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Concluzie NOTE

OZN-urile sunt reale
OZN-urile* există într-adevăr în vreo formă oarecare; 5-10
% din toate reperările de OZN-uri rămîn neidentificate. 1 Cu
toate acestea, aproape toţi cercetătorii serioşi care s-au
ocupat de acest fenomen nu ştiu ce să creadă despre el. Aşa
cum a comentat dr. J. Allen Hynek, un fost sceptic referitor
la OZN-uri care a condus ancheta ştiinţifică fă cută timp de
18 ani de către Air Force (Aviaţia militară), în cartea
Project Blue Book: „Fenomenele OZN sunt dilema extrem de
ciudată a epocii noastre. Noi nu ştim ce sunt ele". 2
Noi credem că ştim, şi în această broşură vă vom spune
motivele.
Teoria căreia i se dă cel mai adesea crezare printre cei care
acceptă existenţa OZN-urilor este faptul că OZN-urile
reprezintă nişte civilizaţii extrem de avansate din spaţiul
extraterestru care încearcă să-i studieze, să-i influenţeze şi
în cele din urmă să-i contacteze pe oameni. Alte teorii
sugerează că reperările OZN sunt rezultatul înţe legerii
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greşite a fenomenelor naturale, mistificări şi păcăleli inten ţionate, explicaţii psihologice, etc. Dar toate aceste teorii nu
reuşesc de fapt să explice realitatea fenomenului OZN.
Milioane de oameni continuă să aducă la cunoştinţă faptul
că au văzut OZN-uri, iar zeci de mii relatează că au avut
„întîlniri apropiate, contacte directe" cu OZN-uri.
Pretutindeni în lume, mai multe sute de milioane de oameni
cred acum că OZN-urile sunt reale. De fapt, nimeni dintre
cei care au studiat acest subiect nu poate nega lo gic faptul
că OZN-urile se expun încet întregii lumii. 5 Nu există naţiune în care să nu se fi făcut relatări despre OZN-uri, şi
cele mai multe naţiuni importante din lume s-au angajat la
nivel guvernamental/militar în mod oficial sau în secret în
investigaţii serioase privind OZN-urile. într-adevăr, „există
zvonuri persistente că persoane oficiale cu rang înalt în
guvernul SUA deţin de multă vreme dovezi că
*Adicâ, Obiecte Zburătoare Neidentificate. în engleză, iniţialele sunt UFO (Unidentified
Flying Objects), de unde „ufologie", ştiinţa care se ocupă cu studierea obiectelor
zburătoare neidentificate - n. tr.

suntem contactaţi de o altă formă de inteligenţă". 4
Numai în Statele Unite, au fost cheltuiţi zeci de milioane de
dolari în investigaţii oficiale privind OZN-urile de către
servicii de informaţii precum CIA, FBI, Army Intelligence,
Naval Intelligence şi alte organizaţii. Acţiuni judiciare
intentate în conformitate cu Libertatea Actului
Informaţional dovedesc lucrul acesta în ciuda negării lui de
către asemenea agenţii. 5 în plus, literal zeci de mii de alte
documente sunt reţinute în numele securităţii naţionale la un
nivel de clasificare sau sortare zis „ţlouă trepte mai înalt
decît informaţiile referitoare la bomba cu hidrogen". 6
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..... Se pare că OZN-urile au fost un subiect care a provocat
şi altor guverne o mare îngrijorare şi o cercetare secretă
intensivă. De exemplu, cu mulţi ani înainte, Ministrul
francez al Apărării, Robert Galley, a afirmat public că
numărul de relatări demne de încredere despre ocu panţii
unor OZN-uri aterizate în ţara lui era „foarte mare" şi
„extrem de îngrijorător". 7 De fapt, „fenomenul omniprezent
al OZN-urilor... (este) un fenomen care a produs o mare
îngrijorare la nivel înalt în multe din guvernele lumii, în
ciuda afirmaţiilor lor în sens contrar". 8
Sondajele de opinie arată permanent că aproximativ 40 la
sută dintre americani cred că OZN-urile sunt reale. 9 Unii
cercetători de frunte declară chiar acum că aşa-zisele răpiri
de oameni de către OZN-uri a atins proporţii „epidemice". 10
Orice ar crede cineva despre OZN-uri, nimeni nu poate nega
un fapt important: Fie mit, fie realitate, fenomenele OZN
sau chiar numai ideea de OZN-uri au avut în ultimii 40 de
ani o influenţă considerabilă asupra omenirii.
Ce anume ne califică să vorbim despre subiectul OZNurilor? Coautorul John Weldon este autorul a două cărţi
anterioare pe această temă. în ultimii 20 de ani am citit,
parţial sau în întregime, sute de texte serioase şi alte sute de
articole din reviste de specialitate axate pe OZN-uri. Am
vorbit cu cei care au văzut OZN-uri, cu cei care pre tind că
au fost răpiţi de OZN-uri, şi cu cei care pretind că au fost în
contact cu entităţi OZN. Am examinat publicaţiile unor
organizaţii ştiinţifice sau civile cu orientare ştiinţifică şi
unele dintre documentele militare făcute accesibile tuturor,
literatura sceptică, zeci de cărţi scrise de „cei contactaţi de
OZN-uri", precum şi bibliografia din revista de specialitate
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OZN care este probabil cea mai importantă din lume, Flying
Saucer Review (Revista Farfuriilor Zburătoare) din Marea
Britanie, care continuă să fie publicată din 1955.
După 20 de ani, dimensiunea şi profunzimea cercetării
noastre stabileşte acum pentru noi o concluzie care a
devenit o certitudine faptică: anume că OZN-urile constituie
un fenomen spiritist (demonic). Noi credem că o asemenea
concluzie poate să ne afecteze pe noi toţi.
Desigur, nu oricine poate accepta cu uşurinţă o asemenea
ipoteză. Dar acum nu este epoca minţilor încuiate. Robert
Galley, fostul Ministru francez al Apărării implicat oficial
în investigaţia OZN, a afirmat: „... Convingerea mea
profundă este că e necesar să adoptăm o atitudine extrem de
receptivă şi nepărtinitoare fată de aceste fenome ne"."
Dr. Hynek şi astrofizicianul dr. Jacques Vallee afirmă la
rîndul lor: „Fenomenele OZN ne invită să... abordăm cu
îndrăzneală graniţa realităţii noastre acceptate, şi printr-o
demolare mintală a acestor graniţe ameninţătoare, poate că
se deschid perspective complet noi". 12 „... Trebuie să avem
în vedere toate lucrurile pe care o teorie viabilă este necesar
să le explice (în privinţa OZN-urilor);... există oare o
ipoteză, indiferent cît de stranie, care să explice faptele?" 13
Noi credem că există.

SECŢIUNEA I
Introducere la OZN-uri
1. Ce sunt OZN-urile?
OZN-urile sunt nişte fenomene atmosferice stranii care
intrigă şi nedumeresc pe toţi oamenii. Cei mai mulţi cred că
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ele ori sunt mituri, ori reprezintă fazele de început a ceea ce
se va dovedi în cele din urmă a fi un contact cu forme
avansate de viaţă din spaţiul extraterestru, într-adevăr,
relatările privitoare la OZN-uri sunt asociate astăzi tot mai
mult cu „entităţi" stranii — fiinţe despre care unii oameni
cred că reprezintă forme avansate de viaţă de undeva din
spaţiu.
Fenomenele OZN cuprind o gamă mare de fenomene şi
experienţe, în scopul simplificării descrierii acestor
fenomene, vom folosi o clasificare cuprinzătoare care
include următoarele şapte categorii:
- Reperări la Distanţă (RD) implică observări ale unor lu mini anormale pe cer, discuri nocturne, etc, cu ochiul liber
sau pe radar.
- Intîlniri în Apropiere din Prima Categorie (IA1) constitu ie
reperarea unui OZN, cu sau fără ocupanţi, la 150-200 me tri
sau mai aproape.
- Intîlniri în Apropiere din a Doua Categorie (IA2) implică
OZN-uri cu efecte fizice asupra mediului înconjurător, pre cum semne de aterizare, trunchiuri frînte de copaci, etc.
- Intîlniri în Apropiere din a Treia Categorie (IA3) cuprind
reperările unor OZN-uri cu ocupanţi, la o distanţă foarte
mică, inclusiv navă aterizată cu ocupanţi în interiorul sau în
jurul ei.
- Intîlniri în Apropiere din a Patra Categorie (IA4) implică
aşa-zise răpiri de către OZN-uri, cînd oamenii pretind că au
fost luaţi fără voie la bord pentru experienţe, în scopuri de
comunicare, sau din alte motive. Asemenea episoade sunt în
XS
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mod caracteristic „uitate", pînă ce o serie ciudată de eveni mente duce la „descoperirea" „răpirii" sub hipnoză.
- Intîlniri în Apropiere din a Cincea Categorie (ÎA5) im plică
ceea ce se numeşte „contactaţi", acele persoane care pre tind
că au fost în contact personal cu entităţi OZN, într-un mod
tipic prin mijloace oculte.
- Intîlniri în Apropiere din a Şasea Categorie (ÎA6) includ
vătămări fizice sau morţi ca urmare a unei intîlniri nepre văzute cu un OZN.
Fenomenele OZN sunt atît de complexe, încît un cercetător
de frunte a susţinut un sistem de clasificare în 20 de puncte
pentru a analiza mai bine informaţia. 14 Cu toate acestea,
soluţia misterului OZN nu poate fi găsită acolo unde o caută
cei mai mulţi oameni -reperări la distanţă sau din categoriile
1-3. Evenimentele nu conţin destule date pentru a se
înţelege în mod corect ce se ascunde în spatele OZN-urilor
moderne. Mai degrabă, soluţia se află în categoriile cheie de
„contact apropiat" (ÎA 4-6). De ce? Pentru că aici apar
amănuntele autentice în privinţa naturii şi scopului
fenomenelor OZN şi entităţilor care le însoţesc.

2. Cum îi influenţează OZN-urile pe oameni?
Puţini oameni îşi dau seama de impactul colectiv pe care lau avut OZN-urile nu numai asupra Americii, ci şi asupra
întregii lumi.
De exemplu, la scurt timp după ce primele reperări moderne
ale OZN-urilor au început în 1947, programele de
televiziune au început să popularizeze ideea de OZN-uri,
extraterestri, călătorii interstelare, etc. Printre zecile de
titluri: „Aventurile lui Superman", „Marţianul meu favorit",
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„Steaua Trek", „Mork şi Mindy", „Naţiunea extraterestră",
etc.
Chiar şi în domeniul desenelor animate la TV („Stăpînii
universului", „Căpitanul Planetă şi Planetarii"), temele din
spaţiul extraterestru şi contactul cu extraterestrii au fascinat
milioane de copii.
Să examinăm generaţia dinainte de primele reperări OZN,
perioa-da intre 1920 şi 1947. In această perioadă au fost mai
puţin de o duzină de filme de science-fiction legate de
tematica OZN şi extraterestri.
Dar din 1950 pînă în 1980, au fost produse peste o sută de
asemenea filme. Printre ele se află: „Ziua în care a stat
pămîntul", „Războiul lumilor", „2001: O odisee în spaţiu",
„Rasa Andromeda", „Războiul stelelor", „Intîlniri în
Apropiere din a Treia Categorie", „Extraterestrii", „ET:
Extraterestrul" şi „Coconul". 15
Această fascinare socială cu teme legate de extraterestri este
un motiv pentru care unul dintre cercetătorii de frunte în
domeniul OZN-urilor, astrofizicianul francez dr. Jacques
Vallee, comentează: „în ultimii 20 de ani, fiinţa
extraterestră a căpătat o personalitate puternică, astfel că
acum este mare probabilitatea ca ea să existe printre noi..." 16
Autorul premiat Whitley Strieber, care a experimentat
personal un contact îngrozitor cu nişte aşa-zise entităţi
OZN, pretinde că aceste fiinţe ciudate şi înspăimîntătoare
„au deja un impact ameţitor, înnebunitor, dar în mare
măsură ascuns asupra societăţii noastre, şi prezenţa lor ar
trebui privită cu cea mai mare seriozitate". 17 Dr. Vallee
însuşi-se referă la OZN-uri ca la „un fenomen ciudat,
seducător, şi adesea înspăimîntător, relatat de mulţi martori
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oculari care au fost contactaţi de o formă extraterestră de
inteligenţă". 18
Astăzi, indiferent de concluzia pe care au tras-o oamenii în
privinţa OZN-urilor, marea majoritate a omenirii a auzit
despre ele. Dar ceea ce n-au auzit cei mai mulţi oameni este
că ele sunt periculoase. Literatura serioasă OZN este plină
cu cazuri de vătămare fizică, psihologică şi spirituală ca
rezultat al contactului cu OZN-urile, fie că un asemenea
contact este căutat, fie că nu. Deşi lucrul acesta nu este
binecunoscut, unii chiar au murit după contactul cu OZN-uri
sau cu aşa-zişii lor ocupanţi.
Expertul ufolog dr. Jacîues Vallee observă de asemenea:
„Experienţa unei intîlniri în apropiere cu un OZN este o
grea încercare fizică şi mintală. Trauma are efecte care
depăşesc cu mult ceea ce-şi aminteşte conştient martorul
ocular. Apar noi tipuri de comportament şi sunt favorizate
noi tipuri de convingeri. Consecinţele sociale, politice şi
religioase ale experienţei sunt enorme dacă sunt analizate nu
în zilele sau săptămînile imediat după reperare, ci în timpul
unei generaţii"."
Sunt obişnuite reperările şi experienţele OZN? Numai prin
examinarea istoriei fenomenului începînd cu 1947, a
documentelor recent făcute accesibile tuturor în
conformitate cu Libertatea Actului Informaţional, precum şi
a publicaţiilor organizaţiilor civile importante din 20 de ţări
de pe glob începem noi să înţelegem ceva din mărimea
fenomenului. Este o naivitate să credem că organizaţii
precum CIA, Ministerul de Externe al SUA, National
Security Agency, FBI, Army/ Navy/Air Force şi Defense
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Intelligence Agency ar petrece zeci de ani şi ar cheltui
enorm ca să studieze un fenomen care nu există.
Combinaţia de reperări, întîlniri în apropiere, aşa-zise răpiri
şi fenomene de contact sunt orice altceva decît
neimportante, mai ales în lumina dorinţei moderne de
contact cu nişte entităţi extrem de dezvoltate şi de avansate,
dar presupuse a fi binevoitoare, care ar putea chipurile să ne
salveze planeta de la distrugere.
într-adevăr, pretutindeni în lume există acum o speranţă larg
răs-pîndită şi sprijin pentru contactul cu viaţa extraterestră.
Chiar şi în comunitatea ştiinţifică se face o cercetare vastă
în privinţa vieţii ex-traterestre, numită SETI (Search for
Extraterrestrial Intelligence). Cel puţin şase iniţiative
ştiinţifice sunt deja în curs, încercînd să „asculte"
comunicări ale extraterestrilor pentru a stabili contact cu ei.
De fapt, „în 27 de ani de cercetare, au fost făcute 48 de
cercetări în şapte ţări, majoritatea pe lungimi de unde
radio", care reprezintă zeci de mii de ore de observare. 20 Dar
în 12 octombrie 1992, pentru a sărbători aniversarea de
cinci sute de ani de la descoperirea Americii de către
Columb, NASA, Agenţia spaţială americană, plănuieşte să
înceapă cea mai vastă cercetare prin radio şi telescop a
vieţii extraterestre din istorie. „în primele 60 de secunde,
NASA va face investigaţii mai extinse decît în toate
celelalte cercetări anterioare adunate laolaltă". 21
Faptul că OZN-urile sunt reale nu este un mit. Faptul că noi
căutăm semne de viaţă inteligentă în univers Ţ uneori chiar
cu disperare, nu este un mit. Ceea ce este un mit e ideea unei
evoluţii a omului extinse la mitul unei evoluţii cosmice, şi,
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prin implicaţie, o pluralitate de lumi locuite, aşteptîndu-ne
astfel la vizite si în cele din urmă la contacte cu OZN-un e. Oncît ar fi de improbabil, acest rezultat
este considerat posibil de către un mare număr de oameni,
printre ei oameni de ştiinţă şi politicieni influenţi care sunt
tot mai neliniştiţi de starea periculoasă în care se află lumea
noastră.
Sociologul David Swift de la Universitatea din Hawaii
observă că mesajul de bază al fenomenului OZN este
limpede - creatorii acestui „obiect înspăimîntător" (OZN-ul)
au o cunoaştere şi o putere de necrezut. El admite speranţa
generală că o asemenea cunoaştere şi putere ar putea fi
aplicate în favoarea ajutorării omenirii în rezolvarea
problemelor ei universale. „Acesta este un mesaj
ademenitor, şi el va deveni tot mai atrăgător cu fiecare eşec
al încercărilor convenţionale de rezolvare a problemelor
noastre complexe. Gîndul salvării din partea cerului
probabil că va creşte în atracţie şi interes". 22
Dar fenomenul OZN nu se comportă deloc ca nişte vizitatori
extraterestri. El se modelează pe sine ca să corespundă unei
anumite culturi. Scopul lor nu este un contact pe faţă, în
sensul că am aştepta un contact prietenesc de la civilizaţiile
avansate din spaţiu. Mai degrabă, scopul lor pare să fie
manipularea psihologică şi socială. Cîţiva dintre cercetătorii
OZN de frunte au recunoscut lucrul acesta, printre ei
aflîndu-se John Keel (The Eighîh Tower - Al optulea turn;
UFO's: Operation Trojan Horse - Etajul opt; OZN-uri:
Operaţiunea Calul Troian) şi dr. Jacques Vallee (Messengers
o f Deception - Mesageri ai înşelăciunii). Aceşti cercetători
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cred că entităţile OZN îşi programează intenţionat
observatorii lor omeneşti cu informaţii false ca să-si
ascundă adevărata lor natură si intenţie.
Dr. Vallee a ţinut o conferinţă la ONU despre OZN-uri şi a
fost modelul pentru rolul lui „Lacombe" din filmul lui
Steven Spielberg „Intîlniri în Apropiere din a Treia
Categorie". El a petrecut peste două decenii în cercetări
serioase privind OZN-urile. Ca şi cercetătorul OZN veteran
John Keel, el a identificat cel mai mic numitor comun al
contactelor cu OZN-urile - înşelăciunea - şi de asemenea
cea mai obişnuită paralelă cu fenomenele OZN - păgînismul
şi demonologia.
El şi alţi cercetători au observat că pretutindeni în lume
există grave implicaţii sociale, religioase şi culturale ale
fenomenelor OZN, deoarece „credinţa în realitatea OZNurilor se răspîndeşte rapid în toate domeniile societăţii". 23
Vallee enunţă ideea că OZN-urile speră intenţionat „să
schimbe sistemele noastre de credinţă" şi că ele sunt
angajate într-o „acţiune mondială de ,seducere a
subconştientului'". 24
Popularitatea imensă a unor cărţi precum cele lui Erich von
Dani-ken, care pretinde că omenirea este într-un sens
produsul unor forme de viaţă extrem de avansate care ne-au
ghidat evoluţia, arată că oamenii, abandonînd concepul de
intervenţie divină, sunt tot mai deschişi faţă de conceptul de
intervenţie extraterestră. Vallee arată că OZN-u rile „ajută la
crearea unei noi forme de credinţă, o aşteptare a unui
contact real cu OZN-urile a unei mari părţi din colectivitate.
La rîndul ei, această aşteptare îi face pe milioane de oameni
să spere în iminenta realizare a unui vis de secole: salvarea
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de sus, predare în faţa unei puteri mai mari a unor
navigatori înţelepţi din cosmos..." 25
Dar Vallee deduce că, în loc de aceasta, OZN-urile pun de
fapt „fiinţele omeneşti sub controlul unei forţe stranii care îi
subjugă în moduri absurde, forţîndu-i să joace un rol într-un
joc ciudat al înşelăciunii... Dacă OZN-urile au o influenţă
asupra realităţii noastre sociale, ele trebuie să ne schimbe şi
realităţile politice". 26
La nivel individual, mii de persoane pretind că au avut
contact cu OZN-urile sau cu ocupanţii lor. Puţini oameni pot
nega că societatea este acum gata de a accepta conceptul de
contact (cu OZN-urile) la o scară cu adevărat mare. .
Dar ce anume vom accepta noi?

3. De ce nu este credibilă Ipoteza Extraterestră (IET)
pentru explicarea fenomenului OZN?
Teoria de departe cea mai populară în ce priveşte OZN-urile
e că ele reprezintă nava fizică de transport a vieţii
inteligente din spaţiul extraterestru. Din nefericire, această
teorie n-a fost niciodată demnă de crezare, cel puţin pentru
fenomenele OZN pe care le experimentăm noi.
Iată de exemplu revista britanică Flying Saucer Review
(FSR), recunoscută de cei mai mulţi ca fiind cea mai
importantă publicaţie OZN din lume. Acest periodic susţine
o grupă de peste 50 de experţi şi specialişti din toată lumea
care coordonează anchete ştiinţifice majore privind
întîlnirile avute cu OZN-uri. înfiinţată în 1955, este una
dintre puţinele reviste care au evaluat obiectiv şi complet
fenomenul pretutindeni în lume timp de aproape 40 de ani.
Cu toate acestea, o declaraţie oficială a FSR făcută de
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editorul Gordon Creighton spune: „Nu pare să existe încă
nici o dovadă că vreuna din aceste nave sau fi inţe îşi au
originea în spaţiul extraterestru". 27 Venind de la un periodic
de o asemenea greutate, aceasta nu e o concluzie
neînsemnată.
Dar lucrul acesta nu este deloc de mirare. De exemplu,
cărţile anterioare ale dr Weldon au prezentat multe din
problemele cu care se confruntă IET, printre care: a)
Radarul nu a înregistrat niciodată intrarea reală a OZNurilor în atmosfera noastră; 28 b) chiar cu milioane de
civilizaţii avansate în spaţiul extraterestru, ar fi aproape
imposibil ca şi măcar o dată pe an o navă extraterestră să ne
descopere aici într-o margine a galaxiei noastre, şi totuşi
vedem literal zeci de mii de nave anual; c) „extraterestrii"
par să poată trăi în atmosfera noastră fără ajutorul unor
aparate respiratorii; d) piloţii americani, ruşi şi canadieni au
tras de zeci de ori proiectile asupra OZN-urilor, dar ei n-au
fost în stare să doboare fizic o navă sau s-o captureze; 29 e)
niciodată nu apar două OZN-uri absolut identice, implicînd
faptul că alte civilizaţii trebuie să construiască şi să-şi
folosească nava numai o singură dată, lucru greu de crezut.
Ceea ce mai militează împotriva IET sunt şi consideraţiile
statistice contra vieţii din spaţiul extraterestru, 30
caracteristicile ciudate ale fenomenului OZN însuşi, precum
şi puternica corelare cu ocultismul şi paralela cu puterile
demonice.
în plus, diversitatea şi comportarea atît a navei, cît şi a
entităţilor din episoadele întîlnirilor în Apropiere pur şi
simplu nu corespund cu ceea ce ne-am aştepta de la nişte
călători intergalactici avansaţi. Dacă includem experienţele
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de răpire şi cu cei contactaţi, practic devine imposibil să
credem în IET. Psihologia şi acţiunile ciudate ale en tităţilor
se potrivesc mai mult cu demonii din vechime, nu cu o for mă de viaţă extraterestră extraordinar de lucidă şi de
avansată din punct de vedere tehnic. 31
Este oare raţional să credem că n-ar exista dovezi care să
demonstreze că un mare număr de nave fizice extraterestre
trec încolo şi încoace pe cer? Este oare plauzibil ca în
ultimii 50 de ani să fi fost mii (sau, cum afirmă unii
cercetători, milioane) 32 de nave diferite care să se
învîrtească simultan în jurul pămîntului din mii de locuri
diferite în univers? Unde este dovada?
De ce să fi fost o mărire pe scară largă a fenomenelor
începînd cu 1948 încoace? De ce nu s-a dezvăluit pe faţă
nici unul din aceşti reprezentanţi ai unor civilizaţii
inteligente? Este oare posibil ca mii de civi lizaţii din
diferite puncte să fie toate de acord în ce priveşte necesita tea tăcerii? în ce scop? Şi de ce vin toate pe pămînt? în plus,
dacă ei sunt cu adevărat extraterestri, de ce imită atît de
mult creaturile din tradiţiile noastre oculte de pe pămînt?
De fapt, dacă n-ar exista speranţa larg răspîndită a
contactului oamenilor cu extraterestrii, ideea că OZN-urile
reprezintă nave interstelare ar fi fost de multă vreme uitată.
Noi credem că există un singur motiv pentru care este atît
de larg acceptată Ipoteza Extraterestră: din cauză că mulţi
oameni doresc cu adevărat s-o creadă. Dovezile în privinţa
ei nu numai că lipsesc, dar defectele ei sunt de neînlăturat.
Chiar şi dr. Vallee este silit să admită imensa predilecţie şi
idee preconcepută a cercetătorului în favoarea IET: „Am
descoperit de asemenea că nu puteam să aştept nici o
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cooperare din partea celor mai mulţi care cred în OZN-uri,
care doreau să mă ajute numai în măsura în care concluziile
mele le-ar sprijini ideea preconcepută că OZN-urile sunt
nave cu vizitatori extraterestri pe pămînt". 33 Aici, şi în
cartea sa Dimensions, Vallee se apucă să discute multe fapte
suplimentare care militează contra IET. 34
Mai mult, în lumina mesajelor date de entităţi OZN, cît de
demn de crezare este să credem faptul că literal mii de
extraterestri autentici ar zbura milioane sau miliarde de ani
lumină doar ca să-i înveţe pe oameni filozofia New Age, să
nege creştinismul şi să susţină ocultismul? Şi de ce aceste
entităţi i-ar poseda şi ar locui realmente în oameni exact
cum fac demonii dacă ele ar fi cu adevărat nişte extratereştri avansaţi? De ce ar minţi ei cu consecvenţă în privinţa
unor lucruri despre care ştim că sunt adevărate, şi de ce i-ar
înşela intenţionat pe cei contactaţi?
Ca urmare a tuturor acestor lucruri, o mulţime de ufologi au
tras concluzia că OZN-urile sunt reale, dar nu-şi au neapărat
originea pe alte planete. 35,36 De exemplu, B. Steiger crede că
sunt şanse mari ca „să ne ocupăm cu un fenomen parafizic
multidimensional care e foarte o-bişnuit pe planeta
pămînt". 37 Chiar şi faimosul scriitor de science-fiction
Arthur Clarke observă: „O teorie care nu mai poate fi luată
foarte în serios este că OZN-urile sunt nave spaţiale
interstelare". 38
Atunci ce sunt? Cu această întrebare ajungem la următoarea
secţiune.

SECŢIUNEA II
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9

OZN-urile si ocultismul
9

Evanghelistul Billy Graham a observat: „Unii scriitori
creştini au făcut presupuneri cu privire la faptul că OZNurile ar putea foarte bine să fie o parte din oştirea îngerilor
lui Dumnezeu care exercită control asupra treburilor sau
chestiunilor materiale ale creaţiei universale", şi apoi spune
că şi unii creştini sinceri cu un angajament puternic faţă de
Scriptură „susţin că aceste OZN-uri sunt îngeri". 39
Billy Graham nu arată în mod limpede concepţiile sale
personale asupra acestui subiect, dar notează că „OZN-urile
sunt uimitor de asemănătoare îngerilor în unele din
apariţiile lor relatate de oameni". 40 Lucrul acesta nu poate fi
negat. Dar ceea ce se trece deseori cu vede rea este faptul că
demonii biblici înşişi sunt îngeri - îngeri căzuţi aflaţi în
război cu Dumnezeu şi cu omul. Ei sunt spirite mincinoase
care încearcă să-i înşele pe oameni din punct de vedere
spiritual.
Deşi prejudecata predominantă în ce priveşte fenomenele
OZN subliniază o ipoteză extraterestră, mulţi dintre
cercetătorii de seamă sunt convinşi că lucrul acesta este
imposibil. In locul ei, ei prezintă o teorie care examinează
nepărtinitor natura ocultă a fenomenului OZN. Aceşti
ufologi de seamă propun o teorie care afirmă că: 1) OZNurile reprezintă o formă de viaţă inteligentă, 2) ele au fost
cu omul de la începutul timpului, deşi se presupun forme
diferite în toată istoria consemnată în scris, 3) ele nu-şi au
originea în civilizaţii avansate din spaţiul extraterestru, ci
mai degrabă dintr-o altă dimensiune sau realitate care
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coexistă în lumea nevăzută împreună cu omenirea, şi 4) că
indiferent ce reprezintă OZN-urile, ele sunt în mod clar un
fenomen parapsihologic cu capacitatea de a opera, cel puţin
temporar, la nivel fizic. într-adevăr, puţini cercetători
nepărtinitori pot nega în mod logic că experienţele OZN
sunt de natură ocultă. Dacă vom cataloga caracteristicile de
bază ale ocultismului şi le comparăm cu fenomenele OZN,
descoperim o asemănare fundamentală. 41
Cu toate acestea, aceşti cercetători au identificat calitatea
eminamente parapsihologică sau supranaturală a
fenomenului.*
într-adevăr, o teorie care implică demonii ar prezice exact
aceste lucruri în ceea ce priveşte OZN-urile. După 20 de ani
de cercetare, credem că teoria care implică demonii se
potriveşte extrem de bine cu totalitatea fenomenelor OZN.
De exemplu, legătura cu spiritismul a fost subliniată de B.
Schwartz, C. Wilson, Clark şi Coleman, B. Steiger, T.
James, D. Scott Rogo şi mulţi alţii. 42 De fapt, nu cunoaştem
nici un contact OZN care să nu fie un medium spiritist. Pe
lîngă aceasta, am citit sute de articole din cea mai veche şi
mai respectată revistă OZN, Flying Saucer Review din Marea
Britanie, care arată aspectul parapsihologic şi/sau
nonextraterestru al OZN-urilor care, date fiind acţiunile şi
mesajele lor, indică probabil origine demonică.
Să luăm în considerare cîteva paralele între demonologia
clasică şi ufologie. O examinare a literaturii din secolul 19
asupra ocultismului, precum lucrarea de autoritate a lui
Francis Barret The Magus-Book 2 (1801), descrie îngerii
căzuţi sau demonii în felul acesta:
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„... Unii care sunt aproape de noi pribegesc în sus şi în jos
prin văzduh; alţii locuiesc în lacuri, rîuri şi mări; alţii pe pămînt, şi înspăimîntă lucrurile pămînteşti... şi necăjesc nu nu mai oamenii, ci şi alte creaturi; unii mulţumindu-se doar cu
rîs şi cu bătaie de joc, pun la cale mai degrabă să-i
obosească şi să-i inoportuneze pe oameni decît să le facă
ceva rău; unii... se schimbă în diferite forme ca să-i tulbure
pe oameni cu o teamă zadarnică..." 4 '
După cîteva pagini, el continuă: „... Astfel, demonii
vorbesc; şi ceea ce face omul cu vocea fizică, ei o fac prin
întipărirea ideii de vorbire în mintea acelor cărora le
vorbesc într-un mod mai bun decît dacă ar
■

* Deşi unii dintre cei cu idei preconcepute materialiste au tendinţa să reinterpreteze
natura supranaturală a OZN-urilor ca fiind produsul („supertehnologia") unei culturi
extrem de avansate din punct de vedere ştiinţific, această gîndire bazată pe o dorinţă nu
poate explica aspectele oculte ale fenomenului OZN ca întreg (de ex., cei contactaţi).
Mai mult, dacă vreun fel de tehnologie venită din exteriorul pămîntului, fie obişnuită pe
pămint, fie extraterestră, produce fenomene care nu se pot deosebi de lumea
ocultismului, cum putem face diferenţa între real şi ocult? Cum stabileşte cineva că e
vorba de „ştiinţă" şi nu de ocultism? Cum determină cineva forma neutră de cea demo nică? A spune că OZN-urile reprezintă o supertehnologie care nu se poate deosebi de
ocultismul clasic nu face decît să încurce lucrurile.

exprima-o prin vocea care se aude... Cu toate acestea, ei
emit uneori o voce perceptibilă". 44
în cartea lui, Earth's Earliest Ages and Their Connection with
Modern Spiritualism and Theosophy (Epocile cele mai
timpurii ale pă-mîntului şi legătura lor cu spiritualismul
modern şi cuteozofia) (1876), G.H. Pember observă că
ocultistul „este făcut să comunice în mod conştient cu
spiritele din aer, şi poate primi orice cunoştinţă pe care o
posedă ei, sau orice impresie falsă pe care aleg ei s-o
comunice... demonii par să li se permită să facă diferite
minuni la cererea lor". 45
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Chiar şi marele teolog Augustin a notat odată: „Ce pot face
oamenii cu culorile şi substanţele reale, demonii pot face
foarte uşor prin arătarea unor forme ireale..." 46
Ipoteza extraterestră este o teorie favorită pentru mulţi
oameni, şi punerea ei la îndoială este considerată a fi ceva
neştiinţific. A afirma pe bază de argumente o teorie care
implică demonii nu are şanse să fie crezută, chiar dacă
lămureşte lucrurile. într-un sens, această reac ţie este de
înţeles, deoarece o asemenea teorie tinde să-i înfăţişeze pe
uf ologi şi pe iniţiatorii acestei teorii ca fiind oarecum în
complicitate cu diavolul. Totuşi, dacă cineva a ajuns în mod
cinstit la o asemenea concluzie, nu i se pot îndepărta uşor
din minte convingerile. Şi chiar şi scepticii au fost nevoiţi
să mărturisească faptul că „demonologia este cu siguranţă
una dintre posibilităţile logice". 47 Fenomenul pare întradevăr să fie demonic, şi de aceea a te făli cu el ca fiind
nişte în-tîlniri emoţionante şi prielnice cu nişte extraterestri
extrem de avansaţi ar face un deserviciu societăţii. Cu
siguranţă, dacă fenomenul este demonic, ufologii ar trebui
să fie cu grijă în ceea ce susţin, sau chiar investighează.
De fapt, onestitatea academică cere ca o asemenea teorie să
nu fie condamnată dinainte şi respinsă fără examinarea
tuturor faptelor. în plus, dacă OZN-urile sunt demonice, a
nu reuşi să le identifici cu precizie poate avea consecinţe cu
răsunet atît la nivel individual, cît şi la nivel social.
i

4. Cine sunt cîţiva dintre ufologii de frunte care
recunosc că OZN-urile sunt un fenomen ocult si/sau
demonic?
»
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Este regretabil că majoritatea uf ologilor n-au înţeles încă
natura reală a OZN-urilor, sau adevăratele puncte în litigiu
din jurul lor. Teoria spiritistă, cea mai logică explicaţie,
este respinsă fie din cauza unei idei materialiste
preconcepute, fie din cauza unui simplu scepti cism, fie din
cauza speranţei unui contact autentic cu forme avansate de
viată extraterestră.
De exemplu, lucrarea de pionierat a lui John Keel, a dr.
Jacques Vallee şi a altora - şi implicaţiile ei - a fost adesea
ignorată de uf ologi serioşi. în privinţa propriei lui lucrări,
dr. Vallee se plînge: „Faptul că nimic din acest material nu
a fost vreodată examinat serios... este ceva înnebunitor...
Ceea ce află publicul despre fenomen vine de la acel număr
mic de fapte preselectate de cei ce cred în teoria care
implică extraterestrii ca să le-o sprijinească". 48
Dar ar trebui de asemenea să se menţioneze că un număr
destul de mare de cercetători care au crezut mai înainte în
ipoteza extraterestră au fost convinşi de dovezile aduse
faptului că OZN-urile sunt de natură parafizică sau ocultă. 49
De exemplu, Raymond Fowler, autorul a cinci cărţi despre
OZN-uri, mărturiseşte: „Am privit cu consternare un număr
de uf ologi respectaţi trecînd de la o interpretare fizică la
una parapsihologică a ciudatului fenomen OZN... Acum, şi
eu sunt forţat să reexaminez fenomenul OZN în lumina
aparentei sale naturi parafizice". 50
O autoritate de primă mărime în acest domeniu, dr. Vallee, a
conchis: ■
„Ne ocupăm cu un grad încă necunoscut de conştientă, in dependent de om, dar strîns legat de pămînt.„ Eu nu mai
cred că OZN-urile sunt pur şi simplu nave spaţiale ale
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vreunui neam de extraterestri. Această noţiune este prea
simplistă ca să le explice înfăţişarea, frecvenţa
manifestărilor lor de-a lungul istoriei înregistrate, precum şi
structura informaţiei schimbate cu ei în timpul
contactului". 51
Prezentăm mai jos o listă selectată cu cercetătorii de seamă
care au ajuns la concluzia că OZN-urile reprezintă un
fenomen ocult şi/sau demonic.
Lynn E . Catoe. în 1969, Oficiul de imprimerie al guvernului
SUA a scos o publicaţie sub egida Bibliotecii Congresului
pentru Cercetarea Ştiinţifică a Aviaţiei Militare a SUA:
UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography (OZNurile şi subiecţii expuşi lor: O bibliografie cu comentarii).
Enumerarea a peste 1.600 de cărţi şi articole a fost cea mai
cuprinzătoare bibliografie a perioadei. Bibliograful şef a
fost Lynn Catoe. Trecerea în revistă făcută de ea a literaturii
a necesitat doi ani de lucru pentru citirea a mii de cărţi,
articole şi publicaţii în vederea publicării unui volum de
peste 400 de pagini. în prefaţă, ea observă următoarele:
„O mare parte din literatura disponibilă referitoare la OZNuri este strîns legată de misticism şi metafizic. Ea se ocupă
cu subiecte precum telepatia mintală, scrierea automată şi
entităţi invizibile, şi de asemenea fenomene precum
manifestări şi ,posedare' de tip poltergeist.* Multe dintre
rapoartele OZN publicate acum în presa accesibilă maselor
relatează aşa-zise incidente care sunt izbitor de
asemănătoare cu posesiunea demonică şi cu fenomenele
parapsihologice..."^ 2
Dr. Pierre Guerin. Dr. Guerin este un eminent om de ştiinţă
în legătură cu Consiliul Naţional Francez pentru Cercetare
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Ştiinţifică. După examinarea şi discreditarea oricărei
speranţe rezonabile pentru ipoteza extraterestră, precum şi
după respingerea ca neplauzibile a teoriilor pur omeneşti
(adică psihologice), el concluzionează că „modul de
comportare a OZN-urilor este mai înrudit cu magia decît cu
fizica aşa cum o ştim noi". 53 El subliniază apoi că „ufonauţii
moderni şi demonii din trecut sunt probabil identici". 54 Deşi
rar se găseşte un savant şi expert în ufologie de talia lui
Guerin care să vrea să admită faptul că legătura cu demonii
are relevanţă pentru datele privitoare la OZN-uri, concepţia
lui materialistă iese la iveală atunci cînd concluzio nează că
manifestările supranaturale ale OZN-urilor sunt o consecin• Din limba germană, poltern = a lovi (a face pac, pac) şi Geist = spirit: un spirit
zgomotos considerat responsabil pentru zgomote inexplicabile - n. tr.

ţă a propriei lor „supertehnologii". 55 Cu toate acestea, chiar
Guerin crede că: „Ceea ce este cu totul sigur e că fenomenul
este activ aici pe planeta noastră, şi activ aici ca stăpîn".56
John A. Keel. John Keel este considerat de unii ca făcînd
parte dintre cei mai informaţi oameni din lume în privinţa
OZN-urilor. El a petrecut decenii făcînd cercetare
nemijlocită printre cei care au avut tot felul de întîlniri cu
OZN-urile, dar mai ales printre cei care au avut contacte
apropiate. El îşi cunoaşte domeniul de lucru mai bine ca toţi
şi a scris numeroase cărţi despre acest subiect, inclusiv cele
devenite de acum clasice UFOs: Operation Trojan Horse
(OZN-urile: O-peraţiunea Calul Troian), ca şi The Mothman
Prophecies (Profeţiile unuia care se joacă cu focul), The
Eighth Tower (Al optulea turn) şi Our Haunted Planet
(Planeta noastră bîntuită). Acestea şi alte cărţi ale lui sunt o
mină de aur de documentare care dezvăluie natura ocultă/
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demonică a fenomenelor OZN. După studierea literaturii
privitoare la demonologie, el observă: „Manifestările
descrise în această literatură impunătoare sunt similare dacă
nu deplin identice cu fenomenul OZN însuşi"." Putem
rezuma cercetarea lui Keel cu această afirmaţie a lui:
„Manifestările OZN par să fie, general vorbind, doar variaţii
minore a fenomenului demonologie vechi de milenii". 58 Iată
de ce alţi veterani uf ologi precum Trevor James observă:
„O cunoaştere eficientă a ocultismului... este indispensabilă
investigaţiei făcută asupra OZN-urilor". 59 în cuvintele
sociologilor Stupple şi McNeece, „studiile făcute asupra
farfuriilor zburătoare arată că ele fac parte dintr-o mai vastă
lume socială ocultă". 60
Jacques Vallee. Dr. Vallee este de asemenea considerat de
mulţi printre cercetătorii de seamă ai fenomenului OZN şi
este autorul a opt cărţi despre acest subiect. în cea de a treia
carte a lui, Passport to Ma-gonia (Paşaport pentru Magonia),
el descrie 923 aterizări ale OZN-urilor între 1868-1968.
Descoperim încă o dată referiri la o mare varie tate de
fenomene oculte, în timp ce natura demonică a OZN-urilor
este evidentă pretutindeni. în Messengers o f Deception
(Mesageri ai înşelăciunii), el observă că „se poate face o
paralelă impresionantă între ocupanţii OZN-urilor şi
concepţiile populare despre demoni" 61 şi că OZN-urile pot
„proiecta imagini sau scene destinate să ne schimbe sistemul
de credinţe sau convingeri". 62 în The Invisible College (Colegiul invizibil), el susţine că sursa de putere din spatele
OZN-urilor constituie o puternică forţă mondială care a avut
mare influenţă în modelarea convingerilor omeneşti de-a
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lungul istoriei: „Convingerea omenească... este ţinută sub
control şi influenţată", „conceptele omului sunt schimbate",
şi noi putem fi conduşi spre „o schimbare masivă a
atitudinilor omeneşti faţă de capacităţile paranormale şi
viaţa extraterestră". 65
în Confrontations (Confruntări), el observă:
„,Examinarea medicală' la care se spune că sunt supuşi cei
care au fost răpiţi şi duşi în navă, însoţită adesea de manipu lare sexuală sadică, aminteşte de basmele medievale despre
în-tîlniri cu demoni. Ea este absurdă într-un cadru sofisticat
tehnic sau biologic: orice fiinţă inteligentă echipată cu
minunile ştiinţifice pe care le posedă OZN-urile ar fi în
stare să atingă oricare din aceste aşa-zise obiective
ştiinţifice într-un timp mai scurt şi cu mai puţine riscuri". 64
Citind cercetarea vastă a lui Bertrand Meheust (ScienceFiction et Soucoupes Volantes - Science-fiction şi farfurii
zburătoare - Paris, 1978); Soucoupes Volantes et Folklore —
Farfurii zburătoare şi folclorul - Paris, 1985), Vallee
dezvăluie şi faptul că „manifestarea simbolică văzută de cei
răpiţi este identică cu tipul de ritual de iniţiere sau de
călătorie astrală întipărit în tradiţiile (oculte) din fiecare
cultură". 65 Astfel, „structura istoriilor cu răpiri de către
ufonauţi e identică cu cea a ritualurilor de iniţiere ocultă". 66
Şi „fiinţele din OZN-urile de astăzi aparţin aceleiaşi clase
de manifestare ca şi entităţile (oculte) descrise în secolele
trecute..." 67 El observă în altă parte că în condiţiile
profundului lor efect asupra noastră, după cît se pare suntem
neputincioşi în împiedicarea ei, astfel că, în final, „nu
contează de unde vin ele". 68
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Ivar Mackay. E.A.I. Mackay a fost preşedinte al Asociaţiei
Britanice de Cercetare a OZN-urilor şi a petrecut mulţi ani
în cercetarea domeniului ocultismului şi parapsihologici.
Comparînd entităţile găsite în ocultism cu cele găsite în
fenomenele OZN, el observă natura lor paralelă:
„Mai mult, dacă se pun în contrast cele trei grupe oculte cu
cele trei clasificări ale entităţilor OZN şi caracteristicile lor,
este mai degrabă surprinzător cît de complementare par să
fie între ele, nu numai prin înfăţişarea, activităţile şi nivelul
de comportare, dar şi în particularitatea reacţiei mintale şi
în special emoţionale, precum şi a răspunsului consemnat de
cel contactat". 69
Articolul lui în două părţi, „OZN-urile şi ocultismul",
descrie un mare număr de asemănări între OZN-uri şi
fenomenele oculte, şi totuşi este extras în mare măsură din
întîlniri cu OZN-uri fără persoane contactate; multe din
corelări se găsesc în literatura parapsiho logică şi în
şedinţele de spiritism. 70
Kenneth Ring şi alţii. Experienţele OZN sunt asemănătoare cu
multe experienţe oculte, precum călătorii astrale şi chiar şi
ruda lor, „experienţa de moarte clinică (EMC)". în broşura
noastră Facts on Life after Death (Realitatea despre viaţa
după moarte), am dovedit natura caracteristic ocultă a
experienţelor de moarte clinică.
în Journal o f UFO Studies, voi.2, 1990, cercetătorii
experienţelor de moarte clinică Kenneth Ring şi Christopher
J. Rosing de la secţia de psihologie a Universităţii
Connecticut sugerează că experienţele OZN (EOZN) şi
experienţele de moarte clinică (EMC) sunt în multe feluri
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„echivalente din punct de vedere". 71 De exemplu, ei
relatează că persoanele care trăiesc întîlniri cu OZN-uri sau
EMC-uri ca adulţi au devenit deseori sensibili la realităţile
oculte atunci cînd erau copii. 72 Ei observă de asemenea:
„Există schimbări psiho-fizice cuprinzătoare şi puternice ca
urmare fie a unei EOZN, fie a unei EMC". 73 Printre lucrurile
experimentate în mod obişnuit în ambele categorii sunt o
creştere a curenţilor de energie din corp, inundarea cu
informaţii şi capacităţi de medium. 74 Ei trag concluzia că,
după cît se pare, „schimbările psiho-fizice relatate în
legătură cu EOZN şi EMC reflectă un soi de transformare
psiho-biologică", şi ei propun energia ocultă kun-daîini ca o
explicaţie posibilă sau probabilă. 75
Cei care au luat parte atît la întîlniri de tip OZN, cît şi la
cele de tip moarte clinică sunt de acord că aceste întîlniri
implică o parte integrantă dintr-o impresionantă
transformare evolutivă de tip New Age care-şi face acum
apariţia în omenire: „... Aceste experienţe reflectă un agent
cu scopuri precise... ele sunt parte a unui curent evolutiv
accelerator, care face ca rasa omenească să înainteze spre o
conştientă (ocultă) mai înaltă şi o spiritualitate
intensificată". 76
Aceşti autori încheie cu următoarele cuvinte:
„Ceea ce ne-a frapat în mod repetat în modul cel mai
convingător a fost incontestabila asemănare între cele două
grupe experimentale ale noastre, cei care au luat parte la o
întîlnire cu OZN-urile şi cei care au avut o experienţă de
moarte clinică... Ar trebui să ţinem cont de faptul că în
ciuda diferenţelor de natură a acestor experienţe, ele pot
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avea o sursă comună de bază - indiferent care poate fi acea
sursă". 77
Nimeni nu poate nega faptul că şi mulţi cercetători
necreştini au ajuns la concluzia că fenomenul OZN este unul
ocult. Dacă se poate stabili că lumea ocultului este
capodopera lui Satan din Biblie şi a demonilor lui, atunci
este logic să conchidem că OZN-urile constituie un fenomen
demonic cu un plan ideologic secret.* ,
5. Ce exemple pot fi date care să arate natura demonică

a fenomenului OZN?
■

• . "

i

O broşură de mărimea aceasta nu-şi poate permite să citeze
o mare varietate de exemple de întîlniri reale cu OZN-urile
care să ateste natura demonică a acestor contacte, dar
numărul unor asemenea întîlniri este foarte mare. 78 1
Cu toate acestea, renumitul romancier Whitley Strieber este
un bun exemplu de realitate demonică de care se izbeşte
cineva printr-o experienţă OZN. Citirea propriilor lui
întîlniri cu OZN-urile poate fi înspăimîntătoare. Strieber,
care are o bază serioasă în ocultism (budismul Zen, cărţi de
joc tarot, stări modificate de conştientă, Gurdiev şi
Ouspenisky), 79 e autorul unui număr de cărţi premiate sau
best-sel-lere care se ocupă frecvent cu sfera ocultului (The
Hunger - Foamea, Black Magic - Magie neagră, Night Church
- Biserica nopţii, Cat Magic - Magia pisicii şi The Wolfen Lupii). Cele două cărţi ale lui despre OZN-uri au fost bestsellerele Communion (Comuniune), care s-a aflat pe lista de
best-sellere a revistei New York Times timp de opt lu* In cartea Cult Watch (Atenţie la secte) am dovedit că Satan şi demonii lui sunt
puterea aflată în spatele lumii ocultului.
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ni, şi urmarea ei, Transformation (Transformare).
Entităţile OZN pe care le-a contactat Strieber sunt
periculoase şi nefaste, iar Strieber a simţit lucrul acesta. Dar
cei contactaţi de OZN-uri par de obicei să fie manipulaţi în
a accepta faptul că entităţile sunt „binevoitoare" în ciuda a
două fapte care ne pot dezmetici: 1) datele contrare care
arată că entităţile sunt diferite de ceea ce pretind, şi 2) o
detectare iniţială a răului. Aceste entităţi sunt destul de
inteligente ca să-1 facă pe Strieber să creadă că ele au grijă
de el. Cu toate acestea, tortura lor nu încetează niciodată.
Indiferent de relaţia lui cu entităţile, şi el conchide tot mai
mult că implicarea lor în viaţa lui este ceva „bun", rămîne
îngrozit de ele şi nesigur de ceea ce sunt ele.
Astfel, tulburările grave mintale şi spirituale care se repetă
des la cei care au experienţe cu entităţi OZN sunt ceva
obişnuit în relatarea lui Strieber. Prin urmare, o scurtă
expunere a lor e pertinentă. In mod caracteristic, aceste
experienţe OZN includ următoarele: Baza ocultă a
subiectului; manipularea impresionantă a experienţelor
mintale; evenimente de tip „poltergeist"; experienţa
neîncetată a unui aşa-zis timp „dispărut"; terorizare mintală;
schimbări profunde şi drastice ale personalităţii; reputaţie
proastă; o continuare impresionantă a efectelor ulterioare şi
a contactelor cu entităţile; un sentiment intuitiv iniţial de
teamă extraordinară; şi numeroase analogii cu păgînismul
antic care „bîntuie" relaţia.
Cităm mai jos cîteva din experienţele nemijlocite ale lui
Strieber în presupusele lui contacte „benigne" cu OZN-urile:
„M-a cuprins o spaimă foarte mare. Teama era atît de pu ternică, încît părea că personalitatea mi se evaporă
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complet... ,Whitley' înceta să existe. Ceea ce rămînea era un
corp şi o stare de frică atît de mare, încît mă simţeam ca
înfăşurat într-o perdea groasă care mă sufoca,
transformîndu-mi paralizia într-o stare ce părea aproape de
moarte... Am murit, şi în locul meu a apărut un animal
sălbatic". 80
Desi a mărturisit deseori că a fost tratat ca un animal
sălbatic, si-a dat seama că entităţile încercau să-i transforme
profund fiinţa. El îşi aminteşte: „Fusesem capturat ca un
animal sălbatic în 26 decembrie
(şi) făcut neputincios... Ei mă schimbaseră, făcuseră ceva cu
mine. Puteam în seara aceea să simt limpede lucrul acesta,
dar nu -1 puteam exprima... Mă întrebam dacă exista vreo
legătură între experienţa mea şi umblarea mistică a
şamanului, sau cursa călare a vrăjitoarei în timpul nopţii". 81
Mai tîrziu, temerile lui crescînde l-au făcut să se îndoiască
de propria lui judecată sănătoasă. „Eram acum dublu
îngrijorat de sănătatea mea mintală... Vizitatorii continuau
să rămînă în mintea mea ca nişte cărbuni aprinşi...
Indiferent ce însemna lucrul acesta, fusesem amestecat în
chestia asta timp de ani de zile. Cu adevărat mă simţeam
prost". 82
Amintirile lui Strieber de la întîlnirile lui cu OZN-urile
vorbesc de alte vizite demonice, inclusiv mirosul de sulf. De
exemplu, „aveam un sentiment groaznic. Le simţeam
prezenţa. Era ceva palpabil. Ceea ce mă deranja cel mai
mult era că-i puteam mirosi". 83 El îl descrie pe unul dintre
„extraterestri" ca pe „ceea ce mi se părea a fi aproape un
demon cu o faţă îngustă şi cu ochi oblici şi întunecaţi. îmi
vorbea cu o voce piţigăiată". 84
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în Transformare, urmarea cărţii Comuniune, Strieber continuă
să-şi pună întrebări cu privire la natura şi la motivele
entităţilor OZN:
„De ce erau vizitatorii mei aşa de secretoşi, ascunzîndu-se
de conştienta mea? Puteam doar să trag concluzia că mă fo loseau la ceva şi că nu voiau ca eu să ştiu de ce.... Dar dacă
ar fi periculoşi? Atunci aş fi într-un pericol foarte mare,
pentru că jucam un rol în deprinderea oamenilor cu ei". 85
în cele din urmă, el şi-a dat seama că era încurcat într-o
bătălie care avea ca miză mult mai mult decît existenţa lui
fizică:
„Mă simţeam tot mai mult de parcă aş fi intrat într-o luptă
care să însemne mai mult decît viaţa sau moartea. Ea putea
să fie o luptă pentru sufletul meu, esenţa mea, sau oricare
parte a mea care făcea legătura cu eternitatea. Presupuneam
că sunt lucruri mai rele decît moartea... Pînă acum, cuvîntul
demon nu fusese niciodată rostit printre oamenii de ştiinţă şi
doctorii care lucrau cu mine... Cînd eram singur noaptea mă
gîndeam cu îngrijorare la legendara şiretenie a demonilor...
In cazul cel mai bun, ajungeam nebun de legat". 86
Strieber a devenit un om chinuit: „Nu-mi puteam înlătura
teama. Mă hotărîsem deja să nu spun nimănui nici măcar un
lucru despre vizitatori. Nimănui". 87 El şi-a mai dat seama că
nu putea să aibă încredere în entităţi. „Nu primeam nici o
asigurare din partea vizitatorilor, nici măcar umbra unei
promisiuni, ca să nu mai vorbesc de o garanţie, că nu-mi vor
face nici un rău". 88 Dar ei i-au făcut într-adevăr rău, tot
mereu, în mod brutal şi sadic. Este de mirare că el îşi
aminteşte alte detectări ale demonicului? „Mă întrebam dacă
nu cumva mă aflu în gheara demonilor, dacă nu cumva mă
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fac să sufăr cu un anume scop, sau pur şi simplu pentru
distracţia lor". 89
„Simţeam o ameninţare pe care n-o puteam deloc descrie.
Parcă era iadul pe pămînt acolo (în prezenţa entităţilor), şi
totuşi nu mă puteam mişca, nu puteam striga, nu puteam
pleca. Stăteam acolo nemişcat ca moartea, suferind agonii
lăuntrice. Totul mi se părea a fi monstruos de urît, de mur dar, de întunecat şi de sinistru. Precis că erau demoni. Nu
puteau fi altceva. Şi ei erau acolo, iar eu nu puteam să
plec..." 90
Strieber era prins, şi nu putea să scape. „Mintea îmi era
ticsită cu vizitatori. Ei erau atît de groaznici, atît de urîţi,
atît de fioroşi şi crunţi, iar eu eram atît de mic şi de
neajutorat! Le puteam simţi mirosul ca un fum în nările
mele". 91
Din nefericire, demonii sunt deosebit de perfizi şi înşelători
în a-i atrage pe cei contactaţi pe căi întunecate, indiferent
cît de înfricoşătoare sunt chinurile lor. Ca urmare, Strieber a
devenit victima lor. Convins că torturarea lui de către ei era
pentru „binele" lui final, el mărturiseşte: „In ciuda acestor
lucruri, simţeam iubire. Cu toată urîţenia şi lucrurile
groaznice care mi se făcuseră, simţeam că tînjesc după ei,
simţeam că-mi lipsesc! Cum era posibil lucrul acesta?" 92
Teama şi groaza experimentate de Strieber nu sunt
surprinzătoare. El nu numai că se afla într-o lume venită din
altă parte, ci aceasta era o lume în care el îşi pierduse
controlul - într-adevăr, el devenise unul „controlat".
Toate acestea ridică o întrebare importantă: De ce să treacă
cineva prin aceste lucruri groaznice ca urmare a vizitelor
unor extraterestri avansaţi dacă ei sunt cu adevărat nişte
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fiinţe reale care au ajuns prin evoluţie la o societate
luminată şi instruită şi care îşi petrec acum tim pul explorînd
universul cu o bunăvoinţă perfectă? Nu este mai de în ţeles
faptul că dacă putem uneori să percepem răul în alţi oameni
putem să simţim răul şi în spirite răuvoitoare? în ciuda
atracţiei şi dragostei lui pentru aceste entităţi, de ce le
descrie ca „părînd ticăloşi", ca avînd „suflete de piraţi" şi „o
ură intensă" pentru el? De ce se tot întreabă el: „Să fie
acesta diavolul?" 93 De ce sentimentul permanent de teamă,
groază şi neîncredere, ca şi o detectare a demonicului, dacă
a-cestea sunt într-adevăr nişte fiinţe binevoitoare din spaţiul
extraterestru?
Strieber însuşi a contactat mulţi alţi oameni care avuseseră
asemenea experienţe infernale, diabolice. „N-am întîlnit
niciodată pînă a-cum un asemenea grup de oameni obişnuiţi
aflaţi într-o aşa de mare tensiune. Ei erau profund tulburaţi
cînd erau întrebaţi ce însemnau cu adevărat experienţele lor.
Cei ce avuseseră o asemenea experienţă trebuie să înveţe
să ,călărească un fel de brici psihologic"'. 94
Sunt mii de astfel de oameni, şi ei au simţit la rîndul lor
ceva rău şi demonic. Chiar la ani de zile după o asemenea
experienţă, ea continuă să-i urmărească şi să-i influenţeze
pe aceşti oameni în moduri dăunătoare; ei au devenit
abrutizaţi. Ei au fost brutalizaţi mintal (şi cîteo-dată fizic)
după capriciul forţelor nepămînteşti. Ei nu mai simt nicio dată în viaţă siguranţă. Se tem că în orice clipă pot fi
manipulaţi după plac de forţe care scapă controlului lor.
Posibilitatea demenţei sau sinuciderii izvorîte din asemenea
experienţe cumplite şi teribil de dominatoare n-ar trebui să
fie neglijată. Nu oricine poate să integreze cu succes
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feluritele lucruri îngrozitoare pe care le pot aduce
experienţele OZN, astfel încît comportarea lui să fie
normală. Strieber însuşi mărturiseşte că experienţa
contactului cu OZN-urile e atît de stresantă, încît oamenii
care nu sunt în stare s-o integreze „sunt adesea dărîmaţi". 95
„Ca în şamanism şi în alte forme periculoase de ocultism,
întîlni-rea cu OZN-urile produce adesea unul din două
lucruri: mai frecvent 1) integrare şi transformare ocultă, dar
uneori 2) demenţă sau moarte. Strieber observă mai departe:
„îmi doresc să pot crede că experienţa n-a dăunat niciodată
nimănui. Dar n-am putut să cred asta, avînd în vedere
stresul groaznic în care am fost... A fost de nesuportat. Cu o
zi înainte de a-1 întîlni pe Budd Hopkins (un uf olog),
aproape că am sărit afară pe fereastră". 96
Stuart Goldman, un ziarist, a vorbit cu Whitley Strieber de
mai multe ori şi a cercetat OZN-urile ca un reporter sceptic.
După descrierea întîlnirilor lui Strieber cu entităţile OZN,
despre care spune că sunt „chinuitorii lui", el scrie: 97
„Dar adevărata întrebare rămîne. Cine sunt aceste fiinţe care
par să se bucure de chinurile nespuse provocate unor vic time nevinovate? Elaine Morganelli, unul dintre invitaţii la
întîlnirea cu Strieber, a venit cu răspunsul simplu dar tăios.
Concluzia lui Morganelli este că Strieber este contactat nu
de vizitatori prietenoşi, ci de demoni...
,Oamenii pot fi păcăliţi de diavoli', spune Morganelli. ,Un
spirit (demonic) poate să-ţi spună orice. Lor le place să te
prostească. Aceşti oameni (cei ,răpiţi' de OZN-uri) sunt luaţi
în primire de ei. Cu cît eşti mai mult de acord cu lucrul
acesta, cu atît este mai greu să scapi de el'.
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Dar în ce scop? ,Eu cred că aceşti oameni sunt folosiţi pen tru a face să demareze o mişcare anticreştină', a spus Worganelli despre cei contactaţi de OZN-uri. ,Ceea ce m-a iritat
a fost cînd el (Whitley) s-a referit la Domnul şi la îngerii
Lui ca fiind ,naziştii aerului'. Cînd a spus asta, m-am gîndit:
,Doamne, chiar asta este. Nu mai ai ce face aici".
Goldman comentează:
„Cineva ar putea scrie depreciativ despre Morganelli că este
un fel de fanatică creştină. Totuşi, ea nu este singura care a
ajuns la concluzia că vizitatorii lui Strieber - şi la rîndul lor
fiinţele care răpesc nenumărate mii de oameni - nu sunt alt ceva decît demonii de odinioară, care fac ceea ce se pricep
mai bine: fură suflete".
După ce citează un număr de exemple de cercetători care au
juns la concluzia că fenomenul OZN este demonic, Goldman
arată observaţiile specialistului în materie de religii, secte şi
ocultism dr. Walter Martin, care i-a spus: „Marea problemă
este nu ce sunt ei, ci cine sunt ei". Martin scrie: „Cheia
problemei este teologia lor. Toţi spun acelaşi lucru, vorbesc
de rău Biblia. Acest lucru îmi spune că ceea ce zice Bi blia
că urmează să aibă loc, are loc chiar acum. Tu te conf runţi
acum cu o altă dimensiune a realităţii care este deseori
menţionată în Biblie, numită „sfera de domnie a prinţului
puterii văzduhului". Cu alte cuvinte, aceasta este o
manifestare supranaturală pe care creştinismul, islamismul
şi iudaismul ar numi-o demonică".
„Iată", spune Martin, „eu nu cred că este un diavol după
fiecare tufiş sau copac. Spun doar: La ce ne-am putea
aştepta la sfîrşitul vremurilor în cultura noastră avansată?
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Ne-am aştepta la o manifestare care s-ar potrivi cu
împrejurările timpurilor noastre. Cum am putea fi atraşi mai
bine decît prin vizitatori intergalactici?... Noi suntem obsedaţi de ei!" 98
Stuart Goldman, un reporter tenace şi bătăios, îşi încheie
cercetarea cu următoarele comentarii:
„... Faptul neplăcut este că nu pot minţi cincizeci de mii de
oameni. Aici este ceva - să-i cercetezi pe oameni, să-i inspectezi şi să le sădeşti gînduri în minte, manipulîndu-le
corpurile - tratîndu-i, într-un fel, ca pe nişte vite. Totul este
doar o uriaşă glumă cosmică, sau este vorba de un complot
sinistru? Vedem oare formarea unei noi religii sau secte ex trem de distrugătoare, una a cărei concepţie afirmă eli minarea (adepţii mişcării New Age o numesc „curăţire spiri tuală") oamenilor care sunt „nepotriviţi" pentru a putea trăi
în viitoarea Lume Nouă?... Există într-adevăr entităţi demonice care ne dau tîrcoale, căutînd pe acei candidaţi con venabili pe a căror creier şi minte pot pune stăpînire,
umplîn-du-le cu basme şi minciuni - îngrăşîndu-i pentru
înjunghiere?
Răspunsul nu este uşor de dat. Dar oricare scenariu am ale ge, declaraţia de rău augur a lui John Keel trebuie - pentru
cei mai împietriţi sceptici - să ne răsune în urechi.
,Pămîntul nu este locuit', spune Keel. ,E1 este năpădit'" ."
în concluzie, nimeni nu poate reda adecvat teroarea şi
tragedia care îi urmăresc frecvent pe cei care au o
experienţă profundă cu fiinţe venite în OZN-uri.
Fenomenul este clar demonic. în biblioteca noastră şi în
arhivă avem peste o mie de cazuri de contacte cu OZN-uri
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ce pot fi descrise doar în acest fel. Cititorii interesaţi pot
consulta sute de exemple în literatura documentată, cum ar
fi revista britanică Flying Saucer Re-view (Revista farfuriilor
zburătoare). în calitate de veteran în cerceta rea fenomenului
OZN, Janet Gregory notează: „... Trăsăturile înşi ruite mai
sus ca aparţinînd demonilor apar tot mereu în rapoartele
despre OZN-uri". 100 Tot din această cauză, cunoscutul uf
olog Jonathan Caplan observă că „(există acum) un grup
puternic de specialişti care să ducă o campanie pentru ca
cercetarea OZN-urilor să includă teme precum religia
ocultă, parapshihologia, spiritismul, folclorul şi demonologia". 101

6. Cum explică cei care pretind că se află în contact
strîns cu OZN-urile si entităţile OZN natura ocultă a
fenomenului OZN?
Dacă fenomenele OZN ar fi de fapt extraterestre, pare puţin
ciudat că fiinţele avansate asociate cu ei ar acţiona în
legăturile lor lor la fel cum fac demonii cu gazdele lor
omeneşti - ca în şedinţa de spiritism cu medium,
canalizator* sau alte forme de spiritism. Mulţi cercetători au
observat paralelele izbitoare între metodele de contact ale
OZN-u*0 persoană care transmite gînduri sau energie dintr-o sursă despre care se crede că se
află în afara corpului sau minţii conştiente a persoanei, respectiv unul care vorbeşte
pentru fiinţe sau spirite non-fizice - n. tr.

rilor şi cele găsite în mod caracteristic în lumea ocultului. în
cartea lor The Unidentified (Neidentificaţii), cercetătorii
Clark şi Coleman observă că mediumii şi cei contactaţi
astăzi de OZN-uri sunt unii şi aceiaşi. „în marea majoritate
a cazurilor, experienţa celui contactat de OZN-uri, care
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deţine cheia enigmei, survine într-o stare de conştientă
modificată... Nu vedem altă alternativă decît să-1 privim pe
cel contactat de farfuria zburătoare ca fiind un medium
spiritist din zilele de astăzi, un mistic religios, şaman...
etc." 102
Experiementatul cercetător parapsihologic şi profesor de
colegiu Brad Steiger notează şi el că în timpul comunicării
cu pretinşii extraterestri cei mai mulţi dintre cei contactaţi
sunt aproape de nedeosebit de nişte mediumi într-o şedinţă
spiritistă. 103 De aceea, Trevor James observă că unii din cei
contactaţi stabilesc comunicarea cu entităţile OZN „după
măsuri pregătitoare foarte asemănătoare cu cele ale unei
şedinţe spiritiste..." 104
Bryant şi Helen Reeve au petrecut doi ani şi au călătorit
peste 35.000 kilometri luînd interviuri şi trăind cu cei
contactaţi de OZN-uri. In cartea lor Fîying Saucer
Pilgrimage (Pelerinajul farfuriilor zburătoare), ei observă că
între oameni şi entităţile OZN se face în mod caracteristic
un contact prin mijloace oculte. De exemplu, ei înscriu pe
listă: scrierea automată, telepatia, capacitatea de medium,
meditaţia orientală, materializările parapsihologice, aşanumitele înregistrări „acaşice" şi multe altele. 105
Un specialist în religii, dr. Robert S. Ellwood de la
Universitatea din California de Sud, observă că lucrul acesta
este valabil atît pentru cei contactaţi de OZN-uri, cît şi
pentru mediumii spiritişti: '
„Ambele tipuri de grupuri folosesc acelaşi mod de comuni care: viziune şi călătorii extraordinare, vorbire şi scris în
transă, cercuri de şedinţe spiritiste şi telepatie. Influenţa
reciprocă strînsă dintre spiritism şi sectele bazate pe OZN39

uri nu este surprinzătoare, pentru că între ele se face un
schimb mare de persoane... In unele cazuri, cei contactaţi au
rostit în transă mesaje din partea OZN-urilor într-un mod
practic identic cu ,predicarea' în transă din spiritism". 106
în altă parte, el subliniază corect nişte lucruri privitoare la
cei contactaţi: „Practicile şi formele lor de expresie par în
cea mai mare parte derivate din spiritism, cel contactat
jucînd rolul unui medium". 107
Din nou, motivul pentru care aceste legături dintre
fenomenele OZN şi mediumism sunt aşa de naturale este
pentru că fenomenul OZN este pur şi simplu o formă mai
frumos ambalată a fenomenelor mediumistice. De exemplu,
dacă examinăm Encyclopedia o f Psychic Science
(Enciclopedia ştiinţei parapsihologice) a pshihanalistului şi
parapsihologului dr. Nandor Fodor, aflăm în ea o bogăţie de
informaţii nu numai despre lumea ocultismului, mai ales
despre mediumism şi spiritism, ci şi despre fenomenele
OZN. Tot mereu, în sute de cazuri, fenomenele pe care le
citează el din mediumism şi ocultism sunt identice cu cele
din ufologia modernă. 108 Nu este de mirare că fostul
parapsiholog de seamă D. Scott Rogo a observat corect că
„istoria mediumismujui este presărată ici şi colo cu relatări
despre asemenea contacte (OZN)". 109
„Poltergeist"-ele* sunt un semn distinctiv al fenomenelor
oculte şi sunt de asemenea frecvent asociate cu OZN-urile.
Există o paralelă izbitoare între „plesniturile" OZN-urilor
(un număr mare de reperări într-o perioadă relativ scurtă de
timp) şi izbucnirile poltergeist-ului atît din punct de vedere
numeric, cît şi geografic. 110 Dr. Vallee observă: „Este regula
mai degrabă decît excepţia de a găsi reperări semnifica tive
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ale OZN-urilor precedate sau urmate de alte anomalii, mai
ales de felurimea poltergeist-ului"." 1
Atît în lumea OZN-urilor, cît şi în cea a ocultismului, cei
contactaţi experimentează o schimbare radicală în vieţile lor
care implică aproape totdeauna o schimbare drastică atît în
personalitatea lor, cît şi în concepţia lor despre lume, care
acum sunt complementare ocultismului. Cîteodată, aceste
transformări radicale au loc din simplul fapt că martorii au
fost prinşi într-un fascicul de lumină din OZN." 2
Poate că nu există un semn distinctiv mai izbitor al
ocultismului decît acela de posedare spiritistă. Există literal
mii de cazuri documentate, multe dintre ele implicînd
sfîrşituri foarte urîte." 3 Dar acest fenomen este similar, dacă
nu chiar identic cu posedarea demonică a ce-lor contactaţi
de OZN-uri, la fel ca unele cazuri de Intîlnire în Apro• Vezi pagina 22 - n. tr.

piere cu OZN-urile: Fie în ocultism, fie în ufologie,
persoana este luată în primire de entitatea invadatoare,
cîteodată de bunăvoie, cîteo-dată involuntar, şi controlată de
acea creatură pentru cine ştie ce scopuriPrintre cei contactaţi de OZN-uri sau alţii care comunică
personal cu pretinşii extraterestri sunt şi literal mii de cazuri
a ceea ce se poate numi doar posedare spiritistă. Incidente
de posedare sunt menţionate de Keel, Steiger, Norman,
Catoe, Vallee, Schwartz, Reeve şi alţii." 4 într-adevăr, un
mare număr de persoane renumite contactate de OZN-uri au
avut o bază ocultă sau capacităţi de medium chiar înainte de
contact: Adamski, Van Tassle, Menger, etc, pînă la
modernul Whitley Strieber." 5 De fapt, noi am vorbit
personal cu un număr de aşa-zişi „răpiţi" şi/sau contactaţi de
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OZN-uri care au fost în mod clar posedaţi de demoni. Şi
mulţi mediumi posedaţi de spirite care nici măcar nu caută
comunicarea cu OZN-urile pot să sfîrşească prin a fi contac taţi şi a deveni canale atît pentru cei „morţi", cît şi pentru
„extraterestri"." 6 Faptul că aceste presupuse fiinţe avansate
din spaţiul extraterestru preferă să-i posede pe cei contacţi
de ei lor în felul demonilor este o dovadă în plus că avem
de-a face cu un fenomen ocult.

7. Sunt oare „mesajele speciale" pe care aşa-zişii extraterestri pretind că le dau omenirii aceleaşi cu cele
găsite în ocultism?
i

Dacă am fi într-adevăr contactaţi de civilizaţii extraterestre
extrem de avansate, ne-am putea aştepta la vreo dovadă în
favoarea acestui lucru în miile de mesaje care au fost
înregistrate cu supunere de către cei contactaţi de ei dintre
oameni. Din nefericire, aceste mesaje nu reflectă o cultură
ştiinţifică foarte avansată. Mai degrabă, ele reflectă
decadenţa păgînismului antic şi a ocultismului. De fapt,
mesajele a-şa-zişilor extraterestri, începînd cu anii 1950,
sunt puţin diferite de mesajul religiei moderne New Age. Sar putea chiar susţine că cei contactaţi de OZN-uri au fost
cei care au iniţiat mişcarea modernă New Age, şi nu pandiţii
(învăţaţii brahmani) din anii 1970." 7 Cu toate acestea, noi
am examinat zeci de asemenea mesaje, şi, aşa cum au ob servat mulţi cercetători, nimeni nu poate nega că ele ne
oferă acelaşi vechi ocultism. Brad Steiger, care a investigat
sute de cazuri, mărturiseşte că „fie bărbaţi, fie femei care
pretind că au fost în contact cu Fraţi din spaţiu sau cu
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spirite din planul astral, toţi vin în mod independent în mare
măsură cu aceleaşi comunicări"." 8
E.A.I. Mackay observă: „E interesant faptul că informaţia
cîştigată datorită implicării omeneşti în experienţe cu
entităţi extraspaţiale în domeniul ufologiei este oglindită
aproape exact de ceea ce s-a înţeles în cadrul fraternităţilor
esoterice (oculte) din timpuri imemoriale"." 9
Marele specialist în domeniu John Keel observă că
„nesfîrşitele mesaje din partea celor din spaţiu ar umple
acum o bibliotecă, şi cu toate că cei ce le comunică pretind
că reprezintă o altă lume, conţinutul acestor mesaje este
identic cu cel al mesajelor primite de mediumi şi
mistici". 120
Astfel, care sunt mesajele primite de la aceşti extraterestri
avansaţi din spaţiu? Potrivit zecilor de cărţi scrise de cei
contactaţi şi citite de noi, ele susţin 1) că religia biblică e
falsă şi demodată; 2) că omul trebuie să-şi dezvolte
capacitatea parapsihologică; 3) că suntem în pragul unei ere
noi (New Age) de iluminism ocult; 4) că Dumnezeu şi omul
sau creaţia sunt parte a aceleiaşi esenţe divine (panteism) şi
5) că sunt acum prezente nişte entităţi extradimensionale ca
să ajute omenirea la părăsirea „căilor vechi" şi la adaptarea
la Era Nouă (New Age) de avansare spirituală. Nici n-ar
trebui să neglijăm această temă ce se repetă, că ar putea să
fie necesare unele forme de drastic control social autoritar
pentru a asigura supravieţuirea acestei planete. 121

8. Entităţile OZN: Ce alte dovezi ar conduce o
persoană Ia concluzia că fiinţele venite cu OZN-urile
nu sunt extraterestre, ci fac parte din lumea ocultă?
43

Pe tot globul sunt zeci de mii de cazuri raportate în legătură
cu „entităţi OZN", mii dintre ele implicînd rapoarte de răpiri
ale oamenilor. Aceste fiinţe variază ca mărime de la cîţiva
centimetri pînă la 6-7 metri, dar de obicei între 1,20 şi 1,80
metri. Ei apar sub forme de oameni sau humanoide, de robot
sau de animale, ciudate sau spectrale. Cîteodată, aceste
entităţi manifestă o ostilitate intenţionată fată de oa-meni,
care are drept rezultat vătămare fizică sau psihică şi chiar
posedare prin acea entitate. în cea mai mare parte din timp
ei simulează o indiferenţă faţă de om, sau în cazurile cu
persoane contac-tate o „preocupare" sinceră. Uneori, la fel
ca OZN-urile, aceste fiinţe apar independent în spaţiu şi
timp tridimensional, în vreme ce în alte daţi ele există doar
în experienţa „observatorului".
Morfologia (forma) „ocupanţilor" OZN-urilor sugerează
legături cu pămîntul - nu cu un spaţiu din afară. Clasificarea
entităţilor corespunde în linii mari cu cea a creaturilor din
folclorul istoric, mitologie, demonologie şi ocultism într-o
largă varietate de timpuri şi culturi. Faptul că entităţile OZN
se potrivesc unor tipare istorice ale unor tipuri morfologice
existente anterior din multe tradiţii oculte sunt argumente
pentru faptul că ele sunt autohtone pe această plane tă. Atît
Lawson cît şi Vallee au făcut o lucrare interesantă şi impor tantă în acest domeniu. 122 Este semnificativ faptul că însuşi
Lawson observă că diavolul „este un polimorf, şi astfel
poate să imite orice formă imaginabilă, sau să-şi schimbe
mărimea după plac". 123
Orice ar fi entităţile OZN, ele nu sunt fiinţe fizice din lumi
mate-riale aflate în spaţiu. Să cităm un exemplu care arată
de ce credem acest lucru. Dacă examinăm celebrul text
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Apparitions (Apariţii) al parapsihologului şi fost preşedinte
al Societăţii pentru Cercetare Parapsihologică, George N.M.
Tyrrell, întîlnim o uimitoare descriere a caracteristicilor
entităţilor OZN, deşi această carte se ocupă cu en tităţi,
„poltergeist" şi apariţii spectrale (fantome) din lumea
ocultă. Descrierea lui se potriveşte mereu cu experienţele
celor care contactează fiinţe asociate cu OZN-urile. Tyrrell
sugerează că există mai multe caracteristici importante
asociate cu apariţiile oculte. Acestea sunt: 1) Există moduri
diferite în care apariţiile se pot exterioriza în spaţiu; 2)
apariţiile nu au nici o bază fizică reală; 3) apariţiile vor imi ta intenţionat percepţia normală, deşi nu sunt obligate să
facă aşa; 4) apariţiile includ tot felul de trăsături
suplimentare pe lîngă forma centrală, iar anexele şi forma
centrală iau naştere în acelaşi mod; 5) apariţiile, fie vizuale,
fie auditive, pot fi uneori colective (trăite de mulţi oameni);
6) cîteodată, apariţiile sunt însoţite de o stare de spirit
lucidă; şi 7) apariţiile sunt însoţite uneori de stări de spirit
subiective de alte feluri. 124
Tyrrell observă că una dintre caracteristicile apariţiilor este
remarcabila imitare a unei percepţii normale. „Cît de mult
poate, o apariţie ţinteşte să se comporte exact cum s-ar
comporta o fiinţă omenească vie în împrejurările date". Ea
se comportă ca şi cum ar fi conştientă de ceea ce-o
înconjoară, se distinge în spaţiu, pare reală şi solidă, şi es te
la fel de „clară şi plină de viaţă în chestiuni de detaliu,
precum culoarea, calitatea ţesăturii şi îmbrăcămintea" ca o
persoană materială reală. 125
Mai mult, deşi în spaţiu nu este nici o prezenţă fizică, ceva
este vizibil prezent în spaţiul fizic, ca un solid care se vede:
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„Apariţiile combină atunci două calităţi. Ele sunt: a) nonfizice în caracter, totuşi, cînd îşi dau silinţa, b) nu pot fi
deosebite de nişte forme materiale percepute normal, cît
priveşte simţul văzului şi al auzului... nu este un lucru
neobişnuit pentru simţul pipăitului să fie înşelat în cazuri de
apariţii" 126
Tyrrell discută de asemenea apariţii care includ nu numai
obiecte multiple, ci chiar şi decoruri întregi de mediu. El
comentează:
Indiferent cum este forma centrală „acolo", obiectele auxi liare, formele anexe şi mediul înconjurător sunt şi ele „aco lo"... Evenimentele constituite de o apariţie nu au nevoie să
fie limitate la descrierea unei singure forme omeneşti mai
mult decît are nevoie un film cinematografic. Situaţia este
mai degrabă una ciudată pentru că, deşi nimic nu este pre zent în mod fizic în spaţiu, ceva (un solid vizibil) este prezent
în mod vizibil în spaţiul fizic". 127
Cu toate acestea, deşi el admite că „este copleşitor
caracterul non-fizic al apariţiilor", el mărturiseşte de
asemenea că din cîte ştie el pot exista şi „apariţii fizice". 128
Aşa cum s-a observat, caracteristicile apariţiilor menţionate
de Tyrrell şi de alţii sunt izbitoare atunci cînd sunt
comparate cu cele găsite în fenomenul OZN. OZN-urile
manifestă toate aceste caracteristici, pînă la sentimentele de
indiferenţă, şi ele pot la rîndul lor să fie prezente temporar
în mod fizic.
în mod semnificativ, Tyrrell observă că oricine ar da naştere
la apariţii „are puterea în acelaşi timp de a controla şi
informaţiile aduse în mod normal prin simţuri... Aceasta
implică o coordonare amănunţită şi exactă între informaţiile
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aduse de simţuri în stare normală şi cele aduse în starea de
halucinaţie... De aceea, trebuie să existe un control
psihologic al percepţiei normale care într-un anume punct se
amestecă cu ceea ce în mod obişnuit se presupune a fi o
succesiune cauzală psiho-fizică completă". 129 Cu alte
cuvinte, apariţiile influenţează mintea şi percepţiile ei,
inclusiv toate percepţiile simţurilor. Ele au capacitatea de a
produce un cadru sau un decor vizual complet, şi fac acest
lucru pentru a da naştere unor experienţe ce pot fi înspăimîntătoare.
Pe măsură ce examinăm caracteristicile aduse de Tyrrell,
devine clar faptul că în lumea ocultă examinăm ceva mai
mult decît doar nişte experienţe subiective. în spaţiu pot fi
prezente în mod fizic toate amănuntele ce ţin de
evenimentul apariţiei, putînd fi văzute de cel sau cei
prezenţi, şi care totuşi să nu poată fi deosebite de realitate
din punct de vedere vizual. Mai mult, aceeaşi experienţă
poate fi implantată în minte, astfel ca numai observatorul
„s-o vadă". Totuşi, nici aceasta nu se poate deosebi de
realitate. Exact astfel de lucruri găsim în lumea OZN-urilor.

9. Cum putem spune dacă o experienţă OZN dată este
reală sau numai în minte?
La fel ca anumite experienţe oculte, evenimentele OZN pot
fi reale prin faptul că implică fenomene actuale
supranaturale reale care există temporar în timp şi spaţiu.
Demonii care produc fenomene atmosferice vizibile sau se
materializează ca entităţi OZN sunt asemenea exemple. Dar
de asemenea este adevărat că alte experienţe OZN, cum ar fi
răpirile, există doar în mintea observatorului. (Deoarece
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credem că nava extraterestră de fapt nu există, credem că
este imposibil în mod fizic ca cineva să fie luat la bordul
lor).
Totuşi, ca să determini care experienţă OZN este reală şi
care este doar indusă mintal poate fi un lucru dificil în orice
categorie OZN (sau ocultă). De ce? Pentru că sunt multe
cazuri în care, deşi sunt prezente mai multe persoane, numai
„cel contactat" poate să vadă fenomenele. Astfel,
discernerea naturii exacte a oricărei experienţe individuale
cu OZN-uri devine o dilemă.
Martin Luther a declarat odată că „Satan este în stare să
afecteze toate simţurile, în aşa fel ca un om să jure că a
văzut, a auzit, a simţit şi a pipăit un lucru pe care totuşi nu
1-a văzut, etc.".' 30
Aşa cum s-a văzut, literatura ocultă şi ufologia modernă
indică limpede că orice ar fi în spatele fenomenelor OZN,
are capacitatea de a manipula şi de a influenţa percepţiile
simţurilor şi experienţele celor pe care îi contactează. De
exemplu, ca rezultat al experienţelor sale cu fiinţele OZN,
cunoscutul om de ştiinţă Andrija Puharich a ajuns la
concluzia că „n-aş mai putea să ştiu vreodată care din
experienţele mele mi-au fost impuse direct... şi care nu.
Niciodată nu am fost mai adînc zguduit în viaţă ca atunci
cînd mi-am dat seama de întreaga implicaţie a acestei
puteri..." 131 Am putea cita zeci de alte exemple din literatura
ocultă. 132
Pentru a înţelege cum poate fi percepută ca reală o
experienţă OZN, şi care totuşi nu este, să examinăm răpirile
OZN. în ciuda miilor de aşa-zise răpiri, nu s-a adus nici
măcar o umbră de dovadă care să confirme pretenţia că
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oamenii au fost luaţi la bordul unei nave extraterestre
adevărate. Singura „dovadă" că un astfel de eveniment a
avut loc vreodată este adusă de întoarcerea la starea
anterioară produsă prin hipnoză. 133 într-adevăr, hipnoza „a
devenit o obsesie fanatică a uf ologilor americani din ziua
de astăzi". 134
Totuşi, pot fi aduse o mulţime de informaţii, unele de la uf
ologii înşişi, pentru a arăta că folosirea hipnozei nu
dovedeşte absolut nimic în ceea ce priveşte confirmarea
unei presupuse răpiri OZN. 135136
în mod semnificativ, „un grup de subiecţi care nu ştiau
nimic despre OZN-uri au fost hipnozaţi şi li s-au sugerat
răpiri OZN imaginare. Povestirile lor s-au arătat a fi foarte
asemănătoare cu experienţele celor ce fuseseră răpiţi ,în
mod real'. Entităţile pe care le-au schiţat erau de asemenea
similare...". 137 Mai mult, „o comparare obişnuită aflată în
literatură a şedinţelor imaginare cu întoarcerea ,reală' la sta rea anterioară n-a indicat aproape nici o diferenţă
substanţială". 138
în plus, nici testele detectoare de minciuni nu pot dovedi că
cei răpiţi de OZN-uri spun adevărul, întrucît s-a demonstrat
că eficienţa acestor dispozitive este „practic nulă, aşa cum
ar arăta o listă lungă de referinţe ştiinţifice". 139
Astfel, ufologii pot folosi tot felul de metode de testare
psihologică de la hipnoză şi detectoare de minciuni pînă la
teste psihologice, şi totuşi cel mai bun lucru pe care îl poate
conchide cineva este că o persoană sănătoasă din punct de
vedere psihologic spune adevărul cînd zice că „ştie" că a
experimentat cutare sau cutare lucru. Desigur, lu crul acesta
nu face cere ca o astfel de experienţă să se fi întîmplat în tr49

adevăr. John Rimmer conchide în cartea sa Evidence for Alieri
Ab-ductions (Dovezi pentru răpiri făcute de OZN-uri), că
asemenea experienţe sunt „aproape complet psihologice la
origine". 140
Pentru că răpirile făcute de OZN-uri nu sunt reale din punct
de vedere fizic şi totuşi sunt experimentate, asemenea
evenimente sunt mai bine explicate ca fiind episoade
asemănătoare cu realitatea unui episod hipnotic, dar avînd
mai multă putere.
Cu toate că un hipnotizator om poate produce experienţe de
răpire tip OZN aproape identice cu cei care au experienţe de
răpire „reale", există totuşi un element suplimentar în
categoria din urmă. Druffel observă: „Diferenţa este că în
incidentele de răpire ,reală' pare să existe un stimul
(suplimentar) provenit de la o fiinţă străină de pă-mînt care
acţionează asupra minţii martorilor". 141
In acest punct, întrebarea care se pune este: Atunci cine face
hipno-tizarea? Acel cineva care ţine episodul sub control
este mult mai dibaci decît un hipnotizator om. într-adevăr,
literatura despre influenţa şi posedarea demonică sugerează
că demonii pot face mult mai multe cu organismul omenesc
(minte şi corp) decît sunt în stare să facă doar oamenii.
Aceştia uită că demonii nu sunt creaturile acelea mici,
răutăcioase dar inofensive, cum sunt ei de obicei descrişi; în
loc de aceasta, ei sunt o formă de viaţă extrem de puternică,
existînd la un nivel diferit al realităţii - spiritualul. Ei sunt
fiinţe supranaturale, cu personalitate, stricate din punct de
vedere moral, duşmane omului.
Cineva sau ceva vrea în mod cert ca noi să credem în ei.
întrebarea este: De ce? Putem doar să concluzionăm că
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răpirile OZN fac parte din planul care trebuie să fascineze
omenirea cu viaţa extraterestră şi tot ce implică ea. Ce
altceva ar putea produce o convingere mai puternică despre
realitatea OZN-urilor decît faptul de a fi luat în mod real în
interiorul unei nave, de a fi examinat, de a avea conversaţii
cu căpitanul sau cu echipajul, etc? Să ai o asemenea
experienţă dă fenomenului OZN o dimensiune de realitate şi
convingere atît destinatarului, cît şi uf ologului, pe care o
întîlnire în Apropiere din Prima sau din a Doua Categorie no poate da.
în concluzie, oricare ar fi nivelul realităţii pentru orice
experienţă OZN dată (manifestare fizică sau implantare
mintală), efectul general este acelaşi.

10. De ce ar vrea demonii să se dea drept fiinţe venite
din alte lumi?
Să începem prin a pune o altă întrebare: De ce ar vrea
demonii să se dea drept oameni morţi? Mulţi foşti mediumi
au observat că spiritele pe care le-au contactat se dădeau de
regulă drept cei morţi. 142 Răspunsul pentru acest vicleşug
este înşelăciunea. Oamenilor le este teamă de moarte şi
judecată şi sunt mai mult decît doritori să asculte aşa-zisele
spirite ale morţilor care le liniştesc temerile şi le promit că
viaţa după moarte este diferită de cea despre care vorbeşte
Biblia. Dar în timp ce spiritele pot să se joace cu temerile
oamenilor într-un caz, ele pot să se joace cu speranţele
oamenilor în alt caz. Omenirea a fost totdeauna fascinată de
bolta cerească (de ex., de astrologie), iar astăzi şi mai mult
odată cu venirea epocii spaţiale.
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Milioane de oameni tînjesc după un contact cu o civilizaţie
din spaţiu mult superioară, în speranţa că aceasta va putea
să rezolve problemele lumii şi să pună capăt războaielor,
sărăciei şi tuturor celorlalte lucruri care nu sunt plăcute
nimănui. Şi unii dintre politicienii noştri de seamă şi oameni
de stat simt acest dor. Ca urmare, nu este de mi rare ca
demonii, al căror scop principal este înşelăciunea spirituală
(abaterea oamenilor de la Dumnezeu), să profite de pe urma
acestei speranţe şi să încerce s-o pervertească. Să examinăm
ceea ce urmează.
Una din cele mai predominante şi hotărîtoare influenţe
culturale ale OZN-urilor este să submineze credinţa în
Biblie. Fenomenele OZN sprijinesc mitul evoluţiei
naturaliste şi ideea că omul poate în cele din urmă să devină
perfect separat de Dumnezeu. Pentru mulţi oameni, credinţa
în OZN-uri a devenit un înlocuitor al credinţei personale în
Dumnezeu, întrucît entităţile OZN încurajează oamenii să
privească la cer (sau la extraterestri) pentru salvarea lor
individuală şi colectivă.
întîlnirile tip OZN favorizează şi promovează de asemenea
ocultismul şi îi extind teritoriul sub o înfăţişare neobişnuită
şi neaşteptată.
Pentru alţi oameni, fenomenul OZN face ca Biblia să devină
anacronică, învechită, şi îi subminează autoritatea prin
faptul că o degradează la un nivel cu mult mai primitiv de
literatură „pămînteană". Fenomenele OZN-urilor tind să
deprecieze locul omenirii în univers, de la înălţimea ei
biblică la ceva mai josnic. Omul nu mai este coroana
creaţiei lui Dumnezeu şi cel pentru care a murit Cristos. în
loc de aceasta, el este o creatură infinit mai puţin importantă
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- o specie puţin dezvoltată printre probabil miliarde de
specii mult mai avansate din univers.
Astfel, mulţi dintre cei care propun ca teorie vizitele
extraterestrilor îl evaluează pe om ca fiind un fir de praf
infinit de mic într-un univers infinit de mare, şi singura
speranţă adevărată de supravieţuire a omului este să
contacteze forme de viaţă mult mai dezvoltate. Dar
rezultatul final este să deprecieze valoarea omului, faptul că
el este creat după imaginea lui Dumnezeu şi însemnătatea
faptului că Dum-nezeu însuşi a devenit Om prin încarnare
(întrupare). Şi lucrul acesta tinde să deprecieze noţiunea de
ispăşire şi răscumpărare creştină în moduri prea complexe
pentru a fi discutate aici.
în sfîrşit, o pretenţie frecventă a celor contactaţi de OZN-uri
este aceea că, pentru ca omenirea să progreseze spiritual,
anumite elemente „nedorite" vor trebui să fie îndepărtate de
pe pămînt într-un mod supranatural: Extraterestrii vor avea
grijă de această „curăţire" a pămîntului, dar acest lucru va
cere dispariţia instantanee a milioane de oameni. Poate că
aceasta ar putea deveni o explicaţie falsă pentru răpirea
Bisericii. Astfel, OZN-urile pot juca un rol în denaturarea
escatologiei biblice. Dacă concepţia premilenistă,
pretribulaţionistă este cea corectă, atunci în anii care
precedă cea de a doua venire a lui Cristos ne putem aştepta
la anumite lucruri cum ar fi răpirea Bisericii şi un guvern
mondial. 143
Evident, întrezărită ameninţare de atac din partea unei
forme de viaţă extraterestre mult superioare ar putea fi
mijlocul de a uni lumea într-un mod care altfel ar fi de
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neimaginat. într-adevăr, fenomenul OZN a făcut deja ca un
număr de editoriale ale unor ziare importante
(ex. Los Angeles Times) să speculeze tocmai pe această
posibilitate. 144 Dr. Vallee observă acelaşi efect în alt
context:
„Atenţia crescută dată activităţii OZN favorizează concep tul
de unificare politică a acestei planete. Aceasta este poate
cea mai frecvent repetată temă din întregul meu studiu făcut
acestor grupuri. Prin credinţa în OZN-uri se exprimă un dor
extraordinar după o pace globală... Filozofiile celor
contactaţi de OZN-uri includ adesea credinţa în rase
superioare şi în sisteme totalitare care să elimine
democraţia". 145
Toate cele de mai sus şi multe altele sunt motive pentru care
demonii ar căuta în mod logic să imite forme de viaţă din
alte lumi.

11. Putem explica modul de producere a OZN-urilor?
Nu. Dar din tot ce putem deduce despre comportamentul atît
al OZN-urilor, cît şi al entităţilor care le însoţesc, pare
evident că aceste fenomene sunt produse în acelaşi mod ca
şi alte fenomene oculte. Ele implică manipulări
impresionante ale materiei şi energiei. Deşi îşi au originea
în lumea spirituală, ele pot produce manifestări fizice tem porare foarte puternice la nivelul material.
De exemplu, o reperare recentă a unui OZN la baza aeriană
Wood-bridge din Anglia (unde nu mai puţin de 15 militari
de profesie au văzut personal OZN-uri timp de ore întregi)
este caracteristică. Ele arată inteligenţă, „se joacă" cu
observatorii. Ele trimit în jos fascicule de lumină la o
distanţă de o jumătate de metru de observator. Anima lele
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reacţionează puternic în prezenţa lor. Pe pămînt se văd
adîncituri rămase după aterizarea lor, trunchiurile copacilor
pot fi rupte, iar obiectele din împrejurimi pot străluci după
întîlnire. Timpul şi percepţia omului pot fi deformate în
mod impresionant, chiar în timpul unei întîlniri în Apropiere
din Prima Categorie. Radiourile şi motoarele maşinilor, ca
şi armamentul militar electronic, pot înceta să mai
funcţioneze. Asemenea OZN-uri pot fi văzute şi depistate pe
radar, şi fotografiate de la distanţă. 146 în alte cazuri, avioane
cu reacţie trimise în urmărirea lor au dispărut; la sol,
oamenii au fost răniţi sau chiar ucişi. 147
OZN-urile pot să se desfacă instantaneu în multiple obiecte
separate şi apoi pur şi simplu să dispară. Ele diferă ca
mărime de la cîţiva metri la cîţiva kilometri în diametru, ele
apar în toate culorile şi formele, şi pot să-şi schimbe
mărimea şi forma după plac. 148 O întîlni-re cu un OZN în
favoarea căreia i s-au adus dovezi de către Academia
Sovietică de Ştiinţe a raportat un OZN care s-a schimbat „de
la forma unei stele la un con, la un con dublu, la un nor, la
forma unei prune, la un pătrat şi apoi la un aparat de zbor
gigantic, fără aripi. 149 OZN-urile pot trece prin obiecte
fizice, sau un grup de OZN-uri se pot contopi într-unui
singur. 150 OZN-urile pot face curbe în unghi drept şi se pot
opri instantaneu la o viteză de mii de kilometri pe oră. 151
Repertoriul lor de scamatorii este aproape fără sfîrşit, dar
lucrul acesta nu este ceva neaşteptat pentru nişte fiinţe
spirituale care pot manipula cu inteligenţă şi putere materia
şi energia. Cei implicaţi în ocultism au numit acest proces,
timp de sute de ani, transmutare sau metamorfo zare. 152
Oricum s-ar fi produs OZN-ul, deseori este de dimensiuni
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mici - o zonă în care este concentrată o cantitate extrem de
mare de energie. (Cîteva au avut o mărime de 15 kilometri
în diametru). Această energie poate manifesta fenomene de
lumină pulsată de diferite culori, şi produce după cît se pare
o radiaţie electromagnetică ce poate deforma operaţiile
mecanice şi/sau percepţiile martorilor. Dr. Vallee afirmă:
„Datele clinice adunate de cercetători serioşi ai fenomenului
OZN formează o mulţime impresionantă de fapte empirice.
S-au propus diferite explicaţii, de la cîmpuri magnetice la
microunde pulsate. Ele justifică unele dintre efecte, deşi
nici o singură explicaţie nu justifică toate fenomenele". 153
John Keel observă că, la fel ca în lumea ocultă (de ex.
materializări ectoplasmice provenite după cît se pare de la
cei care iau parte la o şedinţă spiritistă), OZN-urile implică
modificări radicale ale energiei: „Datele statistice... indică
faptul că farfuriile zburătoare nu sunt maşini stabile care au
nevoie de combustibil şi întreţinere, precum şi suport
logistic. Ele sunt, după toate probabilităţile, transformări
sau metamorfozări de energie şi ele nu există în acelaşi fel
cum există această carte. Ele nu sunt construcţii permanente
din materie". 154
Dr. Kurt Wagner este un fizician care şi-a luat doctoratul în
domeniul teoriei relativităţii generale. El comentează:
„Mi se pare probabil ca OZN-urile să fie violări pe scară
largă a celei de-a doua legi în care energia este adaptată să
îmbrace o formă destul de asemănătoare cu înfăţişarea unui
cîmp de forţă, astfel că ea pare să arate ca materia, dar în re alitate este doar o concentrare de energie - nu este materie
solidă în sensul obişnuit". 155
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In concluzie, deşi noi nu suntem în stare să explicăm exact
cum sunt produse OZN-urile, sunt mai mult decît suficiente
exemplele din lumea ocultismului ca să indice că ele sunt
produse în acelaşi mod ca şi fenomenele spiritiste în
general.
Experienţele OZN pot f i rezultatul hipnozei induse, al
proiectării parapsihologice, al vampirizării omeneşti sau
ambiante de energie (manifestîndu-se prin pierdere de
căldură, efecte fizice, etc), al apariţiilor, al materializărilor
fizice, etc. - cu alte cuvinte, prin manipu larea inteligentă a
minţii şi a ordinii create, atît fizice, cît şi spirituale.
Iarăşi, teoria care îi implică pe demoni nu explică precis
cum sunt produse astfel de fenomene, dar nici altă teorie nu
o poate face. Problema care se ridică de aici este aceea a
implicării personale. Dacă oamenii se implică singuri în
mod potenţial sau virtual în ceva rău, atunci mai bine să se
evite OZN-urile.

12. Care sunt pericolele contactului cu OZN-urile?
* * ♦

OZN-urile sunt periculoase pentru că sunt fenomene oculte
(demonice). Pericolele ce se găsesc în practicile oculte sunt
tocmai acele pericole care se întîlnesc în contactul cu OZNuri: răni fizice sau moarte, lezare mintală gravă şi posedare
demonică.
Dr. Jacques Vallee a cercetat personal vreo cincizeci de
cazuri de contact vizual nemijlocit cu OZN-urile, întîlninduse şi luînd el însuşi interviuri martorilor. Acest lucru a fost
făcut de obicei chiar la fata locului, în Satele Unite,
Brazilia, Franţa sau Argentina. El notează că „multe din
cazuri implică efecte secundare fizice şi medicale, inclusiv
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douăsprezece cazuri de leziuni fatale în care victima a
supravieţuit mai puţin de douăzeci şi patru de ore". 156 El
observă apoi: „Dacă accidentele se includ în studiul
(întîmplărilor) alături de cazurile în care victimele sunt
expuse direct luminii ostile, lista morţilor legată de cazurile
OZN devine semnificativ mai lungă". 157
Experienţa răpirii nu este mai puţin periculoasă. în articolul
său „Post-Abduction Syndrome" (Sindrom de după răpire),
psihologul dr. David M. Jacobs începe cu observaţia:
„Fizic, experienţa răpirii îşi poate lăsa victimele cu o largă
varietate de efecte secundare. Cicatrici, probleme la ochi,
dureri musculare, contuzii, scurgeri neobişnuite din vagin şi
buric, tulburări genitale, probleme neurologice, anomalii în
timpul sarcinii, dificultăţi ovariene şi aşa mai departe, sunt
doar cîteva din multiplele probleme fizice asociate cu expe rienţele de răpire. Problemele fizice pot avea efecte perma nente şi de neuitat pentru cei răpiţi. Ele pot dăuna serios
unei persoane şi pot modifica semnificativ cursul vieţii ei.
Deşi efectele fizice ale răpirilor pot f i extrem de grave, în
cadrul acestui studiu mă voi concentra asupra multelor
dificultăţi . psihologice ce se ivesc de asemenea în viaţa
victimelor răpirii. Aceste probleme au cel mai distructiv
efect asupra cursului vieţii oamenilor şi asupra relaţiilor lor
unii cu alţii". 158
Printre consecinţele psihologice discutate sunt tulburări ale
somnului, temeri, fobii, panică, obsesii, amintiri ciudate de
„sîngerare", contacte în afara corpului cu „morţii" şi daune
în dezvoltare psihosexu-ală, mai ales printre copii.
Dacă entităţile OZN ar f i într-adevăr extraterestrii avansaţi
care ne vizitează, ne-am aştepta ca ele să acorde societăţii
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gazdă o anume măsură de respect. Ele ar avea capacitatea
intelectuală, tehnologică şi morală de a respecta regulile
planetei lor gazdă şi de a nu leza pe ceilalţi. Dar tocmai
acest lucru nu-1 găsim. OZN-urile produc raze de lu mină
care mutilează, orbesc şi chiar ucid oamenii. în mod clar,
ele guvernează şi controlează aceste explozii de energie,
pentru că există multe asemenea situaţii. Prea adesea cei
contactaţi au fost minţiţi, dezinformaţi, făcuţi să pară
nebuni sau ruinaţi psihologic. Deseori, ei au fost aduşi la
nebunie şi sinucidere.
Atît OZN-urile cît şi entităţile care le însoţesc au lezat de
multe ori oamenii în mod fizic, psihologic şi spiritual, şi
acest lucru dovedeşte natura lor demonică şi nu natura lor
salutară. Keel avertizează:
„îndeletnicirea cu OZN-urile poate f i la fel de periculosasă
ca îndeletnicirea cu magia neagră. Fenomenul chinuieşte pe
cel bolnav de nervi, pe cel credul şi pe cel imatur.
Schizofrenia paranoidă, demonomania şi chiar sinuciderea
pot f i rezultatul - şi au fost rezultatul în multe cazuri. O
slabă curiozitate despre OZN-uri se poate transforma într-o
obsesie distrugătoare. Din acest motiv, recomand cu tărie ca
părinţii să interzică copiilor lor implicarea în aşa ceva.
Profesorii şi alţi adulţi n-ar trebui să încurajeze adolescenţii
să fie preocupaţi de acest subiect.
... Oamenii au murit după ce au fost expuşi la razele... OZNurilor". 159
Psihiatrul dr. Berthold Schwartz comentează: „Mult prea
puţin s-a făcut în studiul clinic şi de laborator al unor
asemenea efecte psihologice şi parapsihologice legate de
aşa-zisele OZN-uri, precum reacţiile de nelinişte şi panică,
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confuzia, schimbările de dispoziţie şi de personalitate,
pierderea conştientei, automatismele, amnezia, paralizia,
slăbiciunea, pierderea în greutate, arsurile, senzaţiile de
căldură, leziunile la ochi, orbirea trecătoare, răguşeala,
leziunile pielii, efectele de radiaţie...", etc. 160
Dr. Bernard E. Finch observă că efectele întîlnirilor relativ
apropiate cu OZN-uri includ: dureri de cap, ameţeli,
halucinaţii (vizuale, auditive şi olfactive), schimbări
emoţionale dramatice, manii şi amnezie cu trăsături
psihotice. El comentează: „în mai multe întîlniri recente cu
OZN-uri au fost simptome de descărcare epileptiformă cu
pierderea cunoştinţei". 161 ,
Binecunoscutul ufolog Charles Bowen, referindu-se la multe
cazuri de lezări provocate de OZN-uri, inclusiv incidente
letale, dă sfatul că e mai bine să nu fii implicat personal în
reperări ale OZN-urilor decît să fii implicat şi să rişti „50 %
şansa de a ţi se întîmpla ceva rău". 162
Brad Steiger avertizează: „Există o mulţime de dovezi bine
documentate care arată că OZN-urile au fost responsabile de
crime, violuri, arsuri, boli din cauza radiaţiei, răpiri de
copii, urmăriri de automobile, atacuri asupra caselor,
paralizie, incinerări misterioase şi distrugerea
avioanelor". 163
în articolul său „De ce sunt ostile OZN-urile", Jerome Clark
se referă la un număr de cazuri de ostilitate şi observă:
„Există multe cazuri asemănătoare. De obicei se întîmplă în
locuri singuratice în întuneric, şi martorii sunt adesea
paralizaţi, precum Maris de Wilde, răniţi precum Flynn sau
Jesus Paz, ucişi precum Miguel Jose Viana şi Manuel
Pereria de Cruz, sau răpiţi precum Rivlino Mafra da
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Silva". 164 John Keel susţine că „milioane de oameni au fost
afectaţi cel puţin temporar de contactul cu OZN-urile, (şi)
mii de oameni au înnebunit şi au sfîrşit în ospicii după ce şiau început experienţele cu aceste lucruri". 165
Din nefericire, nu am început să catalogăm leziunile făcute
oamenilor care au urmărit fenomenul OZN. Astăzi, un
număr de cercetători de seamă devin mult mai precauţi cu
privire la pericolele potenţiale ale contactului cu OZN-urile.
Vallee însuşi, după recenta lui călătorie în Brazilia pentru a
investiga direct un mare număr de reperări şi persoane
contactate de OZN-uri, şi-a dat seama că „proble ma OZNurilor era mult mai periculoasă... decît arătase literatura de
specialitate... Vătămările medicale rezultate în urma
întîlnirilor cu OZN-uri (sunt) poate cel mai semnificativ
domeniu de investigare pentru viitor". 166
Din nefericire, leziunile şi daunele medicale, psihiatrice şi
spirituale au existat dintotdeauna, dar din motive
necunoscute cei mai mulţi cercetători serioşi par a f i refuzat
să ia în considerare rapoartele.

13. Spune Biblia ceva despre OZN-uri?
Mulţi oameni pretind că Biblia conţine istorii despre
întîlniri cu OZN-uri. Ei văd „OZN-uri" în stîlpul de foc şi
nor din Exod, în „roţile" lui Ezechiel, în „carul de foc" al lui
Ilie şi chiar în steaua Bet-leemului şi în înălţarea la cer a lui
Cristos. în esenţă, toate minunile din Biblie sunt presupuse
a f i rezultate ale intervenţiei OZN-urilor.
Pentru unii teologi orientaţi raţionalist, OZN-urile au
devenit mijloace de a scăpa de „încurcătura"
supranaturalului. Cu alte cuvinte, minunile din Biblie sunt
acum înţelese ca rezultate ale „supertehnolo-giei"
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extraterestrilor, în ciuda faptului că interpretarea tip OZN a
unei minuni oarecare poate în mod clar să fie mai
incredibilă decît o interpretare supranaturală! Decît să
interpreteze textul biblic în funcţie de cadrul lui cultural şi
istoric, ufologia „biblică" îl interpretează în lumina
reperărilor moderne ale OZN-urilor şi nu acordă a-tenţie
textului însuşi atunci cînd ajunge în conflict cu premizele
lui. 167
Dar oricine interpretează Biblia în mod normal va descoperi
că evenimentele istorice din Vechiul Testament nu au
implicat activitatea aşa-numiţilor „dumnezei ai spaţiului"
(cum zice Erich von Daniken), ci a Dumnezeului
universului. Moise, Iosua, Samuel, judecătorii, regii şi
profeţii, toţi au ştiut acest lucru, după cum atestă şi scrierile
lor. Ei cunoşteau diferenţa dintre monoteism şi o închinare
idolatră de închinare înaintea creaturii, fie ea din spaţiul
extraterestru, fie nu. De fapt, nimeni din cei care au citit
Vechiul sau Noul Testament nu pot să creadă că au de a face
cu „fiinţe din spaţiu" mai degrabă decît cu Dumnezeu
însuşi. Să accepţi Biblia la valoarea ei reală înseamnă să
reduci la zero ufologia „biblică".
„Teologii farfuriilor zburătoare" - cei ce văd religia biblică
a f i produsul intervenţiei extraterestre - nu reuşesc să-şi
dea seama că o descriere a contactului cu extraterestrii sau
cu OZN-urile nu există nicăieri în Scriptură, ci doar în
imaginaţia lor. Ipoteza că OZN-urile ar f i biblice eşuează
doar pentru simplul fapt că ea face din OZN-uri mai mult
decît ar putea ele vreodată să fie. Potrivit textului biblic, noi
avem de-a face cu acţiunile unei fiinţe infinite, nemărginite,
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care produce fenomene miraculoase, nu o navă fizică
limitată ce produce fenomene supertehnologice.
Reverendul Barry H. Downing este autorul cărţii The Bible
and Flying Saucers (Biblia şi farfuriile zburătoare)
(Berkeley Books, 1989). El este licenţiat în teologie la
Seminarul Teologic din Princeton şi posedă un titlu de
doctor în fizică la Universitatea din Edinburgh. De
asemenea, a fost interesat o lungă perioadă de timp în
problema OZN-urilor, fiind consultant în teologie cu privire
la fenomenul OZN timp de 16 ani în echipa editorială a unui
ziar axat pe ufologie. Convingerea lui personală e că OZNurile au pus la cale religia biblică şi că ele reprezintă un
fenomen divin. El crede că ele vin de la Dumnezeu şi că
„OZN-urile transportă îngerii lui Dumnezeu". 168 în ciuda
convingerii lui, el de asemenea mărturiseşte: „Trebuie să
spun că nu pot numi nici măcar un singur teolog care crede
că teoria mea este o idee bună". 169
Cu toate acestea, el crede că „tradiţia iudeo-creştină poate f i
salvată în cea mai mare parte mergînd în direcţia în care am
mers eu". 170 în cartea The Oregonian (22 aprilie 1989), dr.
Downing a spus că o confirmare a OZN-urilor ca fenomen
divin „n-ar însemna subminarea credinţei biblice, ci
reinterpretarea ei în lumina fenomenelor OZN". Desigur,
tocmai aceasta este problema: Odată ce Biblia este interpre tată în lumina fenomenelor OZN, se autodistruge teologic
pentru că „fenomenul OZN" în sine este antibiblic.
Dar în ciuda convingerii lui personale că OZN-urile sunt
divine, el este silit de asemenea să admită că „s-ar putea ca
însăşi realitatea OZN să fie înşelătoare, încercînd să ne facă
să gîndim că este divină". 171 Răspunde Biblia într-un fel sau
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în altul la dilema OZN-urilor? Noi credem că da. Cu toate
că Biblia nu face direct comentarii asupra OZN-urilor, ea de
asemenea nu comentează direct un mare număr de alte
subiecte, cum ar f i avortul, eutanasia şi ingineria genetică.
Totuşi, ea oferă principii după care toate aceste subiecte pot
f i evaluate. Din datele pe care le ştim despre fenomenul
studiat de noi, Biblia are multe să ne înveţe despre acest
subiect. Dacă fenomenul OZN este ocult, atunci Biblia
condamnă implicarea în acest domeniu la fel de mult ca în
orice altă practică a ocultismului (de ex. Deuteronom 18:912). Dacă entităţile OZN transmit mesaje antibiblice,
încurajează practicarea ocultismului, şi neagă învăţătura
biblică despre Isus Cristos, Dumnezeu, mîntuire, autoritate
biblică, etc, atunci este de necrezut că un creştin poate crede
că OZN-urile ar putea f i divine. Cu siguranţă că îngerii
divini ai lui Dumnezeu nu ar oferi niciodată omenirii nişte
învăţături care îl dezonorează pe Cristos, care se opun
modului de mîntuire al lui Dumnezeu şi subminează
adevărul biblic în vreo zece moduri diferite.
De fapt, în 20 de ani de cercetare în acest domeniu, inclusiv
citirea a zeci de mii de pagini de informaţii scrise de sute de
autori, n-am găsit încă nici o singură indicaţie că OZN-urile
sau entităţile OZN ar putea f i divine.
Mai multe texte din Scriptură fac unele referiri la fenomenul
OZN. De exemplu, Biblia învaţă că în vremurile din urmă
Satan va veni asupra lumii cu „toată puterea, şi semne, şi
minuni mincinoase, şi cu toată înşelăciunea nelegiuirii", şi
că Dumnezeu va permite semne mari pe cer (2.Tesaloniceni
2:9,10; Luca 21:11). De aceea, ne-am putea aştepta la un
fenomen ca OZN-urile satanice acum cînd epoca noastră se
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apropie de sfîrşit. Efeseni 2:2 se referă la Satan cînd
vorbeşte despre „prinţul puterii aerului". în textul grec
original, cuvîntul „putere" (exousia) este un termen colectiv
însemnînd întregul imperiu al spiritelor rele, iar cuvîntul
„aer" (aer) înseamnă atmosfera din jurul pă-mîntului, aerul
fizic în sensul normal al cuvîntului. Centrul demonic al
puterii, potrivit acestui text, este atmosfera din jurul
pămîntului. Dacă aerul (văzduhul) este regiunea puterii
demonilor, putem vedea conexiunea care s-ar putea face cu
OZN-urile. Scriptura spune că noi luptăm „împotriva
forţelor spirituale din locurile cereşti" (Efeseni 6:12). In
toate privinţele, tot ceea ce am aştepta de la un război spiri tual şi înşelătorie putem găsi în fenomenul OZN.
Satan este descris ca fiind „dumnezeul acestei lumi"
(2.Corinteni 4:4), „stăpînitorul acestei lumi" (Ioan 16:11) şi
cel care înşală naţiunile (Apocalipsa 20:3). Ni se mai spune
că „întreaga lume zace în puterea celui rău" (l.Ioan 5:19). în
concluzie, nu vedem nici o dovadă că fenomenul OZN poate
f i considerat fie divin, fie biblic.

14. Cum poate găsi cineva eliberare de consecinţele
implicării oculte rezultate din contactul cu OZNurile?
Oricum ar f i făcut-o, cei ce au devenit asociaţi cu OZN-uri
si cu
7»*

entităţile lor au ajuns în legătură cu spirite mincinoase pe
care Biblia le identifică a f i demoni. Există o cale, şi numai
una singură, de eliberare - prin puterea lui Isus Cristos. Cei
care caută eliberarea ar trebui să-şi mărturisească păcatul, să
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renunţe la orice implicare în acest domeniu şi să-şi predea
din toată inima vieţile lor lui Cristos. De aseme nea, ei ar
trebui să ceară sfatul unui pastor local şi să solicite rugăciu ne pentru situaţia lor deosebită. în cartea noastră Facts On
the Oc cult (Realitatea despre ocultism) am făcut o listă cu
remedii specifice pentru cei ce caută să scape de robia
ocultismului. Cei care se întorc cu sinceritate la Isus Cristos
cu pocăinţă adevărată şi cu credinţă vor găsi eliberare. Poate
că va f i o luptă, dar va f i cîştigată!
Dacă eşti implicat în legături cu entităţi OZN sau cu un alt
aspect de ocultism, îţi sugerăm următoarea rugăciune:
Doamne Isuse, recunosc cu umilinţa că am păcătuit în gîndirea mea, în vorbirea şi în faptele mele, că sunt vinovat de
greşeli intenţionate, că păcatele mele m-au despărţit de pre zenţa Ta sfîntă.
Cred cu tărie că ai murit pe cruce pentru păcatele mele,
purtîndu-le în corpul Tău şi suferind în locul meu condam narea pe care o meritau ele.
Am calculat cu atenţie preţul ce trebuie plătit pentru a Te urma.
Mă pocăiesc sincer, întorcîndu-mă de la păcatele mele din
trecut. Mă predau Ţie ca Domn şi Stăpîn al meu.
Deci acum vin la Tine. Cred că m-ai aşteptat cu răbdare să vin
la Tine. Doamne Isuse, fii Mîntuitorul şi Domnul meu
pentru totdeauna. Amin.

Concluzie
Noi credem că lipsa de dovezi pentru ipoteza extraterestră şi
eşecul tuturor celorlalte teorii de a explica în mod potrivit
OZN-urile cer ca teoria care îi implică pe demoni să nu fie
neglijată. Această teorie este sprijinită de efectele
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dăunătoare fizice, psihologice şi spirituale ale în-tîlnirilor
cu OZN-urile, de cazurile de posedare, de evanghelii false şi
de mulţi alţi factori. Să ne gîndim la orientarea imorală şi
nebiblică a entităţilor OZN şi a învăţăturilor lor, la
comportamentul lor ciudat şi la zecile de corelări oculte şi
demonice de netăgăduit. Să ne gîndim de asemenea la
nenumăratele întîlniri în apropiere avute cu OZN-urile, care
sunt evenimente înscenate intenţionat în folosul celor ce le
fac, ceea ce sugerează un plan de înşelare. Istorica lor
orientare „spre pă-mînt" şi faptul că toate fenomenele OZN
se potrivesc cu teoria care îi implică pe demoni indică faptul
că această explicaţie este cel mai bun răspuns posibil la
soluţia misterului OZN.
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cu toată căldura!
Dave Hunt
74

Toţi am auzit despre OZN-uri, dar oare suntem conştienţi de pericolul
care se ascunde în spatele acestui fenomen?
în această carte revelatoare, autorii Ankerberg şi Weldon dau răspuns
unor întrebări cheie referitoare la acest subiect.
— Ce sunt OZN-urile?
— Care este impactul OZN-urilor asupra oamenilor?
— Ce spune Biblia despre OZN-uri? Sunt oare periculoase?
— Recunosc ufologii de seamă că OZN-urile sunt un fenomen ocult?
Această broşură îi avertizează pe cititori cu privire la răul care se
ascunde în spatele unei fascinaţii aparent inofensive reprezentate de
OZN-uri şi alte fenomene supranaturale.
John Ankerberg este vorbitor de renume internaţional şi este licenţiat
în teologie, în istoria Bisericii şi în filozofia creştină.
John Weldon este autor şi co-autor a numeroase cărţi, fiind licenţiat î n
sociologie, teologie şi apologetică creştină, şi deţi-n î n d u n titlu de
doctor î n religie comparată, c u accent pe religiile orientale.
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