1, ja perustuen videoihin jotka
mukamas esittävät ”tutkijoiden” löydöksiä. Kuka tahansa jolla on
vähänkään tietoa avaruusolentojen läsnäolosta maapallolla alkaisi heti ihmetellä miksi heillä kestää niin kauan ”saada haltuunsa”
maapallo, ottaen huomioon, että heillä oletettavasti on hallussaan
teknologia, jolla päästä uskomattoman pitkiä matkoja avaruudessa tullakseen tänne, ja että — perustuen muinaisiin tietoihin heiden olemassaolosta täällä — he ovat tulleet tänne vuosisatojen, jos
eivät jopa vuosituhansien ajan. Lisäksi, koska suurin osa ihmisistä ei edes ota avaruusolentojen läsnäoloa vakavasti, voimme Carl
Saganin tavoin ihmetellä miksi useampi naapurimme ei ole tätä
huomannut.2
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Lisäksi, mikäli palaamme takaisin siihen kontaktien ryöppyyn, joka 1950-luvulla vihki modernin ufologian ajan alkaneeksi,
silmiinpistävän seikan muodostaa se, että yhdelläkään kontaktihenkilöllä, jonka tietoja ei saastutettu disinformaatiokampanjalla,
ei ollut mitään muuta kuin pelkkää positiivista sanottavaa kokemuksistaan. Vaikka kyseessä oli vain muutama vuosi toisen maailmansodan päättymisestä ja elettiin käsin kosketeltavaa ydinsodan uhkan aikaa, se viesti joka heitä pyydettiin välittämään oli
viesti ihmisrodun voimaantumisesta: meidän tulee välttää tulevat
aseelliset konfliktit, mikäli aiomme välttyä itsetuholta; ja rauhanomainen tulevaisuus on luotavissa kansainvälisen yhteistyön avulla sekä varmistamalla kaikkien ihmisten perustarpeiden tyydyttäminen ihmiskunnan ykseyden ilmaisuna.
Fossiilisten ja ydinpolttoaineiden teollisuudenalat kattava
läntinen sotateollisuus, joka oli kietoutuneena tavanomaisten sekä
ydinaseiden kilpajuoksuun Neuvostoliiton kanssa, ei kuitenkaan
pitänyt tuota viestiä mielenkiintoisena. Itse asiassa siinä määrin,
että maailmanlaajuisen kilpavarustelun ja ideologisen sodankäynnin tueksi yleisen kannatuksen tarvitsevat hallitukset armeijoinensa päättivät 1950-luvun keskivaiheilla, että kontaktihenkilöiden viesti kansainvälisestä yhteistyöstä ja veljeydestä sai liian hyvän vastaanoton. Ja tämä sen jälkeen, kun armeijat olivat peitelleet
toimensa pelastaa yhden tai useamman lentävän lautasen. Kontaktien viestin suosiosta kertoo se seikka, että kolmen vuoden sisällä julkaisustaan vuonna 1953, George Adamskin alkuperäisen
kontaktin sisältävä kirja Flying Saucers Have Landed, sai 12 uusintapainosta pelkästään Yhdysvalloissa, ja kirja käännettiin seitsemälle (!) muulle kielelle.
Lahjonta ja pelottelu eivät aiheuttaneet toivottua vaikutusta
näissä toisenlaisen ja mielekkäämmän elämän sanansaattajissa ja
siksi syntyi päätös häpäistä heidät ja vääräksi väittää heidän kokemuksensa. Samalla filmintekijöitä palkattiin istuttamaan sekaannuksen siemen yleisön mieliin sellaisilla teoksilla kuten Invaders
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from Mars (1953), Earth vs the Flying Saucers (1956), Invasion of
the Saucer Men (1957) jne. Tämä yritys oli niin räikeä, että Flying
Saucer Review -lehti julkaisi oman erikoispääkirjoituksensa maalis-/huhtikuun 1959 numerossaan todeten: ”Me halveksumme
tätä tapaa ehdollistaa maailman mielipide pelokkaaksi avaruusaluksille filmien ja eri medioiden välityksellä.3
Samanaikaisesti salaisia hallitusten virastoja perustettiin luomaan pelottavia kokemuksia (military abductions MILABS [asevoimien abduktiot] karjan silpomisia jne) aikaansaadakseen pelkoa avaruuden vierailijoita kohtaan.4 On huomionarvoista tässä
yhteydessä muistaa, että ensimmäinen väitetty avaruuteen tapahtuneen abduktion ilmoitus, johon liittyi pariskunta nimeltä Betty
ja Barney Hill, tapahtui vasta 1961. Miksi ”he” olisivat odottaneet
ensimmäisen ”abduktionsa” kanssa siihen, kun yleisön keskuuteen
oli levitetty ”vieraiden uhka”?
Edellä kerrotun valossa meidän on syytä olla erittäin varovaisia kaiken avaruusvierailijoita tai teknologioita koskevan informaation hyväksymisessä silloin, kun se tulee ”hallintojen sisäpiiriläisiltä” tai ”vuotajilta” jotka voivat tai voivat olla olematta töissä
salaisissa laboratorioissa jo siitä yksinkertaisesta syystä, että emme
koskaan voi olla täysin varmoja ettei heidän antamaansa tietoa
ole istutettu tarkoituksena lisätä ja ruokkia yleistä sekaannusta ja
pelkoa.
Esimerkiksi monet vuotajilta tulleet ”secret space program”
(SSP — salainen avaruusohjelma) -tiedot näyttäisivät nojaavan
yhdelle lausunnolle, jonka väitetään tulevan Ben Rich -nimiseltä
insinööriltä, joka oli töissä Lockheed Skunk Worksissä: ”Meillä
on nyt teknologia, jolla ET voidaan viedä takaisin kotiin.” Kuitenkin sotilasilmailun historioitsija Peter Merlin, joka osallistui moniin Richin luentoihin, selittää että mainittu lausuma oli pelkkä
vääristymä Richin vuodesta 1983 asti suosimasta lausahduksesta:
”Skunk Works on saanut tehtäväkseen lähettää [elokuvahahmo]
E.T. takaisin kotiin.” 5
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Näissä olosuhteissa väitteet ”salaisista avaruusohjelmista”,
joihin liittyy ihmiskunnan eliitin risteily pitkin poikin avaruutta ”ei-Maan liittolaisten” avulla, eivät ole tuotavissa oikeellisuuden tarkasteluun. Ja lisäksi niitä tukevat vain toiset ”vuotajat”, joiden taustat ovat yhtä lailla epäselvät ja joiden lähteitä ei niitäkään voida tarkastaa. Sitä paitsi, oliko kukaan kuullut ”salaisista
avaruusohjelmista” ennen Ronald Reaganin ajatusvirhettä nimeltä
Strategic Defence Initiative (SDI ”Strateginen Puolustus Aloite”)
vuodelta 1983? Tai edes ennen vuotta 1996, kun menestysfilmin
Independence Dayn kuvitteelliset maailman hallitukset päättävät
tehdä yhteistyötä planeetan kattavan puolustusjärjestelmän puitteissa.
Päinvastoin itse asiassa, sillä meillä on vakuutteluita – ja taas
kerran ensimmäisten kontaktihenkilöiden kautta – siitä, että vierailijat ”ilomielin antaisivat tämän tiedon [painovoiman voittamisesta], mikä on palvellut meitä niin hyvin, paitsi että te ette
ole vielä oppineet elämään toinen toistenne kanssa veljeydessä ja
rauhassa kaikkien ihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi, niin kuin
meillä on muissa maailmoissa. Jos me paljastaisimme tämän voiman teille tai kelle tahansa Maan ihmiselle, ja jos siitä tulisi julkista tietoa, monet ihmisistänne pian rakentaisivat aluksia avaruusmatkailuun ja he asentaisivat aseita niihin tarkoituksenaan yrittää
valloittaa ja ottaa haltuunsa muita maailmoja.” 6 Siksipä meidän
on kysyttävä itseltämme, että jos rauhanomaiset vierailijat näkivät
sen vaivan, että selittivät mikseivät aivan vielä voi jakaa teknologiaansa kanssamme, mikseivät he samalla olisi varoittaneet meitä
kilpailijoistaan avaruudessa, jos sellaisia olisi olemassa?
Ei ole epäilystäkään siitä, että aina Natsi-Saksan ajoista alkaen maailmanmahdit ovat salaa työskennelleet avaruusmatkailuteknologian parissa. Siltikään se ei todista, että kukaan olisi
onnistunut luomaan alusta, joka kykenisi viemään meidät kuuta kauemmas. Desmond Leslie, joka on lähes kokonaan unohtunut roolissaan olla ensimmäinen, joka omassa osiossaan kirjas-
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Poikkitieteellistä vahvistusta
ESIMERKKI 1: AVARUUSVIERAILIJOIDEN TARKOITUSPERÄ

”Jos [UFOt ydinasetukikohtien yllä] haluaisivat tuhota ne, ne
olisivat voineet niin tehdä, kaiken sen voiman keinoin, joka niillä
näyttäisi olevan. Siksi minä henkilökohtaisesti en usko niillä olevan
vihamielistä tarkoitusta.”
– Robert Salas, USA:n ilmavoimien kapteeni, evp. (2010)
”On silkkaa hulluutta että [avaruusihmiset] muka toteuttaisivat
geneettisiä tai sukupuolisia kokeita ihmisillä tältä planeetalta, kun
heidän teknologiansa on useita tuhansia vuosia edellä mitään, mitä
me voimme tänä päivänä kuvitella”
– Benjamin Creme, esoteerikko (2010)
”He eivät abduktoi ihmisiä, tämä ilmiö, joka tänä päivänä saa niin
suuren kaiun UFO-kirjoissa, ei ole pantavissa heidän syykseen.”
– Bruno Sammaciccia, kontaktihenkilö (2009)
”On ilmeistä, että jos [ET:eitten olemassaolo] olisi ollut vihamielistä,
me olisimme jo mennyttä kalua. … Meillä ei ole mitään puolustusta,
jos se olisi se mitä he todella haluaisivat.”
– Edgar Mitchell, astronautti (2008)
”Miksi fysiikassa ja insinööritieteessä niin kehittyneet ja valtavia
etäisyyksiä avaruudessa ylittävät olennot olisivat niin takapajuisia,
mitä tulee biologiaan.”
– Carl Sagan, astronomi (1993)
”Me kaikki tiedämme, että se voima [joka avaruusihmisillä on],
saisi suurimmatkin pommimme näyttämään itsenäisyyspäivän
paukkupommeilta. Eivätkö nämä tosiseikat riittävässä määrin vastaa
kysymyksiin heidän vaarallisuudestaan?”
– George Adamski, kontaktihenkilö (1957)
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sa Flying Saucers Have Landed kertoi maanulkoisten vierailuiden
historian ja perusteli asian vakuuttavasti. Hän nimittäin totesi että
”ainoa vastalause ’Alieneitten [vihamielistä] Valtateoriaa’ vastaan
on se, että nämä lautaset ovat lennelleet kaikkialla kautta maailman [yhtä lailla ystävällismielisten ja vihamielisten maiden yllä]
jo melko kauan. Tutkimus osoittaa, että ne ilmestyivät suurina
joukkoina ja nähtiin silmäätekevien tähtitieteilijöiden toimesta jo
vuosia ennen kuin Wrightin veljekset tekivät ensilentonsa ilmaa
painavammalla koneellaan. Tilanteen ollessa tämä, minkä tahansa
maallisen vallan, jolla olisi ne hallussaan, olisi luonteeltaan oltava
rauhanomainen, sillä sehän olisi voinut valloittaa maailman käytännössä yhdessä yössä, milloin vain niin halutessaan.”7 Ilmeistä
on, että luonnonvarojen käydessä vähiin, tämä pätee tänä päivänä
vieläkin enemmän kuin vuonna 1955.
Ja niinkin hiljattain kuin 2008, Apollo 14:n astronautti Edgar Mitchell, joka on kuvannut itseään sanoen että hän ”on niin
etuoikeutettu, että omaa sen tiedon, että meillä on ollut vierailijoita tällä planeetalla”, ja siis joku, joka ei ole kuka tahansa, sanoi
haastattelussa: ”Uskon, että viimeisten 60 vuoden aikana on ollut
käynnissä reverse engineeringiä … mutta se ei ole läheskään niin
kehittynyttä kuin mitä vierailijoilla on.”8
Täten voimme nähdä kuinka väitteet ”salaisista avaruusohjelmista” ovat seurausta siitä, että spekulointi on karannut käsistä ja
mielikuvitus on vallannut maailman eikä suinkaan niin, että uusia
sivilisaatioita olisi valloitettu, kuten on spekuloitu. Heille, jotka
haluavat olla varustautuneita selviämään pelkoja herättelevää ja
tarttuvaa narratiivia vastaan, toiveena on, että yllä kerrottu näyttää
lukijoille miten ajatella, pikemminkin kuin mitä ajatella.
Pitäisi olla selvää, että ne väitetyt kauheudet, joita monet tällä hetkellä väittävät ”alieneitten” tekemiksi, tulivat mukaan keskusteluun maanulkoisten vierailijoiden aiheeseen jonkin aikaa sen
jälkeen, kun kampanja synnyttää sekaannusta ja pelkoa avaruusvierailijoista sai alkunsa. Samalla tavalla kuin emme olleet kuul-
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leetkaan sinisistä lintulajeista 9 ennen kuin elokuva Avatar (2009)
saavutti suuren suosion. On ilmeistä, että disinformaatiokampanja ei ole pelkästään luonut epäuskoa ihmisten mielissä suhteessa ”viralliseen” totuuteen, vaan se on myös vaikuttanut ihmisten
kriittiseen ajatteluun jopa siinä määrin, että moni tänä päivänä
näkee salaliittoja sielläkin, missä sellaisia ei ole, tai jopa kadottavat
kokonaiskuvansa todellisuudesta. Tätä tapahtuu siinä laajuudessa,
että hätääntyneiden ja fantasioita rakentelevien lukumäärä näyttää tällä hetkellä ylittävän heidän lukumäärän, jotka aidosti yrittävät erotella faktat fiktiosta. Siksi on aika tuoda järki ja logiikka
takaisin ponnisteluihimme.
Ja kuten monet varmasti ajattelevatkin, ”totuus” on näkökantakysymys. Yksittäisen ihmisen näkökanta on kuitenkin voimakkaasti riippuvainen hänen tietoisuutensa kehityksestä. Esimerkiksi kun tohtori Carl Sagan tunnetussa televisiosarjassaan, Cosmos,
totesi ”Meidät on tehty tähtiaineesta. Me olemme tapa kosmoksen kokea itsensä”. Se mitä hän sanoi, ei itse asiassa ollut mitään
muuta kuin mitä Jeesus sanoi: ”Minä ja Isä olemme yhtä.”, hänen
ilmaistessa identifioitumisensa kaiken elämän Lähteeseen. Tämä
puolestaan ei ole mitenkään eri kuin mitä George Adamski kirjoitti vuonna 1958: ”[Ihmisen on] ymmärrettävä että hän on yhtä
kaiken luodun kanssa. Hänen on ymmärrettävä, että ne atomit,
jotka nyt värähtelevät hänen kehossaan, on kierrätetty aina uudestaan kautta luomuksen, ja siksi ne ovat osallistuneet jokaiseen
vaiheeseen pienimmästä kuviteltavissa olevasta muodosta suurimpiin planetaarisiin muotoihin, jotka aikakausia sitten vedettiin takaisin avaruudeksi. Ei ole olemassa mitään erolinjoja, muita kuin
ne jotka ihminen on itse itselleen luonut!”10
Joten näemme kuinka lausumat kuten Saganin astrofysiikan
alalta antama, ja jonka George Adamski — monen mielestä maallikompi kuin Sagan — sanoi proosallisemmin, omat vain tapoja
ilmaista se, mitä monet pitävät kristinuskon ytimenä. Siksi, vaikkakin ”totuus” saattaa vaihdella eri ihmisten mielessä, riippuen
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heidän tietoisuutensa kehityksestä, niin jos jokin kokemus on arvoltaan universaali, se tullaan huomaamaan ja todentamaan eri näkökulmista, aivan riippumatta siitä minkä inhimillisen aktiviteetin
parissa yksilö on toimelias. Me voisimme hyvin kutsua sitä poikki-alaiseksi vahvistukseksi – tiede ja uskonto, niin kuin tässä oli, ilmaisevat saman totuuden omasta näkökulmastaan tarkastellen.
Benjamin Creme, jonka työtä monet pitävät tuoreimpana
Ajattoman Viisauden opetuksena, sanoo että ”Jumala on kokemus ilmaistavaksi. Ihminen laajentaa tietoisuuttaan tullakseen
tietoiseksi. Kyse on vain ja ainoastaan tietoisuudesta.”11 Pitkälti
samaan tyyliin Australian University of Queenslandin edistyneiden ihmistieteiden tiedekunnan johtaja Peter Harrison hiljattain
sanoi, että ”sekä tieteen että uskonnon lähtökohta on jonkinlainen
kokemus, ja tarkoitus on ottaa selvää tuosta kokemuksesta.”12
Koska salailu ja peittely ovat luoneet lähes rajattoman määrän
spekulointia Maan ulkoisten olentojen maapallolla olemassaolon
luonteesta, jopa heidän parissaan jotka pitävät itseään tutkijoina,
tarvitsemme jonkin tavan varmistaa mikä informaatio, mitkä faktat ja mitkä kokemukset tai väitteet ovat aidon kiinnostuksemme
arvoisia ja mitkä niistä voimme turvallisin mielin sivuuttaa. Kun
kerran tiedämme, että disinformaatiokampanjan tarkoitus oli tuhota ensimmäisten kontaktihenkilöiden maine, jotta heitä ei enää
otettaisi todesta, heidän kertomuksensa antavat meille luotettavan lähtökohdan, varsinkin koska ne kaikki sisältävät huomionarvoisia vastaavuuksia. Ja varsinkin siksi, kun ne saavat vahvistusta
kontaktihenkilöiltä kautta maailman tuona aikana ja myös heiltä,
jotka ovat myöhempinä vuosikymmeninä raportoineet samankaltaisia kokemuksia. Nämä kertomukset, joita olen laajalti kirjannut
kirjoihini, sisältävät kunnioituksen vapaata tahtoamme kohtaan
ja itsemääräämisoikeuttamme kohtaan lajina, mutta myös huolen sitä kohtaan, millä tavalla olemme järjestäneet yhteiskunnan
ja elämisen tarpeiden hankkimisen tuhoisan kilpailun periaatteen
ympärille.
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Luonnollisesti kontaktihenkilöiden kertomuksissa on myös
vastakkaisuuksia ja epäyhteneväisyyksiä, mutta ne eivät koskaan
liity vierailujen luonteen pääasiallisiin piirteisiin tai vierailijoiden
tarkoitusperiin. Ja ne saattavat hyvin liittyä ymmärryksen puutteeseen, puutteelliseen havainnoimiseen, elinikäisen ehdollistamisen aiheuttamaan tai edellä mainittujen tekijöiden aiheuttamaan
tiedon vääristymiseen, tarpeeseen värittää kertomustaan tai pelkooon joutua naurunalaiseksi; ja nämä kaikki kohdistuvat kontaktihenkilöön itseensä. Mutta juuri näistä mainituista syistä nuo
pienet eroavaisuudet ovat painoarvoltaan paljon pienempiä kuin
lausumat, jotka toisaalta tukevat toinen toistaan, mutta myös vahvistavat ihmisen yhteneväisen viisauden perinteen perusteesit.
Kuten kuvasin kirjassani Priorities for a Planet in Transition,
tarkastelemalla yhteneväisyyksiä kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin etsiessämme merkityksellisiä luonteenomaisuuksia ja syntetisoimalla löydöksemme, voimme dedusoida arvokkaan kriteeristön – historiallisen, sosiaalisen, poliittisen ja henkisen – jotka voivat toimia astinlautoina kriittiselle tarkastelullemme, pohtiessamme käytännössä mitä tahansa väitettä, joka liittyy maanulkoiseen
läsnäoloon. Yhteenvetona voidaan todeta, että mikäli Maassa vierailisi sekä hyväntahtoisia että pahantahtoisia vierailijoita
»» ei ole mitään syytä sille, miksi vain yhdenlaatuista tapaamista tapahtui, ilman toisenlaatuista tapahtumista ensimmäisten
kontaktihenkilöiden kokemusten aikana;
»» ei ole mitään syytä miksi minään ajanjaksona tapahtunutta pahantahtoista kontaktia ei olisi tullut raportoitua silmäätekevien ihmisten ja virallistahojen toimesta, joista monet ovat kylläkin kertoneet hyväntahtoisista kontakteista;
»» meillä tulisi olla kertomuksia siitä, mikä olisi päinvastaista
kansainväliseen yhteistyöhön kannustamiselle ja oikeudenmukaisuuteen sekä rauhanomaisuuteen kannustamiselle ja lisäksi meillä
pitäisi olla kertomuksia tuhovoimaisen teknologian tarjoamisesta
edes joidenkin alkuperäisten kontaktihenkilöiden kertomana;
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»» meillä pitäisi olla sellaisia kertomuksia alkuperäisiltä kontaktihenkilöiltä, jotka sen lisäksi, että ne vahvistavat ihmiskunnan
viisauden oppien historian sekä uskontojen perusoppien olemassaolon, myös kertoisivat vastakkaisista elämänkatsomuksista.
Jos me nyt kohdistamme kriteeristömme väitettyjen ”abduktioiden” laajaan joukkoon, näemme hyvin pian, että ne eivät kestä kvalitatiivisen datamme kriittistä synteesiä eivätkä myöskään
logiikkaa. Sillä jos avaruusvierailijoiden tekemät abduktiot olisivat todellinen ilmiö, tokihan 1950-luvulla julkisuuteen astuneiden
monien henkilöiden joukossa edes yhdellä olisi tullut olla kokemus siitä? Ja eikö silmäätekevien ja virallislähteiden joukossa jotka ovat puhuneet kontakteista avaruusihmisten kanssa, tulisi olla
joku joka puhuisi abduktion kokemuksesta?
Tietenkään tarkoitus ei ole kieltää keltään sellaista kokemusta, joka heillä on ollut. Kuten kerroin selostuksessa minun käyttämäni tutkimusmenetelmän osalta, on olemassa ainakin neljä uskottavaa selitystä ”abduktio” kokemuksille: 1) kun ihminen omaksuu vallalla olevan termin — ”abduktio” — kuvaamaan molemmin
puolin tapahtuvaksi hyväksyttyä kohtaamista, vaikkakin muistikuvien outous herättää pelon tuntemuksia (esimerkiksi Travis
Walton puhuu nykyään ”ambulanssikutsusta” eikä enää ”abduktiosta”)13; 2) kun salainen hallinnon tai puolustusvoimien virasto lavastaa hypnoosin tai huumeiden avulla luodun kokemuksen,
jonka tarkoitus on sekaannuttaa ja harhaanjohtaa yleisöä maanulkoisten kävijöiden todellisesta luonteesta; tai kun herkillä ihmisillä 3) on ylivilkas mielikuvitus, tai 4) he saavat kiinni siitä ajatusmuodosta, joka tämän ilmiön ympärille on kehittynyt ja he saavat
itsensä vakuuttuneeksi, että niin tapahtui juuri heille, samaan tapaan kuin unetkin ovat todellisia niiden kestäessä.14
Niinpä voidaksemme päättää voidaanko tietoon luottaa antamaan jonkin asteista totuuden kuvaa tai todellisuuden kuvaa yli
sen mikä on puhtaasti subjektiivinen kokemus, meidän tarvitsee
vain selvittää saako se vahvistusta useista eri katsantokulmista,
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tai ainakin useammasta kuin yhdestä, tai vahvistusta ihmisiltä eri
tieteen aloilta sekä eri ajoilta ja/tai eri sosiaalisista viitekehyksistä. Tämä on olennaisen tärkeätä alalla kuten ufologia, jossa käsin
kosketeltava todistusaineisto ei tule olemaan mahdollista ennen
avointa kontaktia. Vuosikymmeniä kestäneen disinformaatiokampanjan tuloksena, jopa hallituksilta tai niiden virastoilta tulevat ”paljastukset” on asetettava kyseenalaisiksi, siitä yksinkertaisesta syystä, että niillä on omat (geo)poliittiset agendansa.
Lukijat tulevat siten huomaamaan, ettei lähestymistapamme,
juuri sen takia, ole tiettyjen lukkoon lyötyjen uskomusten osalta
vahvistuksen hakemista ja päinvastaisen todistusaineiston puuttumista, vaan pikemminkin työkalu, jolla eliminoidaan disinformaatio, epäinformaatio ja spekulointi. Tässä mielessä vahvistus
uskonnollisesta lähteestä on aivan yhtä arvokas kuin tieteellisestä
lähteestä tuleva.
On tässä yhteydessä muistettava, ettei tiede, tai tieteellinen
lähestyminen, ole samaa kuin ateismi. Niinpä evoluutiobiologi
Richard Dawkinsin ateismi on itsessään uskomus, eikä vähääkään
vähemmän fundamentalistinen, kuin se joka näkee Raamatun tulevan sanasta sanaan suoraan Jumalan suusta, sen sijaan että se olisi 66:n kirjan kooste, joka muodostaa kaksi testamenttia ja jonka
kirjasivat monet profeetat, papit ja kirjurit taikka heidän seuraajansa useiden sukupolvien kuluessa. Juuri tällainen jäykkä, äärimmäisyyksiin menevä ajattelu johtaa väistämättä konflikteihin yhtä
lailla taloudessa, uskonnossa, politiikassa kuin tieteessäkin ja sen
lopullisia uhreja ovat suvaitsevaisuus, oikeanlaiset ihmistenväliset
suhteet ja keskinäinen kunnioitus.
Kuka vain, joka viitsii tutkia ihmiskunnan jaettua viisauden
traditioita, tulee huomaamaan, että uskontojen ydinolemukset —
siis alkuperäinen oppi vähennettynä sillä dogmalla, jota sitä seuranneet tulkitsijat (papit) ovat sallineet kasaantua sen ympärille
— jakavat useita keskeisiä näkökantoja ja niistä tärkeimpinä: 1)
aina ajoittain tapahtuva Opettajan paluu, siis opetuksen paljasta-
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minen, kunkin kosmisen aikakauden alussa tai lopussa koskien 2)
tietoisuuden lähdettä ja kehittymistä ja sen ilmentämisen tarvetta
ja 3) elämmisellä Kultaisen Säännön mukaisesti sekä luomalla oikeanlaisia ihmissuhteita.
Monet saattavat löytää lohtua uskonnon sivuuttamisessa siihen sen alkuperäisten tarkoitusten ympärille kerrytetyn sellaisen
jäykän dogman takia, jonka takana ovat sellaiset myöhemmät tulkitsijat, jotka antavat vääristäen ymmärtää, että teksti kerran annettuna on muuttumaton Pyhä ohje. Uskonnon sivuuttaminen
olisi yhtä lyhytnäköistä kuin kontaktien väitteiden sivuuttaminen,
jos sivuuttaminen perustuu vallassa olleiden toimesta tapahtuneeseen alkuperäisten kontaktihenkilöiden naurunalaiseksi tekemiseen. Kuitenkin ilman ennakkoasenteita tapahtuva katselmus sekä
alkuperäisiin opetuksiin että alkuperäisiin kertomuksiin kontakteista maanulkoisten vierailijoiden kanssa, molemmat osoittavat
sellaiseen elämisen tapaan, joka pohjaa tietoisuuden kasvattamiseen oikeanlaisten ihmissuhteiden avulla.
Itse asiassa kuka tahansa, joka on lukenut ensimmäisten kontaktien kertomukset tietää, että maanulkoiset vierailijat – vaikkakin esittivät neuvonsa ja opetuksensa verhottuna ”uskonnolliselta kuulostaviin” termeihin, jotka nämä kontaktihenkilöt tunsivat – eivät millään tavalla olleet tekemisessä uskonnon kanssa
siten, että he olisivat ”siirtäneet vastuun pois ihmisiltä” ulkoiselle
taholle, vaan päinvastoin, poikkeuksetta he puhuivat ihmisten
omasta vastuusta korjata itse maailmassa aiheuttamamme ongelmat, kuten laajasti kirjoitan kirjassani Priorities for a Planet
in Transition.
Ja tässäkin, jos liitymme siihen hillittömään spekulointiin,
että esimerkiksi uskonnot saattavat olla avaruusvierailijoiden tekemää ajatusmanipulointia, emme tuo minkäänlaista selkeyttä
keskusteluun, vaan samennamme vettä entisestään hieman vähemmän ilmeisellä pelottelulla. Ja nimenomaan pelko ja tietämättömyys ovat ne, jotka ovat harhaanjohtaneet ihmiskunnan Ope-

faktojen erottaminen disinformaatiosta

21

tusten ydinsanomasta tähän dogmaan ja äärimmäisyyteen, jotka
ovat luoneet tämän päivän vaaralliset jakolinjat.
Se määritelmä tieteestä, jonka Daniel Fryn kontakti hänelle
antoi heinäkuun 1950 tapaamisen yhteydessä luo sykähdyttävän
sillan nykyisen käsityksemme tieteestä ja uskonnosta välille: ”järjestäytynyt ja älykkäästi ohjattu totuuden etsiminen”, joka jakautuu kolmeen päähaaraan 1) fyysinen tai materian tiede, joka käsittelee ihmisen ja hänen ympäristönsä välistä suhdetta; 2) sosiaalitieteet, jotka kuvailevat ihmisen ja kanssaihmisen välistä suhdetta;
ja 3) henkinen tiede, joka kattaa suhteen ”ihmisen ja sen luovan
sekä äärettömän älyn voiman, joka ohjaa luontoa ja joka kyllästää
luonnon, välillä”15.
Se, että tämä ”silta” ei ole vain minun toiveikasta ajatteluani,
vahvistuu Yhdysvaltalaisen Delawaren yliopiston fysiikan tohtori Stephen M. Barrin toimesta kun hän kirjoitti, että jos me ”hyväksymme perinteisemmän kvanttifysiikan ja aina von Neumanniin asti palaavan ajattelun, sen logiikka … johtaa siihen johtopäätökseen, ettei kaikki ole pelkästään liikkeessä olevaa materiaa,
ja varsinkin siihen, että ihmismielessä on jotain, joka ylittää aineen ja sen lait. Silloin tulee mahdolliseksi vakavasti pohtia tiettyjä kysymyksiä, jotka materialismi oli jättänyt sivuun. Kuten jos
ihmismieli jossain määrin ylittää materian, eikö silloin voisi olla
olemassa mieliä, jotka ylittävät fyysisen maailmankaikkeuden kokonaisuudessaan? Ja eikö silloin voisi olla olemassa ylivoimainen
mieli?” 16
Professori Barr on kaikkea muuta kuin ainoa tiedemies, joka
on päätynyt tähän tai tämänkaltaiseen hahmotelmaan luonnon
äärimmäisestä luonteesta. Ja kuten Daniel Fryn avaruuskontakti
selittää: ”Ihmiskunta … riippumatta siitä milloin tai missä hän
tulee olevaksi, on sisäsyntyisesti saanut sen ymmärryksen, että on
olemassa korkeampi ja rajaton älykkyys, joka on suurempi kuin
ihmisen kyky ymmärtää. Ihmisen monissa kehityksen vaiheissa,
ihmisen asenne tuohon voimaan saattaa vaihdella pelosta sekä
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karsastamisesta aina ihailuun ja rakkauteen. Mutta hänellä on
aina ollut vaistonvarainen tarve oppia lisää luontonsa henkisestä
puolesta ja kykyjensä luovasta osuudesta.”17
Yhtä lailla yksi Adamskin kontakteista kertoi: ”Me muista
maailmoista, jotka olemme eläneet tuntemattomina teidän keskuudessanne, näemme selkeästi kuinka identifioitumisenne Pyhän Lähteen kanssa on kadonnut. Maan ihmisistä tulee erillisiä
yksilöitä, jotka eivät enää ole aidosti inhimillisiä ilmaisussaan, toisin kuin alussa oli. Nyt he ovat vain tapojensa orjia. Kuitenkin
näiden tapojen vankilassa on edelleen se alkuperäinen sielu, joka
janoaa ilmaista itseään sen jumalaisen perimän mukaisesti. … [K]
unnes ihminen osaa heittää sivuun henkilökohtaisen ylpeytensä
kahleet ja sallii tuon äänen ohjata itseään, hän tulee jatkamaan
elämistään sotien omia olemassaolonsa lakeja vastaan.”18
Kuten kävi ilmi kirjassa Priorities for a Planet in Transition,
kertomukset nykyajan ensimmäisiltä kontaktihenkilöiltä ovat ääriään myöten täynnä ohjeita ja informaatiota meille, kuinka rakentaa uusi maailma, joka takaa ihmisrodun säilymisen ja sen sivilisaation turvallisen edistymisen. Perustuen siihen määrään todistusaineistoa, jota kirjassa on ja johtuen sen tiedon ajankohtaisuudesta nykyhetkellä, ehdotan käytännönläheisempää ja todisteisiin
ohjaavaa määritelmää termille ”eksopolitiikka”. Ehdotukseni nojaa termin alkuperäisiin osasiin, joissa ”exo/ekso” tarkoittaa ulkoa
ja ”politiikka” tarkoittaa asioita, jotka liittyvät valtion tai sen kansalaisten asioihin.
Eksopolitiikka – Ihmiset muilta planeetoilta
näyttämässä ihmiskunnalle vaihtoehtoisia ja
järkevämpiä tapoja organisoida yhteiskunta, ilman
että tuputtavat meille näkemyksiään.

Samalla kun ne tiedot sivuutetaan, jotka voimme identifioida turvallisiksi modernin maanulkoisten kontaktien historiassa,
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ei tietenkään ole ihme, että tarina kuudesta sokeasta yrittämässä
tunnistaa elefanttia sen perusteella, mikä ruhon osa sattuu kunkin
edessä olemaan, on osuva vertaus UFO-tutkimuksen ja maanulkoisen läsnäolon nykytilasta.
Kuitenkin ympäristössä, joka on salailun ja disinformaation
kyllästämä, meidän on lähestyttävä maanulkoisten vierailuiden aihetta ja todistusaineistoa silmämme sepposen selällään koko kuvalle, samalla kun pidämme yllä kriittistä asennetta kohti niitä
kontaktiväitteitä ja ”sisäpiirin” tiedon väitteitä, jotka ovat tulleet
ilmi disinformaatiokampanjan alun jälkeen.
Ainoa tapa jolla voimme tämän tehdä, on tunnustamalle ne
hämmästyttävät yhteneväisyydet ensimmäisten kontaktihenkilöiden kertomuksissa suhteessa inhimillisen kokemuksen laajempaan viitekehykseen, ja ottamalla ne astinlaudoiksi, joilta kriittisesti tarkkailla kaikkia niitä väitteitä, jotka saattaisivat olla pelon, sekaannuksen, tai sen sensaatiomaisen huomion hakuisuuden
saastuttamia, joka on värittänyt enenevässä määrin suurinta osaa
kontaktinarratiivia 1950-luvun keskivaiheilta asti.
YHTEENVETO
Tosiasiat
• 1950-luvun kontaktihenkilöt poikkeuksetta raportoivat kontakteista hyväntahtoisten avaruuden asukkien kanssa. Nuo
kontaktit kiinnittivät huomiota sosiaalistaloudellisen epätasa-arvon vaaroihin jakautuneessa maailmassa täynnään ydinaseita, ja kansainvälisen yhteistoiminnan tarpeeseen ratkaista
ihmiskunnan ongelmat, jotta voisimme selviytyä, ja jotta sivilisaatiomme voisi kehittyä turvallisesti.
• Ajatus vierailijoista muilta planeetoilta sekä kontaktihenkilöiden kuten George Adamski, Daniel Fry, Buck Nelson ja Howard Menger ja monien muiden kautta tullut positiivinen vies-
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ti sai aikaan suuren kiinnostuksen sotaan väsyneeltä suurelta
yleisöltä, joka eli ydintuhon psykologisen uhan alla.
• Lännen ja idän blokkien välisen kylmän sodan aikaisen ideologisen vastakkainasettelun takia, nuo valtaapitävät tarvitsivat
yleisen mielipiteen tuen asevarustelulle ja käynnistivät yhteisen disinformaatiokampanjan, jonka tehtävä oli mustamaalata kontaktihenkilöiden kokemuksia ja pilkata heidän tietojaan
sekä heidän persoonaansa.
• Mitä enemmän erilaisista sosiaalisista, akateemisista ja uskonnollisista taustoista tulleiden ihmisten kokemuksia vertaillaan,
sitä luotettavammaksi ja pätevämmäksi osoittautuvat tämän
kvalitatiivisen tutkimuksen löydökset.
Tämän merkitys
• Epäilys, hämmennys ja pelko, jotka johtuvat tarkoituksellisesta
disinformaatiokampanjasta ja pelottelusta kuten järjestetyistä
”abduktioista”, avasivat ovet rehottavalle spekulaatiolle suuren
yleisön keskuudessa.
Tätä tukee
• Maailman tila tällä hetkellä vahvistaa kiireellisen tarpeen kansainväliselle yhteistyölle, sosiaalistaloudelliselle oikeudenmukaisuudelle ja rauhalle, kuten avaruusvierailijat ovat ehdottaneet alkuperäisten kontaktihenkilöiden kirjoituksissa.
• Avaruusvierailijoiden ilmeinen korkeampi etiikka ja moraali ovat
jo ilmaistuina ihmiskunnan kaikkein korkeimmissa pyrkimyksissä, kuten YK:n Yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien Julistuksessa ja Brandtin komission 1980-luvun raportin lopputuloksissa ja suosituksissa (North-South — A Programme of Survival)
• Informaatio avaruusvierailijoiden hyväntahtoisista aikeista alkuperäisten kontaktihenkilöiden kertomuksissa saa vahvistusta
myöhemmin tulleiden kontaktihenkilöiden selonteoista ympäri maailman, kuten myös viranomaisten ja arvohenkilöiden
selonteoista.
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• Ihmisten veljeskunnan käsite, jonka avaruusolennot ovat tuoneet esiin alkuperäisten kontaktihenkilöiden kertomuksissa
voidaan myös löytää Kultaisesta säännöstä, jonka me löydämme jokaisen maapallon uskonnon ydinajatuksista, kuten myös
Ajattoman Viisauden opetuksista.
• Yhä useammin tiedemiehet ja uskontojen kannattajat löytävät
yhteistä jalansijaa tunnustaessaan havaitun maailmankaikkeuden yläpuolella olevan transendenttisen olemassaolon todellisuuden.
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2. UFOJEN FYYSISEN
TODELLISUUDEN
PALJASTAMINEN
Yksi pysyviä ”mysteereitä” UFOjen ympärillä on niiden ilmeinen
kyky ilmaantua ja hävitä tahdonvaraisesti. Tässäkin valaisevia vihjeitä on löydettävissä kontaktien kertomuksista ja ikiaikaisen viisauden opetuksista, samalla kun tieteellinen näkemys jatkuvasti
antaa mielenkiintoisia ja vahvistavia näkemyksiä.
Kun 1958 ensimmäiset Venuksen pintalämpötilaa koskevat
mittaukset julkaistiin, George Adamski joutui pian naurunalaiseksi väitteistään, että hänen kontaktinsa tulevat siltä ja siltä toiselta planeetalta aurinkokunnastamme. Kuitenkaan hän ei ollut
väitteissään yksin: brasilialainen fyysikko ja kontakti Dino Kraspedon (Aladíno Felíxin pseudonyymi), kanadalainen tutkija ja
kontakti Wilbert Smith, italialainen journalisti ja kontakti Bruno Ghibaudi sekä yhdysvaltalaiset kontaktit Howard Menger ja
Buck Nelson kaikki sanoivat, enemmän taikka vähemmän julkisesti, että avaruusalukset ja niiden matkustajat ovat peräisin aurinkokunnastamme ja pääasiallisesti Marsista, Venukselta, Saturnukselta ja muutamalta muulta planeetalta. Ensimmäisten kontaktien mustamaalauksesta lukien tuskin kukaan on paikallistanut
avaruusvierailijoiden alkuperää omaan aurinkokuntaamme, mutta tähän päivään asti esoteerikko Benjamin Creme kategorisesti on väittänyt, että ”Kaikki planeetat aurinkokunnassamme ovat
asuttuja…”, mutta, hän on tarkentanut, ”jos menisi Marsiin tai
Venukselle siellä ei näkisi ketään, koska he ovat siellä fyysisissä
kehoissa, jotka ovat eteeristä ainetta.1 Tämä väite alleviivaa sitä,
mitä kontaktihenkilö Howard Mengerille kerrottiin 1950-luvulla:
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”[ J]os maan ihminen fyysisessä kehossa voisi mennä sinne, hän ei
todennäköisesti näkisi monia niistä elämänmuodoista, jotka värähtelevät nopeammalla taajuudella kuin ihmisen oma keho —
ei sen enempää kuin hän kykenee näkemään henkisiä elämänmuotoja omallakaan planeetallaan. Jollei hänen fyysistä kehoansa
käsiteltäisi ja ehdollistettaisi, hän ei voisi nähdä olentoja toisella
planeetalla.”2 George Adamski sanoo saman asian toisin, kertoen,
että avaruusihmiset ”kykenevät asettamaan mielensä sellaiseen
korkean taajuuden tilaan, joka saattaa heidän kehonsa näkymättömäksi meidän rajalliselle näkökyvyllemme.”3 Hänelle itse asiassa
kerrottiin, että ”… me voimme nostaa aluksen aktivoidun osan värähtelytaajuutta siihen pisteeseen asti, että se tuottaa näkymättömyyden. Ilman meidän omaa varovaisuuttamme, teidän koneenne voisivat lentää sokeina päin aluksiamme, ja niitä näkemättä.
Jos sallisimme teidän tulla niin lähelle, tulisitte osuessanne huomaamaan, että aluksemme ovat yhtä kiinteitä, kuin jos ne operoisivat alemmalla taajuudella.4 Eteerisen (hienovaraisen) aineen
tasojen konseptin ymmärtäminen on tässä mielessä elintärkeätä.
Ikiaikaisen viisauden oppien viimeisimpänä selittäjänä, Creme
sanoo, että ”[ J]ollei ymmärrä energian eteeristen tasojen todellisuutta hienovaraisempina ja hienojakoisempina aineen tasoina,
on mahdotonta ymmärtää UFO-ilmiötäkään…”5 Kuitenkaan sen
periaatteen ymmärtäminen, että avaruusalukset tulevat näkyviksi
niiden alentaessa atomiensa värähtelytaajuutta ja katoamista näkyvistämme, kun ne palaavat alkuperäistilaansa, ei ole kovinkaan
vaikeata, kuten chileläisen kontaktin, Enrique Barriosin vierailija
kertoo hänelle siitä: “Jos polkypyörän rengas pyörii todella vinhasti, sen pinnoja ei voi nähdä. Me saatamme aluksen molekyylit
nopeaan liikkeeseen.” 6 Se seikka, että sama periaate pätee aluksen
miehistöön, ilmenee jaksosta Truman Bethurumin kirjasta Aboard
a Flying Saucer. Kun Truman ja hänen pomonsa Whitey nauttivat kahvia ja piirasta paikallisessa ruokalassa, he huomaavat naisen, jonka Truman tunnistaa sen aluksen kapteeniksi, jonka hän
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oli kohdannut aiemmin naisen miehistönjäsenen kanssa. Trumanin pomo ei tahdo tulla esitellyksi, joten hän menee ulos ravintolasta ja Truman pyytää pomoaan tarkkailemaan mihin suuntaan
avaruusihmiset poistuvat ravintolasta. Trumanin kysyessä naiselta
joitain kysymyksiä, tämä kieltää, ja kuitenkin myöhemmin tarjoilijan välityksellä vahvistaa olleensa tuo kapteeni. Kun he poistuvat
ruokalasta, Truman kysyy Whiteylta mihin suuntaan he menivät,
mutta Whitey totesi, ettei kukaan poistunut ravintolasta.7
Luonnonsuojelualueella Uitenhagen lähellä Itäisessä Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa tapahtuneen kohtaamisen tapahtumia UFO-tutkija Cynthia Hindille kerratessaan, neljä nuorta
silminnäkijää todistivat miesten ”hopeisissa asuissa” katoavan heidän silmiensä edessä. Kun heiltä kysyttiin mihin miehet menivät,
pojat vastasivat: ”[H]e hävisivät vain yhtäkkiä” huomaten samanaikaisesti, että miesten alus ”oli myös kadonnut”.8
Vaikka hän olikin tietoinen kiinteän fyysisen ja eteerisfyysisen aineen eri tasoista, George Adamski kieltäytyi tekemästä eroa
niiden välillä koska hänen oma viestinsä ja kokemuksensa olivat vaarassa hämärtyä mukamas ”avaruuden viestejä” kanavoivien
mystikkojen sanomaan. Kuitenkin Adamskin tehtävä oli nimenomaan osoittaa maailmalle, että he ovat todellisia, fyysisiä (vaikkakin eteerisellä tasolla fyysisiä) olentoja. Hän sanoi kerran yhden kirjoistaan kanssakirjoittajalle, Desmond Leslielle: ”Eivät he
mitään pirun haamuja ole”.9 Tutkija Timothy Goodin mukaan
toisessa yhteydessä Adamski vahvisti argumenttiaan kysymällä:
”Miksi haamu tarvitsisi avaruusaluksen?”10 Monet avaruusihmisistä, jotka tulevat Maahan auttamaan meitä, ovat itse asiassa hyvin kehittyneitä olentoja, jotka voivat matkustaa minne tahansa
ajatuksen voimalla, kuten voidaan päätellä Adamskin kuvauksesta
hänen kirjastaan, Inside the Space Ships, vuodelta 1955. Kuitenkin
Benjamin Cremen mukaan, voidakseen auttaa meitä kaikilla niillä
tavoin joilla meitä auttavat, he tarvitsevat avaruusalustensa teknologiaa avuksi. Creme sanookin ”Monet suurista aluksista (ne voi-
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vat olla neljäkin mailia pitkiä) ovat emoaluksia ja laboratorioita ja
vastaavia.”11
Kun Adamski oli saturnuslaisella emoaluksella, hänelle kerrottiin: ”Tämä alus on tieteellinen laboratorio. Matkustamme avaruuden halki vain tutkiaksemme itse avaruuden jatkuvia muutoksia. Me havainnoimme elämää ja olosuhteita niillä monilla planeetoilla, joita kohtaamme liikkuessamme halki avaruuden. — —
Tämänkaltaisten alusten tutkimustyön tuloksena avaruusmatkailusta on tullut siinä määrin turvallista kuin se nykyisin on.”12
Italialaiselle kontaktihenkilölle Giorgio Dibitontolle kerrottiin, kuten hän kirjoitti kokemuksistaan 1980: ”Universumi sisältää lukemattomia alueita sen materiaalisen ulottumattomissa,
jonka te tunnette. Ainoa tieteenne havainnoima ulottuvuus on
fyysinen. — — Kosmoksessa ei ole pelkästään fyysinen ulottuvuus. On myös yli-aineellisia ulottuvuuksia, jotka kattavat paitsi pituuden, leveyden ja syvyyden, myös suuremman elämän todellisuuksien kirjon, minkä seurauksena se mitä kutsutte takana,
edessä, yllä, alla, sisäpuolella ja ulkopuolella, muuttuvat vanhentuneiksi käsitteiksi. Kuta korkeammalla tasolla jokin universumi on,
sitä enemmän sen elämänvoima ilmaisee itsensä uusina ja vapaina
muotoina ja sen tietoisuus ulottaa itsensä kaikin puolin kattavammaksi näkökulmaksi.”13
Kirjassaan From Outer Space to You, Howard Menger kuvaa
kuinka hän todisti lentävän lautasen laskeutuvan meidän näkökenttämme alueelle: ”Alus omaksui sykkivän ja fluorisoivan valon
muodon, joka muutti värejään valkoisesta vihreään ja punaiseen.
Kun se läheni, varauduin ottamaan lisää kuvia. Se lähestyi hitaasti,
noin Piper Cubin nopeudella. Kun se oli noin jalan korkeudella
maasta ja noin 100 jalan päässä autosta, se leijui ja tunnistin tutun
kellon muodon. Sykkivät värit loppuivat ja siitä säteili aavemainen
sinisen sävyinen valo ja sitten pyöreät ikkunat ilmenivät.14
Kuten edellä on mainittu, ajattoman viisauden oppilaille tuntemamme aineen kolmen olomuodon ylittävien tasojen olemas-
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saolo ei ole uutta. Näiden opetusten mukaan nestemäisen, kiinteän ja kaasumaisen yläpuolella on olemassa neljä fyysisen hienovaraista tasoa, jotka tunnetaan aineen fyysiseteerisinä tasoina, ja
jotka koostuvat aliatomisista hiukkasista erinäisillä värähtelytaajuuksilla — verrannollisia vaikkapa jään, veden ja vesihöyryn molekyyleihin, jotka värähtelevät eri taajuuksilla. Tiibetiläinen Viisauden Mestari, Djwhal Khul, on sanonut, että eteerinen ”on se
todellinen muoto, johon kaikki fyysiset kehot jokaisessa luonnon
luomakunnassa mukautuvat” ja, että ”itse elämä, tulevaisuudessa annettava koulutus, tieteen johtopäätökset ja sivilisaation uusi
moodi tulevat kaikki enenevässä määrin keskittymään tähän ainutlaatuiseen aineeseen.”15 Useat uraauurtavat tiedemiehet ovat
myös tehneet löytöjä, jotka kaikki tavalla tai toisella näyttäisivät
viittaavan eteerisen tason aineen joihinkin aspekteihin.
Esimerkiksi Semyon Kirlianin teknologia, jolla tallennetaan eläviä olentoja ympäröiviä energiakenttiä, kehitettiin myö-

Avaruusihmisiä eteerisfyysisessä olomuodossa valokuvassa videosta, joka otettiin Cordoban provinssissa Argentiinassa vuonna 2006, kun Mónica Coll kuvasi joitain
kumppaneitaan heidän patikkaretkellä Ongamiran alueella, pääkaupunki Buenos Airesista, koilliseen hieman yläviistosta ja lyhyeltä etäisyydeltä. Nämä valoihmishahmot
kylläkin tallenteessa. (Lähde: Pablo Dessy, 2009, ’¿Seres de luz en Ongamira?’
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hemmin kykeneväksi kuvata ihmisen auran. Ja viimeisimmässä
artikkelissaan The Discovery of the Orgone, itävaltalainen tohtori
Wilhelm Reich, lainaa saksalaista biologia, Kammereria, joka sanoi, että ”erityisen elämänvoiman olemassaolo vaikuttaa minusta
hyvin todennäköiseltä! Siis, energia mikä ei ole lämpöä, sähköä,
magneettisuutta, kineettistä energia — — eikä edellisten osan
eikä kaikkien summa, vaan energia, joka nimenomaan kuuluu niihin prosesseihin, joita me kutsumme ’elämäksi’. Se ei tarkoita sitä,
että tuo energia olis rajoittunut niihin luonnollisiin kehoihin, joita kutsumme ’eläviksi olennoiksi’…” Sittemmin Reichin onnistui
kokein todistaa, että orgonienergia, kuten hän kutsui tätä alkuelämänvoimaa, läpäisee kaiken.16
Kiinteän fyysiset olomuodot voidaan nähdä ilmeneminä niille ”kaaviokuville”, jotka sijaitsevat eteerisfyysisillä tasoilla, seikka,
joka ei enää ole puhtaan esoteerinen nimitys, sillä brittiläinen biologi Rupert Sheldrake kehitti ajatuksen ”morfogeneettisistä kenMaan ulkopuolelta tullut pilotti kuvattiin Italiassa 1957: "Itse
asiassa näemme miehen laseissa,
hänen suunsa on melko pieni ja hänellä on metallikaulus, joka kiinnittyy avaruuspukuun, joka on
kiiltävää ja joustavaa materiaalia.
Näemme erikoiset rannekkeet … ja
oudon laitteen vatsalla."
Kuva on vuoden 1963 kirjasta
L'aviazione di altri pianeta opera tra noi:rapporto agli italiani:
1943–1963 ja sen otti Alberto Perego. Uradiplomaattina hän ei ottanut riskiä uransa päättymisesta
julkaisemalla kuvaa epämääräisistä
asioista. Perego oli itse asiassa osallinen tunnetussa Amicizia-tapauksessa.
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tistä”, jonkinlaisesta muistista, mistä luonto palauttaa sen moninaiset fyysiset muodot.17 Tämän pitäisi myös tehdä helpommaksi
ymmärtää se, ettei elämä ole puhtaan riippuvainen hiilipohjaisista
tiheän fyysisistä muodoista ilmenemiskeinonaan, vaan se voi ilmentää itseään eteerisfyysisissä muodoissa, kuten se nimenomaan
tekeekin toisilla planeetoilla aurinkokunnassamme, kuten ilmenee opetuksista ja useiden kontaktien kertomuksista.
Se tosiasia, että avaruusvieraiden alukset ovat eteerisfyysistä materiaa, poissulkee sen mahdollisuuden, että ketään abduktoitaisiin geenien korjuun tarkoituksissa, hybridikasvattamisen
tarkoituksessa taikka implanttien asentamiseksi, taikka muidenkaan hirveyksien tarkoituksessa, kuten pelkoa lietsovat tahot syyttävät vierailijoiden tekevän. Itse asiassa Benjamin Creme sanoo, että ”Ketään ei koskaan viedä avaruusaluksiin fyysisessä kehossa. Se on mahdotonta. Nuo avaruusalukset eivät ole
kiinteän fyysisiä. Voidakseen tulle viedyksi avaruusalukseen, ihminen on ensin saatettava ulos kiinteän fyysisestä kehostaan, ja
sitten alukseen mennään eteerisessä kehossa, jotka alukset itsessään ovat eteerisiä. Se on silti fyysinen muoto, mutta eteerinen
fyysinen.”18
Mikä sinänsä mielenkiintoista, mahdollinen kuvaus fyysisestä
kehosta ulos saattamisesta tulee myös Howard Mengeriltä, joka
kuvaa sitä mitä tapahtui, kun hänen viimein sallittiin käydä aluksessa: ”[T]oinen mies astui ulos ja nosti käsivartensa. Hänen kädessään oli jonkinlainen koje, jonka hän kohdisti minuun. Yhtäkkiä sinisehkö säde syöksyi kohti minua ja sen osuessa päähäni,
koin kihelmöivän tunteen joka oli lämmin ja varsin miellyttävä.
Pysyin paikoillani samalla kun hän hitaasti siirsi sädettä alaspäin
kehoni ylitse aina jalkoihin asti. Sitten hän sulki kojeen ja ystäväni kohotti kätensä merkiksi, että voisin seurata häntä. Toinen mies
oli astunut alukseen ja viittilöi minua.”19 Hänen isäntänsä myöhemmin selitti: ”Me kohdistimme säteen sinuun muuntaaksemme ja käsitelläksemme kehosi nopeasti, jotta saatoit astua aluk-
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seen. Mitä itse asiassa tapahtui, oli että muunsimme kehosi taajuuden vastaamaan aluksen taajuutta.”20
Useiden kontaktihenkilöiden kertomukset toimivat viitteellisenä todistusaineistona siitä, että heidät oli saatettu ulos fyysisestä kehostaan, sillä he kertoivat korkeammasta tietoisuuden tilasta ollessaan aluksella. Giorgio Dibitonto esimerkiksi kirjoitti:
”Valo tässä ihanassa sädealuksessa tuotti meihin vaikutuksen, jota
en oikein osannut selittää. Koimme virkistyneemme ja uudistuneemme ja kaikki henkiset energiamme iloitsivat sanoinkuvaamattoman rauhan kokemuksessa. Samanaikaisesti huomasimme
olevamme sellaisessa hyvinvoinnin tilassa, joka muutti meidät ja
herätti meissä kaikki uinuvat voimamme. Koimme olevamme erityislaatuisella tavalla vastaanottavaisia sille, mitä meille saatettiin
osoittaa sanoina taikka kuvina. Sydämemme paloivat kaikensisällyttävän rakkauden voimasta, sellaisen, jota harvoin voi kokea
Maassa.”21
Amerikkalainen kontaktihenkilö Orfeo Angelucci näyttäisi
hänkin antavan kuvauksen siitä, millaista on olla tämän ”ylimaallisen” kokemuksen tilassa: ”Sisusta oli tehty epätodellisen oloisesta helmiäisaineesta, hohtaen ainutkertaisia värejä, joista tuli valoa — — Oli kääntyväselkänojainen tuoli suoraan sisäänkäyntiä
vastapäätä. Se oli tehty samasta läpikuultavasta ja kajastavasta aineesta, materiaalista joka oli niin katoavaisen oloista, ettei se vaikuttanut olevan sellaista materian todellisuutta kuin mitä me tunnemme — — Istuessani ihailin materian ainesta. Siinä istuessani
koin kuin istuvani ilmassa sillä tuolin aines muovautui sopimaan
kehoni jokaiseen pintaan ja liikkeeseen. Nojatessani taaksepäin ja
rentoutuessani, tuo rauhan ja hyvinvoinnin tunne voimistui.”22
Angeluccin kuvauksen ja muiden kontaktihenkilöiden kuvausten yhteneväisyydet ovat silmiinpistäviä. Esimerkiksi Dibitonto kirjoitti: ”Keskushuone oli valaistu valolla, joka tuntui tulevan joka suunnasta sillä yhtään yksittäistä valon lähdettä ei ollut
nähtävissä. — — Epätavanomainen empatian olotila oli valloil-
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laan; meidät kaikki kyllästi tämä ylimaallinen valo ja energia, joka
oli enemmän henkistä kuin fyysistä laatua.”23 Yhtä lailla Howard
Menger huomasi: ”[S]einät tulivat kirkkaammiksi, kuin ne olisivat itsensä sisältä valaistut…”24
George Adamski kuvasi kiekon sisustaa näin: ”Itse aluksessa
ei ollut yhden yhtä pimeää kulmausta. En kyennyt päättelemään
mistä valo tuli. Se vaikutti läpäisevän jokaisen syvennyksen ja kulman miellyttävällä pehmeällä hehkullaan. Sitä valoa ei voi mitenkään tarkasti kuvata. Se ei ollut valkoista, eikä se ollut sinistä, eikä
se ollut mitään muutakaan väriä, jonka osaisin nimetä.”25
Tiedemies Michael Wolfin kuvaus lautasen sisuksesta on vahvasti Adamskin, Angeluccin ja Dibitonton kuvausta muistuttava:
”Seisoimme paikassa, joka minusta tuntui tutulta huoneelta, se oli
kirkkaasti valaistu, muttei niin kirkkaasti, että se oli koskenut silmissä. Valo ei tuntunut tulevan mistään yhdestä lähteestä, vaan se
oli kaikkialla. Oviaukko, joka sulkeutui vaikutti siltä kuin siinä ei
olisi mitään leikkausta, arkkitehtonista liityntää taikka saumoja
tai kahvaa.”26
Samanaikaisesti valtavirtainen tiede tuskailee vielä tämän todellisuuden laajennetun käsitteen kanssa, vaikkakin sveitsiläinen
tähtitieteilijä Fritz Zwicky ehdotti jo 1930-luvulla ”pimeää ainetta” lähtökohdaksi ja toimivaksi hypoteesiksi sille 96 %:lle tunnetusta universumista, jota tiede ei voi selittää, mutta joka astrofyysisissä universumin massan laskuissa ennustetaan.
Maaliskuussa 2015 ”avantgardistiset” tieteelliset ideat, joita
Kirlian, Reich ja Sheldrake tutkivat tai ehdottivat ja jotka kaikki viittaavat samaan suuntaan (osittaisena) selityksenä ”pimeälle
aineelle” tai ”pimeälle energialle”, lähes vaivihkaisesti saivat vahvistuksensa kun suuret tiedejulkaisut julkistivat löydökset — näin
kertoi The Independent -sanomalehti — jotka ”antavat ymmärtää, että pimeä aine on toisenkaltainen aliatomaarinen hiukkanen,
joka mahdollisesti muodostaa vaihtoehtoisen ”supersymmetrian”
maailmankaikkeuden, joka on täynnä supersymmetristä materiaa,
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joka käyttäytyy kuin olisi näkymätön peilikuva normaalimateriasta.”27 Tämä taas muistuttaa sitä, mitä Howard Mengerille kerrottiin: ”Mikään, mitä fyysisin silmin näemme, ei ole totuus, vaan yksinkertaisesti vain todellisuus ulottuvuudessa, joka on heijastuma
taikka vaikutus, ja joka on luonteeltaan toissijaista suhteessa syyhyn ensisijaisessa lähteessä.”28
Myöskin The Independent -sanomalehdessä Nasan Jet Propulsion Laboratoryn tohtori Abigail Allwood, kommentoidessaan 3,7 miljardia vuotta vanhojen mikro-organismien jälkien
löytymistä, paalutti tieteellisen perustan toteamukselle, ettei ”elämä” ole aivan niin ainutkertaista kuin on aiemmin ajateltu: ”Maapallon pinta 3,7 miljardia vuotta sitten oli myllerryksen tyyssija,
jota pommittivat asteroidit ja joka oli vielä luomisvaiheessaan. Jos
elämä kykeni saamaan jalansijan täällä ja jättämään sellaisen jäljen, että siitä vieläkin löytyy jälki, ja vaikka vain hitunen metamorfoosin läpikäynyttä kalliota on kaikki mitä siitä on jäljellä, silloin elämä ei ole kranttu, hangoitteleva ja epätodennäköinen asia.
Jos elämälle antaa edes pienenkin mahdollisuuden, se pärjää sillä.
— — Yhtäkkiä Mars saattaakin näyttää aiempaakin lupaavammalta mahdollisen elämän asuinsijaksi.”29
Tämän elämän rikkauden toteamuksen myötä ja sen laajennetun katsantakannan elämään myötä, joka syntyy edellä kerrotuista sitä tukevista seikoista, kun seuraavan kerran luemme tieteellisen artikkelin toteamuksia, ettei muilla planeetoilla aurinkokunnassamme ole elämää, olisi itsellemme eduksi lisätä ”…aineen
tiheän olomuodon tasoilla.”
Tämä kirjoitus on laajennettu versio Share International -lehdessä huhtikuussa 2016 julkaistusta artikkelistani, niine muutoksineen, jotka ilmestyivät UFOlogist Magazine -lehdessä (Australiassa), UFO Truth Magazine -lehdessä (Britanniassa) ja Paranormal Underground Magazine -lehdessä (USA:ssa).
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YHTEENVETO
Tosiasiat
• Avaruusalukset kykenevät ilmaantumaan ja katoamaan tahdonvaraisesti ja ne kykenevät muuttamaan ilmiasuaan läpikuultavasta, taikka eri värisistä valopalloista aina fyysisiin aluksiin asti.
• Perustuen maailmankaikkeuden massasta tehtyihin astrofyysisiin laskelmiin, valtavirtainen tiede ei kykene selittämään 96 %
sen massasta ja on nimennyt tuon osan ”pimeäksi aineeksi”
taikka ”pimeäksi energiaksi”.
• Esoteerisen viisauden opit ovat aina puhuneet eteerisen (siis
hienovaraisen) aineen olemassaolosta kiinteän, nestemäisen ja
kaasumaisen fyysisen yläpuolella, ja olotilassa, jossa aliatomiset
hiukkaset värähtelevät alapuolella olevia tasoja suuremmalla
taajuudella.
Tämän merkitys
• On olemassa materian olomuotoja, jotka ovat tällä hetkellä
valtavirtaiselle tieteelle tuntemattomia.
• Avaruusalukset kykenevät siirtymään alkuperäiseen olotilaansa
(jolloin ne katoavat meiltä näkymättömiin) ja taas siitä pois.
• Varhaisten yhteyshenkilöiden lausunnot viittaavat heidän kehon
ulkopuolella olemisen (OOB) kokemuksiinsa, siis kokemuksiin,
joissa he olivat eteerisessä vastinparissaan fyysistä kehoaan.
• Aurinkokuntamme muut planeetat ovat asuttuja, olkoonkin
ettei elämä siellä, tai ei enää, ilmene olemassaolon fyysisen
kiinteällä tasolla.
Tätä tukee
• ”Avantgardistiset” tiedemiehet monilla eri aloilla ovat tuoneet
julki todisteita aineen näkymättömästä (eteerisestä) olemassaolon tasosta.
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• Valtavirtaisen tieteen viimeisimmät näkemykset ”pimeän aineen” luonteestä ja ”elämän” leviämisestä näyttäisivät osoittavan juurikin tuollaisiin näkymättömiin hienovaraisen aineen
tasoihin.
• Aina siitä pitäen, kun ensimmäiset yhteyshenkilöiden tapaukset raportoitiin, yhteyshenkilöt kautta maailman ovat puhuneet yhteyksistään planeetoille meidän aurinkokunnassamme,
olkoonkin että heihin kohdistuva väsymätön mustamaalaaminen 1950-luvun disinformaatiokampanjan seurauksena näyttäisi ajaneen monet yhteyshenkilöt — ja ehkäpä myös yhteydenottajat — pidättäytymään puhumasta noista alkuperistä.
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3. AVARUUSIHMISTEN
TEHTÄVÄN SELVITTÄMINEN
Kuten näimme edellisessä kappaleessa, vaikkakaan emme voi tänä
päivänä turvata valtavirtaiseen tieteeseen hakeaksemme vahvistusta Maan ulkopuolisten vierailijoiden vierailuille Maassa, me
voimme kuitenkin hyödyntää sen löydöksiä etsiessämme vahvistusta niille väittämille, joita kontaktit ovat esittäneet, ja jotka kestävät sen tarkastelun valon, joka luvussa yksi linjattiin.
Sveitsiläinen tieteellinen lehti Life hiljattain raportoi, että kun
annetaan riittävästi aikaa ja elintilaa, elämä ottaa monimutkaisen
muodon kaikkialla siellä missä sitä ilmenee suuremmalla todennäköisyydellä kuin että näin ei tapahtuisi.1 Tämä seikka tukee ajatusta evoluutiollisten lopputulemien ennustettavuudesta2 (tunnetaan myös nimellä evolutionary convergence, evoluution konvergenssi). Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa riippumatta siitä missä
se tapahtuu, elämän evoluutio on oletuksellisesti sellaista, että se
saavuttaa samankaltaiset muodot. Väriskaalan kahdessa ääripäässä
tieteellisestä perustelusta uskonnolliseen uskoon, Paavi Johannes
XXIII näyttäisi tukeneen tätä ajatusta hänen sanoessa: ”Jumalan
Pojat ovat kaikkialla. Joskus meille on vaikeata tunnistaa oma veljemme.”, sen jälkeen kun hän oli tavannut olennon avaruusaluksesta kesäpalatsinsa puutarhassa heinäkuussa 1962.3 Tällaisten
vahvistavien lausumien valossa ensimmäisten kontaktien kertomukset 1950-luvulta, kun he kertoivat tulleensa kontaktoiduksi
ihmisen näköisten muilta planeetoilta tulleiden vierailijoiden toimesta, saavat aivan uudenlaista merkitykstä.
Paavin antama tuki vahvistuu sekin saman suuntaisten muiden korkea-arvoisten ihmisten ja virallistahojen antamista lausunnoista. Sellaisten kuten FIDEn puheenjohtajan ja entisen Kalmy-

40

gerard aartsen — ennen paljastusta

kian presidentin Kirsan Ilyumzhinovin sanoma; Italian konsulin
Alberto Peregon; bulgarialaisen professorin Lachezar Filipovin
sanoma; italialaisen yliopiston professorin Bruno Sammaciccian
sanoma; ja italialaisen tiede- ja ilmailutoimittajan Bruno Ghibaudin sanoma, joiden jokaisen ensikäden kokemus vahvistaa sen, että
ihmismuoto on universaali ilmenemismuoto (katso teksti sivu 46).
Rotterdamilaisen Erasmus yliopiston filosofisen antropologian apulaisprofessori Ger Groot hiljattain kirjoitti artikkelin otsikolla ”Olisiko se todellakaan niin outoa puhua ’maanulkoisista veljistä’?”. Kuin pohtien nykyistä vihjailujen kyllästämää UFO-tutkimusta, hän toteaa ”Kuka tietää, ihmiskunta saattaa jonain päivänä
katsoa taaksepäin ihmetellen avaruudesta peräisin olevaa ja tulevaan sijoittuvaa kohtaamistamme elämän kanssa. Sillä aivan kuten [me itse kohtasimme erilaisia kulttuureita] 1500-luvulla, me
emme tule heti tunnistamaan meidän heidän kanssaan jakamaa
kohtaloa. Todennäköisesti me tulemme aluksi yksinkertaisesti sivuuttamaan nämä ’veljemme’ kokonaan.”4
Ollen – kuuden todistajan näkemän – kokemuksensa ensimmäisenä julkisesti kertovien joukossa, George Adamski antoi 1958 kuvauksen, joka menee pitkälle professori Grootin kirjoittaman vahvistamisessa. ”Vierailijat, Maassa ollessaan, ovat
tehneet itsensä jokapäiväisiksi ja sopeutuvat tiukasti tapoihimme, koska he tietävät, että monet ihmiset kokevat vielä vaikeaksi uskoa kehittyneiden ihmisten olemassaolosta ympärillämme
avaruudessa. He ovat tietoisia siitä pilkasta, jota heidän kohtaamansa varmastikin saavat osakseen…”5 Vastaavalla tavalla Wilbert Smith, kanadalainen insinööri ja kontakti, sanoi: ”Useissa
tapauksissa luotettavat ihmiset ovat raportoineet nähneensä ne
olennot, jotka matkustavat näissä aluksissa, ja he sanovat näiden näyttävän aivan samalta kuin me. On olemassa aikamoinen
joukko raportoituja kontakteja Maan ihmisten ja näiden ihmisten välillä — — ja näiden kohtaamisten tulokset ovat hämmästyttävän yhteneväisiä ja valaisevia.”6
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Yksi vierailijoista kertoi Adamskille: ”Asumme täällä ja työskentelemme täällä, koska, kuten tiedätkin, Maassa on tarpeen ansaita rahaa millä ostaa vaatteita, ruokaa ja monia niitä asioita, joita
ihmisellä täytyy olla. Olemme asuneet planeetallanne nyt jo useiden vuosien ajan.”7
Pitääkseen matalaa profiilia, he joskus pyytävät apua kontaktihenkilöiltään. Näin kertoo Howard Menger: ”Huomasin auttavani heitä pienin tavoin – usein ostin vaatteita ja vein ne tapaamispaikkoihimme. Vierailijat, jotka juuri saapuivat planeetallemme, piti vaatettaa Maan asustein, jotta he saattoivat liikkua huomiotta ihmisten parissa.”8 Hyvin samankaltaisia kertomuksia on
tullut julki italialaisen Amiciza-tapauksen (ystävyys) myötä, jossa
vuodesta 1956 alkaen kontakteja oli yli sadan italialaisen kanssa.9
Yksi amerikkalainen kontaktihenkilö, Buck Nelson, sai myös
kuulla, että parissamme on useita avaruusihmisiä: ”Henkilöt joiden kanssa minä puhuin, puhuivat englantia todella hyvin. Vaikutti siltä, että he opettelevat sen kielen, jota heidän kontaktoimansa ihmiset puhuvat. He ovat kertoneet minulle, että heitä on
useita keskuudessamme. He ovat jopa vieneet joitain hallituksemme virkamiehiä avaruusalukseensa, mutta nuo henkilöt pelkäävät
puhua siitä, koska heillä on liian paljon hävittävää. Minulla ei ole
perhettä joka kärsisi siitä mitä minulle voisi tapahtua.10 Hra Nelson lisäsi: ”En voi sanoa, että minua olisi uhkailtu, mutta minulle tarjottiin kerran tuhannen dollarin shekkiä, jos suostuisin olemaan kertomatta tarinaani enää koskaan uudestaan.” Tämä on
täysin vastoin sitä mikä on ajattelemisen vapautta, ja jota avaruusvierailijat niin tarkasti noudattavat ja johon George Adamskin,
Bruno Ghibaudin ja monen muun kokemukset viittaavat.
Chileläinen kirjailija Enrique Barrios, joka kirjoitti vuoden 1985 kokemuksistaan romaanissaan Ami, Child of the Stars,
sai kuulla, että avaruusvierailijoiden toimintamalli, eli yksilöiden
kontaktointi, ei muodosta häiriötä meidän evoluutiolliseen kehitykseemme. ”Jos näyttäytyisimme avoimesti, jos avaisimme suu-
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ren joukon kommunikoinnin, se olisi sitä…”11. Ja jos tapahtuisi
massiivinen laskeutuminen, ’tuhannet ihmiset kuolisivat shokista.’ Muistatteko kaikki elokuvanne hyökkääjistä avaruudesta? Me
emme ole epäinhimillisiä emmekä me haluaisi aiheuttaa jotain
sen kaltaista.”12 Toden totta, kuten olen kirjoissanikin todentanut, avaruusihmiset toimivat siitä moraalisesti kehittyneemmästä
lähtökohdastaan käsin, että jokaisella planeetalla, jokaisella kansakunnalla ja samaten jokaisella yksilöllä on luovuttamaton oikeus määrittää oma kohtalonsa. Samanaikaisesti on osoitettu jo
1950-luvulta saakka täällä vierailleiden kävijöiden taholta, että
he ovat täällä auttamassa ihmiskuntaa aikana, joka näyttää olevan
vaa’ankieliasemassa kehityskulkuamme. Ja tästä juontaa monien
”UFOihin uskovien” turhautuminen, kun vierailijat eivät näyttäydy avoimesti, kun se seuraa heidän taiteilustaan häiritsemisemme
välttelyltä ja auttamisemme välillä, suojelemalla meitä omalta tuhoisuudeltamme.
Esimerkkinä vaikka italialainen konsuli Alberto Perego 1963:
”Meidän tulee olla heille kiitollisia jatkuvasta ilmakehämme
ruoppaamisesta, joka ilman noita toimia, olisi peruuttamattomasti
saastunut ydinlaukaustemme jäämistä. Meidän on oltava kiitollisia siitä, että tähän asti, he ovat estäneet ydinsodan.”13
Ja todellakin, vierailijat eivät ole täällä osoittaakseen meille ”paranormaaleja” ilmiöitä, tai kuten Adamski meille vakuutti:
”tyydyttämässä henkilökohtaista mielenkiintoamme. Minulle on
kerrottu, että tänä aikana paras tapa millä voimme auttaa, on alkaa
elää kunnioittamalla toinen toistamme enemmän. Sillä, kun niin
tehdään kautta maailman, pelko ja vihamielisyys kansojen väliltä
vähenee ja jättää hedelmällisen maaperän missä työskennellä kaiken parantamiseksi.”14
Toisin sanoen, siinä missä tiede todistaa, että fyysinen evoluutio missä tahansa todennäköisesti seuraa tiettyä polkua joka
muistuttaa sitä miten Maassa tapahtui, avaruuden vierailijat ovat
innokkaita kertomaan meille, että tietoisuuden kehityksen ei tulisi
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ilmetä vain tieteellisen edistymisen saralla, vaan myös näkyä moraalisena kehittymisenämme. Ensimmäinen askel siihen suuntaan
on että ihmiskunta laajentaa omaa tietoisuuttaan sisällyttämään
kanssaihmisensä, jotta voisimme kukistaa nykyisten kriisiemme
syyt. Ja tämän olisi tapahduttava samalla, kun äärimmäistä eriarvoistamista ilmentävät kilpailulle ja ahneudelle perustuvat nykyiset sosiaaliset rakenteemme saavuttavat lakipisteen, jossa jotain on
tehtävä. Daniel Fryn kontakti ei siis turhaan kertonut Frylle, että
”teidän Maan kaikkien ihmisten tarpeet ja halut, sekä toiveet ja
pelot ovat itse asiassa identtiset. Kun tämä seikka saavuttaa kaikkien ymmärryksen, silloin teillä on vankka perusta jolle rakentaa
’Yksi maailma’, josta poliitikkonne kovin kevyesti puhuvat ja josta
uskonnolliset johtajanne niin kaiholla puhuvat.”15 Samalla tavoin
Adamskin kontakti kertoi tälle: ”Jos ihminen mielii elää ilman katastrofia, hänen on katsottava kanssaihmistään kuin itseään, toinen toisensa heijastumana.”16
Tiedetoimittaja ja kirjan The End of Science: Facing the Limits
of Knowledge in The Twilight of The Scientific Age -kirjan kirjoittaja,
John Horgan, kirjoitti hiljattain blogissa: ”Mitäpä jos tiede kiihdyttää mielemme kykyä kuitenkaan antamatta meille suurempaa
itseymmärrystä? Eikö siinä pitäisi olla syytä huoleen?” 17Avaruusihmisille niin mitä selkeimmin on, ja juuri siitä syystä he vetoavat
meihin: ”Nyt kun tieteellinen tietonne on niin kovin pitkän aikaa
sivuuttanut sosiaalisen ja inhimillisen kehityksenne, syntynyt kuilu on paikattava suurella kiireellisyydellä.”18
Monet muut kontaktit avaruudesta ovat indikoineet, että moraalinen kehityksemme on välttämätön merkki tietoisuutemme
kehityksestä, joka itsessään on Darwininkin tarkkapiirteisesti dokumentoiman fyysisen kehityksen fasilitoimaa kehitystä. Maailman suuret uskonnot viittaavat nekin tietoisuuden kehitykseen.
Organisaatioiden oppimisen pioneerin, Peter Sengen kirjassa Human Purpose and the Field of the Future, voidaan löytää seuraava typistetty kertomus: esoteerisessa kristillisessä traditiossa, tietoisuu-
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den evoluutio liitetään ”armoon” tai ”ilmestykseen”. Taolaisuudessa puhutaan vitaalienergian (qing) muuntumisesta hienovaraiseksi elämänvoimaksi (qi) ja henkiseksi energiaksi (shi). Buddhalaiset
ajavat takaa ajattelemisen ”keskeytymistä” tai ”valaistumista” kun
hindulaisuudessa siihen viitataan ”täydellistymisenä” ja mystisessä
islamissa ”sydämen avautumiseksi”.19
Koska se voidaan löytää jokaisen pääuskonnon ytimestä, meidän ei tulisi olla yllättyneitä siitä, että tietoisuuden kehittyminen
on itse asiassa Ajattoman viisauden oppienkin keskiössä, joissa
todetaan että ihmiskunnasta on syntynyt uusi luomakunta, joka
koostuu Mestareista ja Viisauden vihityistä, ja joiden keskuudesta lähetetään opettaja ihmisten keskuuteen aina uuden kosmisen
syklin tai maailman aikakauden alussa tai lopussa.
Englantilaisen esoteerikon ja kontaktihenkilön, Benjamin
Cremen kanssa jo vuodesta 1959 asti yhteydessä ollut Viisauden
Mestari on indikoinut niistä puutteista, joita tieteelliseen ja uskonnolliseen ymmärrykseen evoluutiosta sisältyy. Näin artikkelissa vuodelta 2008: ”evolutionistit ja kreationistit väittelevät tosiasiassa toisiaan vastaan, molemmat — omalla rajatulla tavallaan
– oikeassa. — — Kreationistin taakka on painottaa, että ’ihminen’
luotiin Jumalan toimesta ’Jumalan kuvaksi’, eikä ole siis missään
suhteessa evoluutioon. Heidän mielestään Darwin ja hänen seuraajansa eivät ollenkaan ymmärrä asian ydintä: että ihminen on
henkinen olento ja jumalaista syntyperää — — Meidän näkökulmastamme katsottuna, tämän päivän tiedemiehet, evolutionistit, ovat eittämättä oikeassa analyysissaan ihmisen kehittymisestä
eläinkunnasta. Se ei kuitenkaan tee meistä eläimiä. Darwin, ja he,
jotka oikein seurasivat hänen ajatuksenjuoksuaan, kuvaavat vain
ulkoista, fyysistä, kehitystä ihmisessä ja laajalti unohtavat sen seikan, että me olemme kaikki mukana tietoisuuden kehittymisessä.
Ihmiskeho on lähes täydellistynyt: vain vähän on enää saavutettavissa. Tietoisuuden näkökulmasta, kuitenkin, ihminen on hädin
tuskin ottanut ensimmäisiä askeliaan kohti sellaista kukoistusta,

avaruusihmisten tehtävän selvittäminen

45

joka tulee osoittamaan, että ihminen toden totta on jumalaista alkuperää: sielu kehoon syntyneenä.”20
Vaikkakin kontaktihenkilöiden tehtävä oli yksinkertaisesti
laajentaa ihmiskunnan hahmotusta sillä seikalla, että ihmisiä on
olemassa kautta universomin, mukaan lukien aurinkokunnassa,
useat ovat vihjanneet Maan ulkoisten voimien täällä olon syyhyn
tässä ajankohdassa ihmiskunnan historiaa.
Kuten Enrique Barriokselle kerrottiin 1985: ”Olette lähestymässä vaa’ankielipistettä maapallon evoluutiossa. Aikaa jolloin
joko yhtenäistytte ja luotte sen mitä jotkut kutsuvat nimellä ”Vesimiehen aika”, tai tuhoatte itsenne.”21
Italialialainen kontaktihenkilö Giorgio Dibitonto oli vuoden
1980 kontaktiensa aikana saanut hyvin samankaltaisen viestin:
”Maan ihmisten tulisi valmistella itsensä uuteen matkaan, jolle
ei ole vertaista Maan historiassa. Mikään yksittäinen tapahtuma
mikä koskaan on tapahtunut, ei ole verrattavissa siihen mitä nyt
on tapahtumassa. — — Tuliset pilvet ja pilarit, se mitä tänä päivänä kutsuttaisiin lentäviksi lautasiksi ja emoaluksiksi, nähtiin
heprealaisten yllä kun he pakenivat Egyptistä. Tismalleen samat
merkit ja realiteetit merkitsevät näinä päivinä uutta ja lopullista
matkaa. Matkaa, joka johtaa teidät ulos nykyisestä kurjuudestanne
ja universaalin rakkauden luvattuun maahan. — — Me tulemme
saattamaan teitä — — aivan kuten teimme noinakin päivinä ja
tällä kertaa läsnäolomme tulee olemaan paljon selkeämmin esillä. — — Tulemme auttamaan kaikin mahdollisin keinoin miten
vain voimme. Tulemme olemaan pilvipilareitä päivin ja tulipilareita öin.”22
Syyskuussa 1955 Detroitissa, Michiganissa, USA:ssa pitämässään luennossa George Adamski sanoi: ”Raamatussamme sanotaan, että lopun aikoina (kuten voisimme kutsua nykytilaa), kun
nämä asiat tapahtuvat — — kuten ’merkit taivaalla ja sotaa ja sodan merkkejä’, silloin olemme saavuttaneet kierron päätepisteen,
tai kuten jotkut ihmiset nimittävät sitä, ’opin’ lopun.”23 ”Kyse ei
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POIKKITIETEELLISTÄ VAHVISTUSTA
YLI SOSIAALISTEN KERROSTEN
ESIMERKKI 2: IHMISMUOTO ON UNIVERSAALI

”Jumalan Pojat ovat kaikkialla. Joskus meille on vaikeata tunnistaa
oma veljemme.”
– Paavi Johannes XXIII
"He ovat ihmisiä kuten mekin. Heillä on sama mieli ja samat
tavoitteet. Minä puhuin heidän kanssaan ja ymmärrän ettemme ole
yksin maailmassa [maailmankaikkeudessa]. Me emme ole ainoita.”
– FIDEn puheenjohtaja ja entinen
Kalmykian presidentti Kirsan Ilyumzhinov
…ihmishahmo on ”universaali kautta kosmoksen, osana yleistä
harmoniaa – ja siltikin tämä mahdollisuus on mahdottomana
sivuutettu Maan ihmisten toimesta. Ei epäilystäkään, kuten aina,
totuus on liian yksinkertainen hyväksyttäväksi.”
– Italialainen tiede- ja ilmailujournalisti Bruno Ghibaudi
”Ihmisen malli on universaali – pää, keho, raajat – mutta on pieniä
variaatioita jokaisessa maailmassa: pituus, iho, väri, korvien muoto,
pieniä eroavaisuuksia.
– Enrique Barros, chileläinen kirjailija ja kirjan Ami, Child of the
Stars (perustuu hänen kokemukseensa 1985) kirjoittaja
”Ihminen on universaali, saatamme löytää pieniä muunnoksia
rodusta toiseen, omiemmekin keskuudessa voimme nähdä hyvin
pitkiä henkilöitä … ja hyvin lyhyitä; voi olla vaihteluita ihon värissä,
on ihmisiä joiden iho on lähes läpikuultavaa, mutta toistan, lähes
joka sivilisaatio muodostuu ihmisistä…”
–A varuusvierailijat italialaisen kontaktin,
Bruno Sammaciccian välityksellä
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”Avaruusmatkailijat ovat meille identtisiä, heillä vain on syvempi
ymmärrys itsestään ja kosmoksesta, jota me kaikki asutamme.”
– George Adamski, yhdysvaltalainen kontakti ja kirjailija
”Ihmisrotu ihmisen muodossa, on olemassa kautta universumin ja
on uskomattoman vanha…”
– Kanadalainen insinööri ja kontaktihenkilö Wilbert Smith
”He ovat ihmisiä ja taatusti meitä parempia heidän osoittamansa
suvaitsevaisuuden
ja
pitkämielisyyden
vuoksi
meidän
ydinhulluutemme edessä.”
– Italialainen konsuli, Alberto Perego
”He ovat ihmisiä. Itse asiassa vertailtaessa, se olemme me Maan
ihmiset, jotka olemme vähemmän inhimillisiä. He ovat paljon meitä
inhimillisempiä…”
– Nimeämätön osallistuja Amizia-tapauksesta
(Nikola Duperin välityksellä)
J
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ole vain omasta Maastamme, vaan koko järjestelmä on muutoksen
keskellä, jossa on kyse kierron saapumisesta loppuunsa ja uuden
kierron tulemisesta sen korvaajaksi.”24 Näiden lausuntojen valossa, Adamskin kommentit muualla, ettei ”Vesimiehen ajassa” ole
mitään ihmeellistä, oli vain ja ainoastaan jälleen yksi yritys häneltä pitää oma tehtävänsä ja informaationsa epämääräisenä verhoamalla se mystisiin kommentteihin. Pitkälti samalla tavoin kuin
ufologia on tänä päivänä joutunut spekulatiivisten olettamien valtaan sen tiedon kustannuksella, jota meillä on.
George Adamski useissa eri yhteyksissä viittasi niihin moniin
yhtäläisyyksiin, joita monilla uskonnoilla on monina ilmenemismuotoina samasta totuudesta (kts. s. 23), joista syklinen Opettajan tuleminen tai paluu on yksi. Hän viittasi siihen jälleen kerran
luennollaan Detroitissa vastauksessaan erään papin kysymykseen
ja vahvisti samalla että ”on ollut useita Messiaita. . .”25 Viisauden
opeissa, joista Adamski oli lukenut laajasti teininä,26 tämä syklinen
Opettajan ilmeneminen tunnetaan Hän joka tulee -doktriinin nimellä ja siitä löytyy todisteita lähes kaikissa uskonnoissa: kristityt
odottavat toista tulemista, juutalaiset odottavat vieläkin Messiasta,
buddhalaiset odottavat viidettä Buddhaa, hindut odottavat Vishnun kymmenettä syntymää tai Kalki Avataria ja islamin tietyt lohkot odottavat kahdennentoista Mahdin, eli Imam Mahdin paluuta.
Brittiläinen kirjailija ja esoteerikko, Benjamin Creme on informoinut, ettei nytkään ole toisin. Creme puhui 1950-luvulla
avaruusihmisten tehtävän henkisestä luonteesta. Hän on kertonut
maailmalle, että heinäkuussa 1977 Maailmanopettaja tälle uudelle aikakaudelle saapui Lontooseen ja pitää sitä keskuksenaan modernissa maailmassa. Hän on siitä pitäen valmistellut maailmaa
ja ihmiskuntaa tullakseen julkisuuteen varhaisimmalla mahdollisella hetkellä.27 Monen mielestä se seikka, että avaruusihmiset
tulisivat ulkoavaruudesta käsin tukemaan uuden kosmisen aikakauden alkua, tuntunee epäuskottavammalta kuin ”lähtöhuoneet”
joista ”pakoon lähtevä osa sivilisaatiota” voi päästä Marsin ”salai-
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siin tukikohtiin”. Tämä johtuu siitä massiivisesta spekulaatiosta,
joka on nykyään valloillaan ufologian parissa. Kuitenkin tässä luvussa kerrotun valossa, Benjamin Cremen ensimmäisessä kirjassa
vuonna 1979 kertoma voidaan nähdän tukevana seikkana Ajattoman viisauden näkökulmasta nähtynä: ”Se mitä me kutsumme
nimellä UFO, (eli korkeammilta planeetoilta tulevien avaruusvierailijoiden kulkuvälineillä) on aivan selkeä osansa rakentaa henkinen pohja Maailmanopettajan tulla ja valmistella ihmiskuntaa
tällä kertaa.”28
Tämä saattaa uuteen valoon sen mitä Wilbert Smith sai tietää
kontaktiltaan, ja mikä julkaistiin ensi kerran vuonna 1958 hänen
artikkelissa The Philosophy of the Saucers: “Ajan myötä, kun tietyt
tapahtumat ovat olleet, ja kun me olemme suuntautuneet siten,
että voimme hyväksyä nämä muualta tulleet ihmiset, he tulevat
kohtaamaan meidät vapaasti tasaveroisina yhteisen ymmärryksen
ja luottamuksen nojalla, ja me tulemme olemaan valmiita oppimaan heiltä sekä saattamaan täytäntöön sen kultaisen aikakauden,
jota kaikki ihmiset kaikkialla sydämensä sopukoissa toivovat.”29

”Ja Herra kulki heidän edellänsä, päivällä pilvenpatsaassa” — valokuva UFO-pilvistä Kamchatkan yllä. Kuvaaja Vladimir Voychuk 14.8.2015 Lähde: weather.com
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He lukijoista, jotka kokevat, että tämä vahvistaa heidän epäilyksensä varhaisten kontaktien viestien sellaisesta messiaanisesta
tai uususkonnollisesta luonteesta, joissa luvataan pelastus ihmisille, jotta nämä eivät enää ajattelisi itse, voisivat ajatella asiat uusiksi. Näiden pioneerien kirjoittamat kirjat ja lehtisethän ainoastaan
osoittivat ajatuksen yhteneväisyyden vierailijoiden kyvystä pelastaa meidät, ja tämä vain jos itse päätämme itsemme pelastaa. Ja
he yksi toisensa jälkeen ponnekkaasti neuvoivat, että ihmiskunnan on otettava vastuu teoistaan ja oikaistava väärinkäytöksensä
(ja Benjamin Cremen mukaan tämä sama ohjeen antaminen pätee Maailmanopettajaan). George Adamskikin sen sanoi: ”Tänä
päivänä seisomme jälleen kerran valtavan tienhaaran edessä. Avaruusmatkaajat tekevät kaikkensa auttaakseen ja varoittaakseen
meitä, mutta lopullinen päätös on omissa käsissämme.”30
Hekin, jotka pinnistelevät löytääkseen sellaisen ”uuden mallin”, joka pelastaisi meidät, tulevat huomaamaan, että loppupelissä
mikä tahansa opinkappale, tulee edellyttämään, ei enempää eikä
vähempää, kuin sen, että ihmiskunta viimeinkin alkaa ilmentää

”… ja yöllä tulenpatsaassa valaistaksensa heidän kulkunsa” Valokuva UFOsta, joka
nähtiin laajalla alueella Jinjiangin alueen yllä läntisessä Kiinassa 11.1.2010. Lähde: www.iyaxin.com)
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sen sisäsyntyistä ykseyttä, luomalla yleismaailmallisen oikeudenmukaisuuden ja vapauden siten, että jakamisen periaate hyväksytään taloudellisen toimeliaisuutemme perustaksi.
Tri Carl Sagan ja monet muut ennen häntäkin ovat todenneet, että me kaikki synnymme samasta avaruuspölystä, 31 ja kun
otetaan huomioon kaikki muu minkä tiede on tullut todenneeksi elämää koskien sen ilmentyessä läpi evoluution ja tämä yhdistettynä varhaisten kontaktihenkilöiden kuvauksiin ja yhdistettynä kaikkien suurten uskontojen kirjoituksiin sekä ihmiskunnan
omaan jaettuun viisauden perinteeseen, voimme perustellusti kysyä itseltämme: mikä osa (maan ulkoisesta) elämästä nyt olikaan
”vierasta”? Siis mihin nähden se olisi vierasta?
Toki on myönnettävä, että mitä tulee meidän tuhoamiseemme, näytämme pärjäävän aivan riittävän hyvin ilmankin ulkoista
apua. Jo tästä syystä meidän olisikin varattava termi ”vieras” kuvaamaan niitä asenteita ja toimintamalleja, jotka ovat päinvastaisia universaaleille arvoillemme, siis sille, että vapaana pelosta ja
nälästä, ihmissydän ilmenee Maassa ja muualla, ja sille, että suvaitsevaisuus, vapaus ja oikeudenmukaisuus kuuluvat koko ihmiskunnalle ja koko planeetalle ja sille, että nuo universaalit arvot
tarvitaan kipeästi ilmentämään ihmiskunnan seuraavaa askelta
tietoisuuden kehityksen kulussamme.
Tämän kirjoituksen runko on ensin julkaistu panelistin osuutena JAR Magazinen verkkolehdessä 25.8.2016
YHTEENVETO
Tosiasiat
• Monet korkean profiilin yksilöt todistavat Maahan avaruudesta tulevien vierailijoiden todellisen olemassaolon puolesta siten
vahvistaen ensimmäisten nykyaikaisten kontaktihenkilöiden
kokemukset.
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• Enenevässä määrin tiede vahvistaa sen todennäköisyyden, että
elämää on kaikkialla maailmankaikkeudessa ennustettavien
evoluution lopputulosten muodossa.
• Kaikki suuret uskonnot jakavat tietoisuuden laajentamisen ajatuksen, jota edesauttaa tai inspiroi syklinen opettajan tulo tai
paluu.
• Alkuperäiset kontaktihenkilöt saivat kuulla, että ihmiskunnan
moraalinen kehittyminen on pidettävä yhteneväisenä teknologisen kehityksemme kanssa jotta voisimme välttää itsetuhon.
Tämän merkitys
• Jos ihmiskunta on sisimmissään yhtä, kuten kontaktihenkilöiden kertomuksissa avaruusvierailijoiden todistetaan kertoneen
ja mikä ilmenee maailman uskontojen ytimessä ja edistyneen
tieteen oivalluksissa, silloin tänä päivänä maailmaa jakava taloudellis-sosiaalinen epätasa-arvoisuuden kuilu voidaan hyvin
nähdä perustavanlaatuisena inhimillisten suhteiden puutteena
ja tietoisuuden kriisin ilmenemänä.
Tätä tukee
• Ajattoman viidauden opit sanovat, että on olemassa luomakunta, joka on kehittynyt ihmiskunnasta, ja joka koostuu niistä
miehistä ja naisista, jotka ovat kehittyneet ylitse tiukasti ihmiseksi katsottavan kehitysasteen – Viisauden Mestarit.
• Ajattoman viisauden tuoreimman sanansaattajan roolissaan
Benjamin Creme on kertonut maailmalle, että Maailmanopettaja uudelle aikakaudelle on valmis tekemään itsensä tunnetuksi maailman edessä ja on valmis inspiroimaan ihmiskuntaa
luomaan uuden sivilisaation, joka perustuu kaikille kuuluvalle
taloudellis-sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja vapaudelle.
• Monille kontaktihenkilöille kerrottiin, että ihmiskunta on suuren kosmisen aikakauden partaalla, johon avoimesti viitataan
nimellä Vesimiehen aika ja jonka takia avaruuden vierailijat
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ovat täällä tukemassa meitä muutoksessamme, samalla tavoin
kuin ovat aiemminkin olleet.
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MAAN ULKOINEN LÄSNÄOLO
SEKÄ TIETOISUUDEN EVOLUUTIO
–
ASIAYHTEYS KUUDESSA ASKELEESSA
Elämä ei ole jossain päin maailmankaikkeutta otollisissa olosuhteissa sattuneen kemiallisen ”vahingon” seurausta, vaan se on ikuisen, syklisen evoluution ja tietoisuuden ilmenemisen pohjana oleva syy, siinä muodossa jossa se ilmentää itseään universumissa.
Samalla tavalla tietoisuus ei ole ihmisaivojen sisällä tapahtuvan kemiallisen reaktion lopputulosta, vaan ”käyttöväline” jonka
välityksellä elämä ilmentää itseään ja kokee itsensä jokaisella tasolla — oli sitten kyseessä galaksi, aurinkokunta, planeetta, ihminen tai vaikka atomi.
Kaikki tietoisuuden evoluution kautta suuremman tietoisuuden saavuttaneet tahot, siis kaikki ihmisyyden suuret opettajat
kautta historiamme, Idän Avataarat, ja samaten avaruuden vierailijat, he kaikki puhuvat meille samasta yleismaailmallisesta näkökannasta, siis siitä, että elämä on linkittynyttä ja että tietoisuus on
kehittyvää.
He myös opettavat meille, että elämä, joka siis on yleismaailmallista, on myös ykseyttä ja se on monikerrosteisesti kutoutunutta kautta maailmankaikkeuden ja siksi myös elämä maapallolla on
ykseyttä. Tämän seikan huomiotta jättäminen ja sen sivuuttaminen tuottaa aina uudestaan ihmiskunnalle niin vaikeat olosuhteet,
että ne voivat johtaa itsetuhoon.
Vaikkakin maailmanlaajuinen eliitti tekee kaikkensa, jotta ihmiskunta ei ilmaisisi tuota ykseyttä — sehän kaivaisi maan heidän jalkojensa alta siltä ahneuden ja kilpailun järjestelmältä, jolla
he omivat taloudellista ja rahallista valtaa — tänä historiallisena
planeetan muuntumisen ajankohtana näemme aina vain useamman ihmiskunnan jäsenen alkavan reagoida siihen olettamaan,
että elämä on yhtä, ja että ihmiskunta on yhtä.
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Ensimmäisten nykyaikaisten kontaktihenkilöiden kertomukset ovat täynnään neuvoja kuinka ilmentää sitä tietoisuutta, että
me olemme yksi suuri ihmiskunnan perhe, ja kuinka tehdä se luomalla yhteiskunta, joka pohjaa oikeudenmukaisuudelle sekä vapaudelle jotta se puolestaan turvaisi ihmiskunnan selviytymisen ja
sivilisaatiomme turvallisen kehityksen.
Elämä on yhtä, maailma on yhtä ja ihmiskunta on yhtä.
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