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dengan keterbatasan energi, pemahaman dan kosakata penerjemah. Sedari 
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Preambule 
Seorang ufologist adalah seorang detektif yang mengeksplorasi salah satu 
misteri terbesar yang pernah ada di zaman ini. Saat ia berjalan melalui 
labirin yang rumit penuh dengan petunjuk-petunjuk menyesatkan, 
informasi yang salah, sikap yang menutup-nutupi, kefanatikan, 
keskeptisan, bahkan dengan mereka yang percaya dengan tulus atau juga 
yang tidak percaya, ia mungkin menemukan bahwa sesungguhnya teman 
yang paling berharga selama dalam pencariannya adalah selera humor yang 
baik. Atau, seperti yang dikatakan Groucho Marx, "Entah apa dia yang 
sudah mati atau arlojiku yang berhenti?!" 

Don Elkins 
Carla Rueckert 

Louisville, 1976
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Bagian Satu 

Sebuah Fenomena yang sangat Aneh 
Setelah membaca buku ini, bisa jadi, Anda akan menganggap apa saja yang 
terkandung disini merupakan sebuah omong kosong yang tak berdasar, 
atau, malah sebaliknya Anda justru mendapatkan pengetahuan atau 
informasi terpenting dari sekian hal yang pernah Anda pelajari. Disinyalir 
bahwa informasi disini merupakan jawaban atas teka teki mengenai cerita-
cerita tentang kemisteriusan kisah-kisah Piring Terbang atau yang lebih 
dikenal dengan sebutan UFO (Pnnj. Unidentified Flying Object). Informasi 
yang terkandung di buku ini bukanlah spekulasi atau teori, tetapi sebuah 
kondensasi dan aransemen yang telah disusun sedemikian rupa dari hasil 
komunikasi yang diduga diterima dari UFO. Kelemahan paling menonjol 
dari kontak informasi seperti ini adalah bukti validitasnya yang tak bisa 
diperoleh. Kekuatannya terletak pada jumlahnya yang banyak sekali dan 
kesamaan isi dari pesa-pesan yang dihasilkan oleh sumber-sumber yang 
tersebar luas di seluruh dunia. 25 tahun terakhir penelitian kami telah 
menghasilkan jutaan kata-kata dari kontak komunikasi yang diduga berasal 
dari UFO. 

Sekitar 15 juta orang di Amerika telah melaporkan mereka melihat UFO, 
lebih dari 2000 kasus kontak telah dilaporkan, dan sekitar 700 pendaratan 
telah meninggalkan jejak bukti.1 Tidak ada lagi keraguan nyata bahwa UFO 
memang ada. Pertanyaannya adalah: siapakah mereka? Dan mengapa 
mereka ada di sini? Sangat mungkin bahwa memahami itu semua dapat 
menjadi upaya terpenting yang dapat kita lakukan. 

Ada ribuan orang yang tersebar di seluruh dunia yang cukup yakin bahwa 
mereka mengetahui setidaknya beberapa jawaban atas teka-teki dari 
kejadian-kejadian yang sulit dipahami ini. 

Bagaimana orang-orang ini memperoleh informasi tersebut? Jawaban 
mereka - salah satu yang sulit dipercaya banyak orang - adalah bahwa 
mereka telah berhubungan dengan makhluk-mahluk penghuni UFO (red, 
UFOnauts). Ada pola yang meluas dan berkembang dari orang-orang yang 
mengklaim melakukan kontak dengan UFO sejak awal tahun 50-an. Pada 
titik ini, klaim tersebut begitu tersebar luas sehingga membentuk sebuah 
subkultur semi rahasia, semacam kelompok bawah tanah, di seluruh dunia. 
Saya katakan semi rahasia karena meskipun banyak dari orang-orang yang 
dihubungi ini menceritakan kisah mereka, informasi yang diperolehnya 
adalah jenis informasi yang tidak mudah diterima oleh budaya kita. Orang-
orang dalam di lingkar kelompok bawah tanah ini tampaknya mendapatkan 
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informasi yang kira-kira sama, dan mereka dapat ditemukan di banyak 
tempat baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. 

Orang-orang ini bukanlah orang-orang pemuja sekte yang buta, pemuja 
imam-imam berjubah ataupun orang-orang dari komunitas dukun atau 
medium. Justru kebanyakan mereka adalah orang-orang dengan kecerdasan 
dan latar belakang yang biasa-biasa saja. Setiap tahun selalu muncul 
penerima kontak yang baru, dan sebagian ada yang menjadi populer atau 
menginginkan publisitas. 

Saya telah mempelajari fenomena paranormal selama 25 tahun, dan selama 
14 tahun terakhir saya mengkhususkan diri dalam mengungkap teka-teki 
mengenai para penerima kontak dari UFO ini. Ketika membaca buku ini 
Anda akan menemukan bahwa proses itu memang memerlukan 
pengetahuan dasar dalam studi paranormal. Tiga bab pertama buku ini 
disajikan sebagai sinopsis dari latar belakang ini, dan terdapat daftar 
bibliografi bagi mereka yang ingin mendalami bidang ini secara lebih 
mendalam. Dan segera setelah gunungan data kontak ini dikondensasi, 
banyak materi yang tampaknya tidak terkait diawal, kemudian mulai secara 
substantif menjadi bukti tambahan bagi literatur mengenai para penerima 
kontak UFO ini. Sekarang, saya dalam posisi membuat kondensasi yang 
seperti itu, dan yang semula hanyalah sebuah penelitian analisis cerita 
mengenai para penerima kontak ini kini berubah menjadi sebuah 
penjelasan tentang sifat, tujuan, asal, dan tujuan akhir dari setidaknya satu 
buah kelompok besar UFO.  

Seluruh situasi mengenai orang-orang yang dihubungi UFO ini 
mengingatkan saya pada hal yang dikatakan oleh mendiang Dr. James E. 
McDonald kepada Kongres (Amerika) pada tahun 1968. Dia melaporkan 
kepada House Committee on Aeronautics and Astronautics (Komisi 
Pemerintah AS) tentang kesimpulannya mengenai UFO. Dia 
menggambarkan sebuah kejadian di Prancis utara tahun lalu, di mana 
banyak petani melaporkan adanya batu yang  berjatuhan dari langit. Karena 
para reporter itu "bodoh" dan "tidak ilmiah", pada awalnya mereka 
diabaikan. Pada akhirnya, seorang ilmuwan menanggapi laporan itu dengan 
serius dan menyelidikinya sepenuhnya. Maka lahirlah ilmu meteoritik. 
McDonald menyarankan kepada Kongres bahwa dalam menangani laporan 
UFO, kita sekarang tengah menghadapi “situasi yang sangat mirip dalam 
fenomena dalam sains. Dimana kita cenderung mengabaikannya karena itu 
tidak masuk akal. Ia (metode sains) pasti menentang penjelasan apa pun, 
dan oleh karenanya, situasinya berkembang ke arah dimana kita tidak bisa 
meneruskan (penyelidikan) karena kita sendiri belum mau memulainya.”2 
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Coba pertimbangkan kasus Travis Walton dari Snowflake, Arizona, ia 
dibawa naik UFO pada tanggal 5 November 1975, di depan mata enam 
saksi. Para saksi itu kemudian dites dengan alat deteksi kebohongan. 
Seluruh hasil tes menunjukkan para saksi tersebut mengatakan hal yang 
sebenarnya. Travis sendiri muncul lima hari kemudian, dua belas mil dari 
tempat pertama ia dibawa pesawat UFO. Kisahnya termasuk ketika dia 
bangun dan sadar ia ada di dalam pesawat dan melihat beberapa makhluk 
yang tampak sangat aneh sedang memeriksanya, serta empat makhluk 
bertipe manusia yang tampak sangat normal. 

Jadinya, detail ini cukup solid. Dr James Harder, direktur peneliti dari 
Research for the Aerial Phenomena Research Organization, secara pribadi 
menyelidiki kasus ini dan menyatakan bahwa dia merasa tidak ada tipuan 
atau hoax yang terlibat. Tes deteksi kebohongan yang diberikan kepada para 
saksi itu mendukung cerita tersebut. Semua indikasi ini menyatakan bahwa 
kontak ini otentik. 

Meskipun demikian, liputan berita mengenainya begitu dikondisikan 
dengan peliputan yang berisi ejekan gaya lama tahun 1950-an sehingga 
hanya sedikit masyarakat Amerika yang mengetahuinya sampai berbulan-
bulan setelah kejadian itu. 

Berbagai kelompok penelitian UFO seperti APRO dan MUFON (daftar 
lengkap, lihat bibliografi) juga banyak mengeluarkan laporan-laporan, 
seperti kasus Travis Walton, yang telah diabaikan oleh pers nasional itu. 
Jadi,para komunitas bawah tanah ini menjadi semakin yakin bahwa UFO 
itu nyata dan berkomunikasi dengan kita, sementara komunitas budaya 
umumnya, secara keseluruhan terus saja dalam ketidaktahuan akan 
banyaknya data-data penting. 

Kesenjangan dalam pengetahuan ini, pada satu waktu, setidaknya sebagian 
besar disebabkan oleh cara penanganan investigasi pemerintah AS terhadap 
fenomena tersebut. Pada akhir 1940-an dan awal 50-an, ketika 
penampakan dan cerita-cerita itu mendapatkan momentumnya, Angkatan 
Udara AS, seperti halnya juga hampir semua orang lainnya, telah dibuat 
bingung. Selain itu juga, mereka menanggung tanggung jawab atas 
keselamatan langit Amerika. Mereka malu dan prihatin dengan benda 
terbang tak dikenal tersebut. Ini adalah hari-hari dimana isu mengenai bom 
dan shelter-shelter perlindungan marak dibuat di halaman belakang rumah; 
secara nasional sangkaan yang ada adalah bahwa Rusia mungkin akan 
meluncurkan serangan nuklir. Jadi cukup dimengerti ketika Angkatan 
Udara AS sangat kecewa dengan ketidakmampuan mereka dalam 
menjelaskan fenomena tersebut. Hasilnya adalah fenomena UFO ditepis, 
dengan resmi dianggap sebagai fantasi konyol. Dalam suasana yang seperti 
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inilah, saksi-saksi kredibel dan bertanggung jawab itu menahan diri mereka 
melaporkan pengalaman UFO-nya, dikarenakan itu dapat merusak 
reputasinya. Dr. J. Allen Hynek berbicara tentang masalah ini pada tahun 
1953: 

… tidak ada hal konstruktif yang bisa dicapai … bagi sains dalam 
jangka panjang—hanya dengan ejekan dan implikasi pernyataan bahwa 
penampakan (UFO) adalah produk dari “otak burung” dan “bobot 
intelektual” … Ejekan bukanlah bagian dari metode ilmiah dan orang 
tidak boleh diajari demikian.3 

Setelah Project Blue Book berdiri sendiri, Angkatan Udara AS secara 
bertahap lebih yakin bahwa UFO bukanlah ancaman bagi keamanan 
Amerika. Namun, pada saat itu, kebiasaan menertawakan cerita 
penampakan UFO dan orang yang melihatnya sudah menjadi hal yang 
lebih diterima. Namun secara bertahap, respon dengan kesan mencemooh 
itu menghilang, meskipun masih saja, hari ini, ada perintah militer bagi 
prajurit yang melaporkan UFO supaya sebelumnya mereka ditanyai. Dan 
kebiasaan mengejek ini masih ada, dan terus berhasil menghentikan arus 
bebas informasi tentang subjek yang sangat penting bagi masyarakat itu 
sebelum mereka dapat memutuskan sendiri tentang pengalamannya soal 
UFO. Seperti yang dicatat oleh Jacobs dalam bukunya tentang sejarah 
kontroversi UFO, Hynek pertama kali mensurvei 44 astronom soal 
ketertarikan mereka pada fenomena UFO, dan ia menemukan bahwa hanya 
17% dari mereka yang tertarik. Lalu ia menyampaikan ke mereka, 
kemudian, tentang beberapa penampakan yang sangat tidak biasa dan 
provokatif, dan melakukan poling ulang, hasilnya: hampir semua astronom 
itu menjadi tertarik soal UFO. Seperti yang telah dikatakan Hynek, 
"ketidaktertarikan mereka diawal disebabkan oleh kurangnya informasi."4 

Di negara-negara di mana informasi penampakan UFO didistribusikan 
secara bebas layaknya seperti berita lainnya, ada perasaan yang jauh lebih 
enerjik di antara masyarakatnya tentang pentingnya isu UFO. 

Ada masalah mendasar yang dihadapi oleh mereka yang mencoba 
menggunakan metode ilmiah untuk menyelidiki keberadaan UFO ini. 
Ketika seseorang mulai menyelidiki suatu fenomena baru, ia perlu 
memulainya dari beberapa aspek fenomena yang terkait dengan teori yang 
ada. Fenomena UFO sendiri tidak mudah "dihitung" dengan kalkulator 
pengukur fisik dan penilaian prediktif kita saat ini. Saya pikir alasan ini, 
lebih dari alasan lainnyalah yang membuat sebagian besar ilmuwan kita 
enggan dan juga terhadap orang-orang yang semula tertarik melakukan 
penyelidikan secara aktif. Ufologi adalah disiplin ilmu yang membuat 
frustrasi bagi seorang ilmuwan. Karena menjadi peneliti UFO itu sudah 
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dianggap tak bergaya dan kuno, rasa frustrasi ini melengkapi anggapan itu, 
dan hanya komunitas ilmiah yang paling beranilah yang mau mengaitkan 
nama mereka dengan studi UFO. Rangkaian keadaan ini juga terpapar pada 
seluruh penelitian pada bidang keparanormalan, tentu saja, di mana topik 
UFO merupakan bagian yang semestinya. 

Sudah menjadi pengalaman pribadi saya bahwa banyak peneliti di ufologi, 
meski ia tampil paling konservatif pada catatannya, ia akan menceritakan 
kepada teman-teman yang bersimpatik tentang teori mereka yang lebih 
esoteris. Beberapa dari orang-orang ini, yang sejatinya lebih 
berpengalaman,mereka  benar-benar berani melampaui batas pengetahuan 
secara umum. Saya pikir sudah saatnya batas luar ini dibuat lebih dikenal 
secara umum.  

Saya telah mengejar pengetahuan tentang UFO ini selama lebih dari 25 
tahun sekarang. Saya telah mencoba mempertahankan pendekatan yang 
sepenuhnya terbuka bagi penelitian akan subjek ini, dengan pertimbangan 
bahwa tidak ada bukti yang terlalu kecil atau terlalu konyol untuk tidak 
dipertimbangkan. Teori yang secara bertahap muncul dari pendekatan ini 
mungkin tampak agak liar atau tidak masuk akal, tetapi teori ini berurusan 
dengan sekumpulan data yang memang liar dan tidak masuk akal. Satu hal 
yang merekomendasikan teori ini adalah bahwa hampir semua laporan yang 
masuk hari demi hari tampaknya sangat cocok satu sama lain. Satu hal yang 
perlu diingat: hampir semua hal yang saat ini kita terima sebagai hal yang 
normal dalam teknologi kita saat ini, itu dianggap sebagai kemustahilan 
yang liar dan tidak masuk akal pada sekitar 100 tahun yang lalu. Kita tidak 
tahu seberapa milenium ke depan pemahaman kita saat ini tentang UFO 
ini. 

Saya telah memilih untuk mengabaikan metode ilmiah dalam 
memverifikasi data yang diterima dalam batasan-batasan opini ilmiah yang 
diterima saat ini karena metode ini telah terbukti tidak efektif dalam 
menangani fenomena ini. Saya berasumsi bahwa alasan kelemahan ini 
adalah bahwa sistem tersebut dibentuk untuk menyelidiki tingkat realitas 
saat ini dalam hubungannya dengan nexi pemikiran teknologi dan ilmiah 
kita. Saya membuat asumsi lebih lanjut bahwa hubungan pemikiran atau 
teknologi yang mendasari manifestasi UFO mungkin tidak memiliki 
hubungan dekat dengan filosofi realitas kita sebagai makhluk bumi saat ini. 
Sejarah penuh dengan contoh-contoh peristiwa di mana realitas itu sendiri 
terbukti tidak sesuai dengan pemikiran ilmiah atau filosofis saat ini. Saya 
pikir ini terjadi lagi. Kita dulu berpikir bahwa Bumi itu datar. Kurang dari 
400 tahun yang lalu, Giordano Bruno dibakar di tiang pancang karena 
menyatakan bahwa Bumi berputar mengelilingi matahari. Sekarang, sekali 
lagi, tampaknya ada semakin banyak bukti yang menunjukkan keberadaan 
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jenis realitas yang sama sekali berbeda dari yang umumnya dihargai oleh 
filosofi-filosofi kita. 

Jika Anda bertanya kepada siapa saja yang Anda temui di jalan, apakah ia 
percaya UFO itu nyata, maka lebih dari setengahnya akan menjawab, ya, 
mungkin UFO itu benar adanya. Kebanyakan orang memiliki minat yang 
aktif pada subjek ini dan ketika sebuah kasus penampakan diliput di koran, 
mereka akan membaca dan merenungkannya. Tetapi karena sebagian besar 
kasus UFO itu tidak diliput di surat kabar, masyarakat umum tidak 
menerima persentase besar akan informasi kontak UFO yang sebenarnya 
sangat umum. Kurangnya publikasi bukannya satu-satunya alasan mengapa 
banyak kasus UFO tidak dilaporkan. Ada alasan lain: 

1. Para kontak yang dihubungi oleh UFO itu takut menceritakan 
pengalamannya, karena takut diejek. 

2. Orang yang dihubungi itu tidak memiliki pengetahuan tentang adanya 
organisasi peneliti UFO, dan hanya menerima rasa ketidakpercayaan 
dari orang-orang ia ceritakan kisahnya. Dia ingin berbagi 
pengalamannya tetapi tidak merasa dia akan dipercaya. 

3. Para kontak yang di hubungi itu mungkin tidak bisa mengingat 
pengalaman kontaknya secara sadar, karena blok memori yang 
dipengaruhi oleh para makhluk UFOnauts sendiri. 

Para peneliti UFO menemukan ketiga sebab kontak "diam" ini terjadi 
berulang kali, dan berteori bahwa sebagian besar kasus kontak dengan UFO 
tidak terungkap oleh penyelidik. Sebagai Perintis Ahli Ufologi, Dr. J. Allen 
Hynek, ia memperkirakan bahwa di seluruh dunia ada sekitar 100 
penampakan UFO setiap hari, meskipun sebagian besar tetap tidak 
dilaporkan. 

Tetapi masih banyak kasus luar biasa yang kita telah ketahui. Saat ini ada 
begitu banyak kasus kontak yang terdokumentasi dengan baik dengan 
makhluk UFO sehingga Dr. Hynek telah menyatakan bahwa sudah saatnya 
kita berhenti mencari “telur”, dan mulai membuat “telur dadar”. 
Masalahnya, tentu saja, telur ini tampak sangat aneh sehingga kita takut 
untuk memecahkannya lalu membuat telur dadar. Buku ini dimaksudkan 
sebagai upaya untuk membuat telur dadar tersebut, meskipun rasanya akan 
sangat menyengat di lidah bagi para ahli teori. 

Tapi sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Anda melihat beberapa 
"telur" ini. Saya ingin Anda mengetahui betapa anehnya telur-telur ini 
sebenarnya. Jadi saya telah ambil sampel sekitar lima belas kasus, semuanya 
adalah penampakan pesawat UFO dan mencakup adanya kontak dekat 
dengan makhluk UFO. Beberapa kasus ini diambil dari banyak kasus yang 
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dilaporkan oleh organisasi investigasi seperti APRO, MUFON, dan 
FLYING SAUCER REVIEW. Lihat di Daftar Pustaka di bagian belakang 
buku ini untuk daftar sumber informasi lengkap dengan alamatnya. Saya 
tidak akan membuat Anda bosan dengan kasus-kasus terkenal tahun 1950-
an. Ini adalah contoh kecil dari kasus yang lebih baru, untuk menetapkan 
seberapa umumnya laporan kontak UFO ini, dan untuk memberi Anda 
rasa ramuan yang akan dibuat oleh "telur-telur" ini. 

KASUS NOMOR 1 
Tanggal: 1963 
Tempat: Fern Creek, Ky. 
Penyelidik: Kolonel Verne Yahne, Ky. Air National Guard; D.T. Elkins, 
Investigator Independen 

Empat anak laki-laki, berusia 5 hingga 12 tahun, sedang mengamati sebuah 
pesawat berbentuk cakram saat mendarat di belakang hutan kecil di dekat 
tempat mereka bermain. Seorang humanoid yang mengenakan pakaian luar 
angkasa, tingginya sekitar empat kaki, muncul dari pepohonan. Dua dari 
anak laki-laki itu melemparkan gumpalan tanah ke entitas tersebut untuk 
memprovokasinya melakukan suatu aksi. Entitas itu kemudian menembak 
mereka dengan tongkat hitam kecil, menghasilkan sensasi kesemutan dan 
sedikit rasa sakit. Ketika anak-anak itu ditanyai secara terpisah, keempatnya 
menceritakan  cerita yang cocok. Deskripsi humanoid yang mereka berikan 
cocok dengan informasi dalam dokumen NICAP yang mencatat lebih dari 
200 penampakan lain di daerah Lembah Sungai Ohio dengan detail yang 
cukup besar dan tepat.  

Ibu anak-anak itu menyatakan bahwa dia mendapat "pesan di kepalanya" 
(telepati) yang menyuruhnya menelepon Universitas Louisville tak lama 
setelah dia usai menelepon Garda Nasional guna melaporkan penampakan 
tersebut.  

Jejak-jejak kaki kecil dan tanda-tanda pendaratan yang jelas ditemukan. 
Sehari kemudian, dua pria tak dikenal mengunjungi lokasi pendaratan 
disana dan menghilangkan bukti-bukti pendaratan tersebut. Meskipun 
mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari Universitas Louisville, hal 
ini telah diperiksa dan ternyata itu tidak benar. 

KASUS NOMOR 2  
Tanggal: 1965, dan berlanjut, sampai sekarang. 
Tempat: Spanyol  
Penyelidik: Antonio Ribera dan Rafael Farriols, keduanya ahli 
ufologi di Spanyol. 
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Sebuah planet bernama UMMO mulai menghubungi berbagai individu di 
Spanyol pada tahun 1965. Individu-individu ini sangat dihormati dan 
berpendidikan: mereka seorang penulis, seorang insinyur, seorang 
pengacara, dll. Kontaknya dilakukan melalui telepon, dan orang yang 
dihubungi tersebut diundang untuk mengajukan pertanyaan tentang 
makhluk penghuni UMMO. Kemudian, laporan yang menjawab 
pertanyaan tersebut akan datang melalui pos. 

Laporan-laporan ini ditandatangani dengan cap jempol yang bertanda khas 
yang mirip dengan simbol alkimia Uranus, sebuah bentuk "H" dengan garis 
vertikal pendek ditengah palang. Orang yang dihubungi itu diberitahu 
bahwa sebuah pesawat Ummo akan berada di tempat tertentu pada tanggal 
tertentu. Pesawat itu muncul sesuai jadwal yang diberikan dan kemudian 
diambil fotonya. Di bagian bawah pesawat mereka ada simbol "H" yang 
berpalang. 

Laporan terus masuk selama tahun-tahun berikutnya, dan berbicara tentang 
banyak mata pelajaran teknis, seperti fisika dan biologi. Kata-kata "Ummo" 
yang digunakan dalam laporan-laporan ini, ketika dikumpulkan dan 
dipertimbangkan, membentuk struktur bahasa yang konsisten. Mereka 
mengatakan bahwa mereka berasal dari sebuah planet yang berotasi di 
sekitar bintang yang mereka identifikasi sementara sebagai "Wolf 424" kita, 
dan bahwa mereka pertama kali tertarik ke tata surya kita oleh sinyal radio 
yang dikirim dari Bumi pada tahun 1934. Mereka memberi frekuensi sinyal 
(413,44 megasiklus). Antara usia 14 dan 16 tahun pita suara anak-anak 
menjadi sklerosis dan karena alasan ini sebagian besar penduduk dewasa 
Ummo tidak dapat berbicara dan harus menggunakan telepati. Laporan 
Ummo ini adalah contoh kontak UFO yang sangat menarik, dan terus 
berlanjut hingga saat ini. FLYING SAUCER REVIEW sesekali 
memperbarui cerita lanjutan ini. 

KASUS NOMOR 3 
Tanggal: 4-9 Mei 1969 
Tempat: Bebedouro, Brasil 
Penyelidik: Hulvio B. Aleixo dari CICOANI, kelompok penelitian 
di Belo Horizante, Brasil. 

Jose Antonio da Silva, seorang prajurit berusia 24 tahun dengan karakter 
dan reputasi pribadi yang sangat baik, diculik oleh humanoid kecil 
berjanggut merah yang dengan paksa membawa ia ke pesawat mereka. 
Selama pengurungannya di dalam pesawat aneh mereka, seorang yang 
berkulit terang, tinggi, dan tampak seperti manusia muncul dihadapannya, 
meskipun sepertinya alien yang lebih kecil sebelumnya tampak tidak dapat 
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melihatnya. Ia memperingatkan da Silva akan bahaya bagi seluruh umat 
manusia, yang masih bisa dihindari jika manusia di Bumi mengubah cara 
hidupnya. Da Silva diberitahu bahwa intervensi oleh makhluk-makhluk 
asing seperti dirinya, dan kemungkinan dengan bencana-bencana, bisa jadi 
akan terjadi.  

Dua belas hari setelah penculikannya, da Silva terbangun oleh dorongan 
tiba-tiba untuk pergi ke luar rumahnya. Dia pun beranjak dan melihat tiga 
alien berjanggut merah, yang sepertinya telah memanggilnya secara telepati. 
Dia cepat-cepat masuk kembali ke rumahnya dan mengunci pintu, karena 
ia merasa bahwa bahaya yang dikatakan akan datang itu mungkin 
melibatkan mereka. 

KASUS NOMOR 4 
Tanggal: Musim panas, 1973 
Tempat: Seluruh Pennsylvania 
Penyelidik: Stan Gordon, Direktur Negara Bagian MUFON. 

Karena ini adalah kumpulan laporan dari 118 kontak dengan makhluk tak 
dikenal yang masing-masing terpisah, maka tanggal dan tempatnya akan 
digeneralisasi disini. Laporan-laporan ini agak berbeda isinya tetapi 
memiliki topik rincian utama yang kurang lebih sama. Fitur yang menonjol 
dari kasus ini adalah ciri makhluk itu sendiri atau dari apa yang terlihat. 
Mereka berbulu, seperti kera dengan mata bersinar dan telinga yang besar, 
hidung besar, gigi seperti taring, dan berlengan panjang seperti pada kera. 
Di tempat dimana Gordon mengambil cetakan jejak kaki, tapakan yang ada 
merupakan sebuah tapak yang besar dan berujung tiga. Penampakan itu, 
sebagian besar, di daerah berhutan atau dekat rumah pedesaan atau kota 
kecil. Selama penampakan terjadi, hewan-hewan terdiam, tetapi sebelum 
dan sesudah adanya penampakan, baik hewan maupun anak-anak kecil 
bertingkah seolah-olah mereka cukup terganggu, sapi-sapi berjubel 
meringkuk, anjing-anjing menggonggong, anak-anak menangis sepanjang 
malam. Makhluk-makhluk seperti ini telah sering terlihat seiring dengan 
adanya penampakan pesawat UFO, telah terlihat memasuki dan 
meninggalkan pesawat UFO, dan di beberapa kesempatan terlihat adanya 
komunikasi telepati dari sebuah sumber yang berhubungan dengan 
makhluk yang diceritakan itu. Dari kesemua kontak ini, telah terjadi tiga 
kali makhluk tersebut ditembak. Satu ditembak dengan 30-06 (lihat Kasus 
Nomor 6). Yang lain ditembak jarak dekat dengan senapan 16 ga., dan yang 
ketiga dengan pistol 38. Kedua makhluk yang disebut terakhir menghilang 
dalam kilatan cahaya, seperti lampu kilat foto yang padam, saat ditembak. 
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KASUS NOMOR 5 
Tanggal: 11-11-73 
Tempat: Pascagoula, Mississippi 
Penyelidik: Dr. J. Allen Hynek, Ketua Departemen Astronomi, 
Universitas Northwestern; Direktur, Pusat Studi UFO; Dr. James A. 
Harder, Prof. Teknik Sipil, Universitas California; Direktur Riset, APRO. 

Charles Hickson, usia 45, dan Calvin Parker yang berusia 18 tahun sedang 
memancing ketika sebuah pesawat berbentuk bujur sangkar, berwarna biru-
abu-abu berukuran Panjang 35 hingga 40 kaki turun dan melayang di dekat 
mereka. Pesawat itu mengeluarkan suara seperti "resleting". Sebuah pintu 
muncul di pesawat tersebut dan tiga humanoid atau robot keluar dan 
mendekati kedua pria itu. Seperti halnya pesawat mereka, entitas ini tidak 
menyentuh tanah tetapi bergerak tepat di atasnya, berjalan tanpa 
menggerakkan kaki mereka. Entitas itu pendek dan memiliki kulit seperti 
kulit gajah, bercelah pada mata, dan tangannya seperti penjepit.  

Ketika Parker melihat entitas itu mendekat, dia pingsan. Hickson sendiri 
lumpuh, tetapi dapat terus mengamati apa yang terjadi. Dua entitas itu lalu 
mengangkat Hickson dengan tangan mereka dan membawanya ke dalam 
pesawat. Ketika dia diangkat, Hickson seperti mati rasa, termasuk tidak 
merasakan berat pada badannya. Dia dibawa ke sebuah ruangan yang terang 
benderang. Dia tidak bisa melihat dari mana cahaya itu berasal. Entitas itu 
pun menempatkannya dalam posisi berbaring, masih "mengambang" di 
udara, dan sebuah instrumen yang seperti mata memindai bolak-balik di 
seluruh tubuhnya dengan teliti, seolah-olah sedang memeriksa atau 
memotretnya. Episode ini berlangsung antara 15 dan 40 menit, Hickson 
sama sekali tidak yakin tentang waktunya. Setelah pemeriksaan selesai, 
entitas itu meninggalkan Hickson sendirian untuk sementara waktu, dan 
kemudian ia dikirim Kembali, “dengan mengambang”, ke tempat mereka 
dijemput di tepi sungai.  

Sekitar satu jam kemudian, dua pemancing yang shock itu pergi ke kantor 
polisi untuk melapor. Mereka diinterogasi secara mendalam dan setelah itu 
ditinggalkan sendirian, di sebuah ruangan yang “disadap”. Rekaman 
percakapan mereka saat itu mengungkapkan bahwa kedua pria itu cukup 
takut dengan pengalaman mereka, adanya trauma emosional yang begitu 
besar pada Parker sehingga, setelah Hickson meninggalkan ruangan, dia 
mulai berdoa. Pada akhirnya ia menderita gangguan saraf sebagai akibat 
dari pengalaman ini.  

Hickson, meskipun dihantui oleh mimpi buruk, dan perasaan teror yang 
berkelanjutan tentang pengalaman itu, mampu melewatinya dengan lebih 
baik, dan mampu bekerja dengan penyelidik yang ingin memastikan 
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kebenaran tentang pengalamannya itu. Tes pendeteksi kebohongan selama 
2½ jam, yang diberikan oleh operator poligraf dimana dia sendiri sangat 
skeptis, mengungkapkan bahwa Hickson mengatakan yang sebenarnya. 
Ketika Dr. Harder menggunakan teknik hipnosis regresi waktu pada 
Hickson, dia juga merasa bahwa Hickson mengatakan yang sebenarnya 
tentang pengalaman itu, karena dia mengatakan bahwa "perasaan teror 
yang kuat praktis tidak mungkin dipalsukan dalam kondisi hipnosis." 

KASUS 3NOMOR 6 
Tanggal: 10-25-73 
Tempat: Greensburg, Pennsylvania 
Penyelidik: Berthold Eric Schwarz, MD, Konsultan, Laboratorium Brain 
Wave, Pusat Rumah Sakit Essex Co., Cedar Grove, New Jersey, Konsultan 
pada FLYING SAUCER REVIEW.  

Kasus ini mungkin yang paling menarik dan yang paling banyak 
mengandung aspek dari seluruh 188 laporan penampakan makhluk-
makhluk di Pennsylvania termasuk dalam Kasus Nomor 4. Ini dimulai pada 
pukul sembilan malam, ketika seorang petani muda, bernama Stephen 
Pulaski dalam laporan yang diberikan oleh FLYING SAUCER REVIEW, 
dan setidaknya lima belas saksi lainnya melihat bola merah terang yang 
melayang di atas area terbuka dekat sana. Stephen lalu mengambil senapan 
30,06-nya, dan dia serta dua anak lelaki tetangganya berusia sepuluh tahun 
pergi untuk menyelidikinya. Lampu depan mobil Stephen meredup saat ia 
mendekati objek tersebut, dan saat objek itu turun ke arah lapangan, anjing 
German Shepperd milik Stephen yang ada dirumah menjadi sangat gelisah. 
Objek itu sendiri berubah menjadi berwarna putih cemerlang, dan 
tampaknya berdiameter sekitar 100 kaki. Ia berdengung seperti mesin 
pemotong rumput.  

Mereka berdiri mengawasi objek yang mengambang di tanah itu, dan 
kemudian si anak tetangga melihat sesuatu yang berjalan di sepanjang pagar 
lapangan. Stephen mengira itu seperti dua ekor beruang, dan dia pun 
menembakkan peluru pelacak ke atas kepala si "beruang". Makhluk-
makhluk itu sangatlah tinggi, satu setinggi 7 kaki, yang lain lebih dari 8 
kaki. Ukuran ini didapatkan dengan lebih mudah dibandingkan dengan 
ukuran pada penampakan lainnya, karena entitas-entitas ini tersiluet pada 
pagar dan dapat dinilai secara akurat. Mereka berbulu dan berlengan 
panjang, dengan mata kuning kehijauan. Mereka membuat suara seperti 
bayi merengek. Bau seperti "karet terbakar" tercium. Stephen, menyadari 
bahwa makhluk-makhluk ini bukan beruang dan mereka kini datang 
mendekat ke arahnya, ia pun menembak kepala entitas itu sekali lagi dan, 
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ketika mereka terus saja berjalan maju, ia  menembak langsung ke makhluk 
yang paling besar.  

Saat makhluk itu tertembak, benda bercahaya berdiameter 150 kaki itu pun 
menghilang dari lapangan, seketika itu juga, dan juga suara motornya 
berhenti. Kedua makhluk itu berbalik dan berjalan kembali menuju hutan. 
Di lapangan bekas tempat benda mengambang berada tadi menjadi area 
bercahaya dengan diameter sekitar 150 kaki, yang kemudian juga hilang 
keesokan paginya. Saat cahaya itu masih di sana, seorang polisi negara 
bagian yang datang untuk menyelidiki cerita itu mendekati sampai jarak 
200 yard darinya, lalu berhenti, ia lalu kembali dan menelfon seorang 
peneliti UFO Bernama Stan Gordon. Trooper merasa bahwa Stephen 
sangat shock sehingga lebih baik dia dijaga—dan Stephen memang tidak 
ingin mendekati area bercahaya itu lagi.  

Saat itu pukul 2 pagi ketika tim Stan Gordon, Stephen serta ayahnya 
kembali ke lokasi objek tadi mendarat. Hewan-hewan yang ada bertingkah 
ketakutan, dan anjing Stephen tampak sedang melacak sesuatu yang tidak 
bisa dilihat oleh siapa pun di tepian pepeohonan. Tiba-tiba Stephen mulai 
menggosok kepala dan wajahnya dan tampak seperti akan pingsan. 
Beberapa orang mencoba mendekatinya, tetapi ia melemparkan orang-
orang itu, menggeram seperti binatang dan mengayunkan tangannya. 
Anjingnya sendiri berlari ke arahnya dan Stephenpun menyerang anjing itu. 
Dua peneliti lain juga mengalami beberapa perasaan gembira dan kesulitan 
bernapas saat itu.  

Stephen terus berlari, menggeram dan mengayunkan lengannya, dan 
kemudian ambruk di area berlumpur, tertelungkup. Dia berbaring di sana 
selama beberapa waktu, lalu mulai sadar, dan berkata, “Menjauhlah dariku. 
Ia ada disini. Menjauhlah." Bau seperti belerang muncul. Stephen dan 
kelompoknya pun menjauh dari area tersebut, tetapi Stephen terus 
bergumam bahwa dia akan melindungi orang-orangnya. Dia berkata bahwa 
dia melihat seorang pria dengan topi dan jubah hitam, yang memberi tahu 
Stephen, "Jika Manusia tidak mau bersikap lurus, maka kiamat akan 
mendekat." Pria itu juga memberi tahu Stephen, "Ada seorang pria di sini, 
sekarang, yang dapat menyelamatkan dunia." Tak perlu dikatakan lagi, para 
penyelidik yang hadir merasa sangat prihatin dengan kesehatan Stephen, 
dan saat itulah Dr. Schwarz dipanggil. Dr. Schwarz yang kemudian 
melakukan studi Psikiatri sesudahnya terhadap Stephen menyajikan hasil 
laporan yang jelas menunjukkan bahwa insiden yang terjadi memang 
seperti yang telah dilaporkan, dan memang akan menakutkan bagi seorang 
pria seperti Stephen, yang terbiasa sangat praktis dan realistis, dan ia 
menembak dan memukul lawan antagonis setinggi 8 kaki dan tidak terluka 
sedikitpun. Banyaknya saksi-saksi lain pada berbagai bagian soal kejadian 
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itu juga membuktikan bahwa hal itu memang benar telah terjadi. Lalu siapa 
pria berbaju hitam itu, dan apa arti sebenarnya dari ramalan soal Manusia 
yang disebutkan tadi? Ini adalah soal interpretasi. Tetapi pengalaman 
Stephen sendiri telah didokumentasikan secara lengkap dan menyeluruh. 

KASUS NOMOR 7 
Tanggal: 10-28-73 
Tempat: Bahia Blanca, Argentina 
Penyelidik: Liria D. Jauregui, Penyelidik APRO  

Pagi-pagi sekali, sopir truk Dionisio Llanca mengalami ban kempes dan 
harus berhenti menepi di sebuah jalan di daerah terpencil. Saat dia sedang 
memasang dongkrak guna mengganti ban, dia melihat sebuah cahaya di 
kejauhan, namun ia tidak terlalu memperhatikannya sampai, ketika mereka 
mendekat, mereka tiba-tiba berubah menjadi warna biru cemerlang. Ketika 
Llanca mencoba bangun untuk mencari sumber cahaya aneh tersebut, dia 
merasa lumpuh dan tidak bisa bergerak. Bagaimanapun, dia bisa melihat 
ketika sebuah piringan berkubah berhenti, melayang tepat di atas tanah di 
dekat truk. Di tanah dekat pesawat itu terdapat tiga entitas humanoid, dua 
pria dan seorang wanita. Mereka memiliki rambut pirang panjang dan mata 
memanjang, dan mengenakan setelan onepiece keperakan dengan sepatu bot 
tinggi, tanpa helm, tanpa senjata.  

Setelah entitas itu berbicara satu sama lain, salah satu dari mereka 
mengangkat leher sweter Llanca. Llanca sangat ketakutan, kemudia si pria 
itu mendekatkan sebuah kotak hitam kecil di jari telunjuk kirinya dan 
seketika itu dia mulai rileks. Dalam beberapa detik, dia tidak sadarkan diri.  

Keesokan paginya dia terbangun di pinggir jalan dan berhasil kembali ke 
kota. Dia menceritakan kisahnya dan penyelidikanpun dilakukan, tetapi 
meskipun dokter yang kompeten sekalipun telah menggunakan hipnoterapi 
dan serum pengungkap kebenaran pada Llanca, dia tidak dapat mengingat 
sedikitpun soal pengalamannya ketika di dalam pesawat. Dia memang 
dapat memberi tahu para penyelidik bahwa entitas-entitas tersebut telah 
menghubungi orang-orang di Bumi "sejak 1950," dan bahwa tujuan 
mereka adalah untuk menemukan apakah makhluk bumi atau Earthmen 
dapat hidup di planet mereka. Dia berhasil menggambarkan bagian dalam 
pesawat itu, dan mengatakan bahwa dia naik ke pesawat itu bukan dengan 
tangga atau tanjakan, tetapi dengan sinar cahaya. Namun dia juga 
melaporkan bahwa makhluk-makhluk itu tidak ingin dia mengingat 
beberapa pengalamannya selama di dalam pesawat dengan mereka, dan dia 
tidak akan pernah bisa mengingatnya. Pesan yang datang darinya setelah 
penggalian informasi yang intens ini adalah, “Saya mendapat pesan dari 
makhluk di dalam pesawat itu tapi saya tidak bisa memberi tahu Anda apa 
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itu. Tidak peduli apa yang Anda atau ilmuwan Bumi lainnya lakukan, akan 
tetap ada bagian memori yang hilang saat saya berada di pesawat tersebut.”  

Tenaga medis yang menangani kasus ini juga setuju dengan pernyataan ini, 
dan merasa bahwa menyelidiki lebih dalam di alam bawah sadar Llanca 
akan pengalaman ini dapat merusak kesehatannya. Tetapi mereka merasa 
bahwa pengalamannya, meskipun sulit dipercaya, itu semua cukup nyata. 

KASUS NOMOR 8 
Tanggal: 1-7-74 
Tempat: Warneton, Belgia 
Penyelidik: Bpk Bazin Sr. dan Bpk Bazin Jr., Bpk. Bigorne, Bpk. Boidin, 
penyelidik MUFON. 

Saat seorang saksi anonim mengemudi di jalan perbatasan Prancis-Belgia 
dan ia mengalami kerusakan pada mesin mobilnya. Lampu dan radionya 
juga padam. Pada titik ini dia melihat sebuah UFO mendarat sekitar 160 
yard di seberang lapangan. Pesawat selebar 30 kaki itu berbentuk seperti 
helm pasukan Inggris di Perang Dunia I dan bersinar oranye, dengan cahaya 
putih yang berasal dari bagian bawahnya. Dua entitas tampak berjalan 
perlahan dan kaku ke arah saksi tersebut. Keduanya tingginya sekitar 4 kaki, 
dengan kulit keabu-abuan, mata bulat, hidungnya rudimenter, dan mulut 
yang tanpa bibir dan seperti celah. Mereka mengenakan helm dan seragam 
jenis coverall abu-abu metalik. Salah satu dari mereka memegang sebuah 
benda di tangannya yang berbentuk seperti penggaris pendek dan tebal 
dengan ujung runcing. Dia mengarahkannya ke mobil.  

Ketika makhluk-makhluk itu berada dalam jarak 12 kaki dari mobil, salah 
satu dari mereka membuka dan menutup mulut si saksi dan ia merasakan 
sedikit kejutan di bagian belakang kepalanya dan mendengar suara bernada 
rendah yang termodulasi. Kemudian entitas-entitas itu berbalik dan 
menaiki kembali pesawat mereka, yang mulai memancarkan cahaya biru 
elektrik. Kaki tripodnya pun masuk kedalam, lalu naik dan melayang sesaat, 
lalu dengan cepat bergerak ke atas dengan sudut 60 derajat. Saat saksi 
bersiap meninggalkan lokasi, ada mobil lain yang melaju; pengemudinya 
juga telah melihat UFO tersebut dan makhluk-makhluknya. 

KASUS NOMOR 9 
Tanggal: Minggu Paskah, 1974 
Tempat: Bardstown, Ky. 
Penyelidik: Lawrence Allison dan DT Elkins. 

Seorang anak laki-laki remaja sedang mengemudi sendirian di malam hari 
dan bertanya-tanya sendiri mengapa dia menyetir malam-malam—dia 
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hampir secara kompulsif pergi keluar naik mobil tanpa tujuan apa pun—
ketika seorang pria tiba-tiba muncul di sampingnya di dalam mobil. Dia 
bertanya kepada anak laki-laki yang terkejut itu apakah dia mengingatnya, 
tetapi dia tidak mengingatnya.  

Lalu tiba-tiba dia sudah berada di dalam sebuah ruangan besar, dia dan 
mobilnya. “Penumpang” itu menyambutnya di dalam pesawat, dan lanjut 
menunjukkan anak itu di seputaran pesawat.  

Setelah tur berkeliling selesai, si pemandu, yang tampak seperti manusia 
Bumi normal yang berpakaian santai dengan kemeja dan celana jins biru, 
memintanya untuk kembali ke mobilnya. Anak itupun menurutinya dan 
tiba-tiba menemukan dirinya kembali berada di jalanan.  

Investigasi guna menemukan detail lebih lanjut akan pertemuan tersebut 
terus berlanjut. 

KASUS NOMOR 10 
Tanggal: 10-04-74 
Tempat: Whitehouse, Ohio 
Penyelidik: Earl Neff dan Larry Moyers, penyelidik lapangan MUFON. 

“Sam” (nama alias) sedang menghabiskan malamnya dengan seorang teman 
yang mengaku sebagai penerima kontak dari UFO. Selama pertemuan 
tersebut, dia telah meminta bukti soal realitas UFO kepada si penerima 
kontak ini. Dalam perjalanannya pulang kerja pada malam berikutnya, tak 
lama setelah tengah malam, mesin dan lampu mobilnya tiba-tiba mati. 
Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat mobil lain berhenti di 
belakangnya. Seorang pria berambut abu-abu yang tampak seperti orang 
berada turun dari mobil dan menghampirinya. Manusia berpenampilan 
yang terlihat normal ini kemudian menawarkan Sam "bukti", dengan 
mendematerialisasikan sebuah batu dengan alat genggam kecil. Kemudian 
dia memberi tahu Sam untuk “menyelamatkan pernikahannya”, dan 
berjanji akan dihubungi lagi. 

KASUS NOMOR 11 
Tanggal: 5-26-74 
Tempat: Gua Mitchell, California. 
Penyelidik: Idabel Epperson, penyelidik lapangan MUFON. 

Saksi ini telah melihat UFO beberapa kali di masa lalu. Suatu malam dia 
terbangun di trailer kempingnya oleh suara dengungan dan lampu 
berdenyut. Dia mencoba menelepon keluarganya, tetapi ia tidak bisa 
bergerak. Dia melihat empat kincir lampu berwarna-warni berbentuk aneh, 
merah, oranye, kuning, dan biru-hijau. Dia bangun keesokan paginya 
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dengan mata merah dan tubuh yang sakit. Ia bangun dua jam lebih lambat 
dari biasanya.  

Dia memiliki kesan bahwa ia telah berada di dalam pesawat UFO, tetapi 
hilang ingatan telah menghalangi detailnya. Di kemudian hari, di bawah 
kondisi hipnosis, dia ingat ia berada di dalam sebuah pesawat dan 
menggambarkan sederetan giroskop di sepanjang dinding bagian dalam. 
“Kincir lampu berwarnanya memberi energi bagi terbentuknya medan 
gravitasi buatan.” Dia melihat delapan pria, berpenampilan normal, tujuh 
di antaranya mengenakan seragam merah marun "seperti kertas timah", 
yang kedelapan mengenakan pakaian lembut berwarna biru pucat. Dia 
melihat sebuah layar tampilan yang menunjukkan tampilan planet Saturnus 
dari dekat, panel kontrol, dan tiga kursi tipe seperti kursi malas. Entitas-
entitas itu memeriksa matanya dengan kaca pembesar. Saksi ini mengatakan 
bahwa ia berharap untuk menerima kontak lebih lanjut dari entitas-entitas 
ini. 

KASUS NOMOR 12 
Tanggal: 9-3-74 
Tempat: Duxbury, Mass. 
Penyelidik: John Giambrone, penyelidik lapangan MUFON.  

Suatu hari, pagi-pagi sekali, wanita yang sangat enggan ini menyaksikan 
sebuah UFO merah berdenyut di ketinggian puncak pohon, dan dua sinar 
yang menyorot sepanjang rawa menyebabkan mobilnya mati, sementara itu 
radio mobilnya bersuara gemerisik. Tidak lama setelah kejadian ini, wanita 
itu mendapat pesan telepati untuk mengemudikan mobilnya di jalan 
tertentu, yang kemudian dia lakukan. Sekali lagi radio dan mesin mobilnya 
mati, tapi kali ini empat humanoid kecil muncul, bergerak cepat ke 
arahnya, masing-masing menaiki kendaraan kecil yang tampak seperti roto-
tiller tetapi bergerak cepat di atas tanah. Salah satu entitas itu mendekati 
mobilnya dan secara telepati memintanya untuk membuka pintu, tetapi 
ketika dia tidak menurut, keempat pintunya tetap membuka. Entitas itu 
lalu memeriksanya dan menyentuh tengkuknya dengan alat kecil yang 
meninggalkan lima bekas tusukan kecil. Dia diberitahu bahwa mereka 
memiliki ribuan kapal yang telah mengunjungi Bumi selama bertahun-
tahun. Ia diberi tau kalau mereka memiliki kapal induk yang dekat, dan 
planet rumah mereka disebut "Omnius" atau "Omnigus." Mereka telah 
memeriksa banyak orang, tidak semuanya dengan sukarela. Dia diminta 
untuk tidak menyentuh mereka karena kemungkinan adanya kontaminasi 
dan ia diperingatkan bahwa dia akan mengalami sakit kepala parah selama 
beberapa minggu setelah kontak ini. Entitas-entitas ini setinggi empat 
hingga lima kaki, memiliki helm yang menutupi wajah mereka namun 
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tembus pandang sehingga tampak mata kecil berkilau mereka. Mereka 
mengenakan seragam, ikat pinggang yang menampilkan lambang dengan 
garis bergelombang vertikal.  

Saksi ini ketakutan akan pertemuan ini dan menolak memberi ijin bagi 
dilakukannya penyelidikan oleh kelompok mana pun. Rincian yang 
diberikan di sini diberikan kepada MUFON secara anonim oleh suaminya. 
Wanita ini membantah setiap penanya bahwa peristiwa itu pernah terjadi. 

KASUS NOMOR 13 
Tanggal: 10-25-74 
Tempat: Taman Nasional Medicine Bow, Wyoming 
Penyelidik: Dr. Leo Sprinkle, Prof. Psikologi, Universitas Wyoming, 
Penyelidik untuk APRO dan MUFON; Rick Kenyon dan Robert 
Nantkes, penyelidik lapangan MUFON, dan Frank Bourke, penyelidik 
National Star. 

Carl Higdon sedang berburu rusa di area utara taman tersebut. Saat dia 
mulai menembak seekor rusa, ia melihat dengan jelas pelurunya melesat 
dari senapannya dalam gerakan slow motion sampai jatuh ke salju sekitar 50 
kaki jauhnya. Merasa seperti kesemutan, dia berbalik dan melihat entitas 
humanoid setinggi lebih dari enam kaki berdiri di dekatnya. Entitas itu 
mengenakan jumpsuit hitam dengan ikat pinggang lebar bergambar bintang 
berujung enam dan lambang kuning. Entitas itu memiliki rambut lurus 
seperti bulu yang berdiri tegak dari kepalanya, mata kecil, tanpa alis atau 
dagu, berkaki busur, berlengan panjang, dan dengan manipulator seperti 
tongkat sebagai ganti tangannya. Bisa jadi ia memiliki tangan tetapi Higdon 
sama sekali tak melihatnya.  

Entitas itu mendekati Higdon dan bertanya apakah dia lapar, dan 
memberikannya beberapa pil, yang kemudian ditelannya. (Bisa jadi entitas 
tersebut merasa bahwa Higdon tidak akan berburu kecuali memang dia 
sedang membutuhkan makanan.)  

Entitas itu menunjuk ke arah Higdon, dan tiba-tiba Higdon menemukan 
dirinya berada di dalam pesawat berbentuk kubus transparan bersama dua 
makhluk UFOnaut dan lima rusa. Mereka mengatakan kepadanya bahwa 
mereka sedang dalam perjalanan ke planet asal mereka sekitar 163.000 
tahun cahaya jauhnya, dan tak lama lagi mereka akan sampai di sana. 
Mereka memasang helm berkabel mencuat keluar di atas kepala Higdon. 
Dia melihat gedung tinggi semacam pencakar langit yang ada di Seattle dan 
sorotan sinar matahari yang sangat intens dan membuat matanya berair. 
Entitas tersebut mengatakan kepadanya bahwa matahari kita melakukan hal 
yang sama pada mata mereka.  
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Hal berikutnya yang diingat Higdon adalah ia kembali ke taman, sekitar 2 
jam telah berlalu sejak penampakan pertama entitas tersebut. Dia 
kedinginan, bingung, dan hampir histeris. Truknya tidak berada di tempat 
dia meninggalkannya; dia menemukannya sekitar tiga mil jauhnya, terjebak 
dalam lubang lumpur. Dari sini dia mengirimkan panggilan darurat melalui 
radio CB-nya, dan Sheriff menjemputnya di tengah malam. Saat itu, 
Higdon dalam keadaan panik dan hampir kelelahan, berteriak, "Mereka 
mengambil rusa saya!" Mereka membawanya ke rumah sakit dan 
memeriksanya; anehnya, tes darahnya menunjukkan persediaan vitamin 
yang sangat kaya— pil makanan itu pastilah penuh gizi—dan bekas luka 
TBC lamanya di paru-paru telah hilang!  

Penyelidikan selanjutnya kemudian menemukan bahwa istri Higdon dan 
dua orang lainnya juga telah melihat lampu berkedip merah-hijau-putih 
bergerak bolak-balik melintasi area ini. Ketika Dr. Sprinkle menggunakan 
hipnosis regresi waktu pada Higdon, dia mengetahui lebih banyak tentang 
pengalamannya. Higdon dapat mengingat bahwa "manusia Bumi" lainnya 
telah hadir, dan dia mengatakan bahwa alien telah datang ke Bumi untuk 
berburu dan memancing untuk kebutuhan makanannya. 

KASUS NOMOR 14 
Tanggal: 13 Agustus 1975 
Tempat: Alamogordo, New Mexico 
Penyelidik: NATIONAL ENQUIRER, Staf APRO  

Sersan. Charles L. Moody, seorang pria Angkatan Udara berusia 32 tahun, 
parkir di dekat Pangkalan Angkatan Udara Holloman di padang pasir, 
sedang mengamati hujan meteor yang telah diprediksi, pada sekitar pukul 
01:20, ketika tiba-tiba seperti kilat, sebuah objek muncul, jatuh dari langit 
sekitar 300 kaki jauhnya. Objek itu diam sekitar 25 kaki di atas lantai gurun 
dan "bergoyang" beberapa saat, lalu meluncur ke arah Moody. Saat 
mendekat, Moody melihat sebuah pesawat berbentuk cakram bersinar abu-
abu metalik kusam. Lebarnya 40 hingga 50 kaki dan tingginya 18 hingga 
25 kaki, dengan tiga roda berbentuk bulat terlihat di bagian bawahnya.  

Moody yang ketakutan melompat kembali ke mobilnya dan mencoba 
melarikan diri, tetapi baterainya yang baru juga benar-benar mati. 
Kemudian pesawat itu berhenti lagi, sekitar 50 kaki jauhnya, dan Moody 
mulai mendengar suara bernada tinggi, dan melihat sosok bayangan melalui 
jendela yang muncul di pesawat itu. Mengutip laporan ENQUIRER: 
"Tiba-tiba sebuah cahaya aneh menyelimuti mobil saya, dan saya merasa 
mati rasa di seluruh tubuh." Segera setelah pengalaman itu, perasaan mati 
rasa ini adalah hal terakhir yang diingat Moody sebelum ia mendapati 
dirinya berjalan, duduk di dalam mobil, dan melihat pesawat itu pergi, 
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mengudara lurus ke atas. Namun seiring berjalannya waktu, ingatan 
mengenai kejadian selama 1 jam dan 20 menit yang "hilang" lambat laun 
kembali padanya.  

Dua makhluk datang dari pesawat itu, dengan meluncur alih-alih berjalan. 
Mereka memulai dengan membuka pintu mobil dan Moodypun panik, 
menyerang salah satu alien tersebut. Kemudian, seketika "lampu semua 
padam." Ketika dia sadar kembali, dia merasa berada di atas meja, dan 
sesosok alien sedang mempelajarinya. Moody tidak bisa bergerak. Aliennya 
sendiri tidak berbulu, bertengkorak besar, tanpa alis dan bulat, mata besar, 
hidung kecil, mulut, dan telinga, dan bibir tipis, "berbicara," tetapi tanpa 
gerakan bibir. Dia bertanya apakah Moody baik-baik saja, dan mengatakan 
kepadanya bahwa dia akan membebaskan ia dari kelumpuhan jika dia 
berjanji untuk tidak menyerang. Moody setuju, jadi salah satu makhluk 
yang tampak rapuh setinggi lima kaki bersetelan putih ketat, dengan kulit 
abu-abu keputihan, menyentuh Moody dengan sebuah batang logam yang 
panjangnya sekitar tujuh inci dan tebal setengah inci.  

Seketika, Moody bisa bergerak bebas. Moody bertanya apakah dia bisa 
melihat sistem propulsi pesawat mereka, dan alien itu setuju, jadi mereka 
meninggalkan ruangan bulat di mana meja periksa itu berada, dan pergi 
melalui sebuah pintu melengkung dan masuk ke ruangan lain, yang, 
menurut laporan Moody, tampak membesar dengan sendirinya hingga 
tampak sama lebar dengan penampakan pesawat dari luar. Seolah-olah 
bagian dalam kapal itu lebih besar daripada bagian luarnya. Di ruangan ini, 
ada tiga makhluk lain, satu tampaknya seorang wanita, mengambang sekitar 
seperempat inci di atas lantai. Sang pemimpinnya lalu menyuruh Moody 
berdiri di area tertentu di lantai, dan saat dia melakukannya, bagian lantai 
itu jatuh, seperti lift, ke sebuah ruangan di bawah. Yang menonjol dari 
lantai ruangan ini adalah ia merupakan sisi atas dari tiga roda bulat yang dia 
lihat di bagian bawah pesawat sebelumnya. Bola itu berisi kristal besar, di 
setiap sisinya ada batang yang miring ke arah kristal. 

 Alien memberinya informasi lain juga, kata Moody. Mereka mengatakan 
bahwa kapal ini adalah kapal observasi kecil dari kapal utama yang jauh 
lebih besar yang berada 5.000 hingga 6.000 mil di luar angkasa. Mereka 
juga mengatakan kepada Moody bahwa mereka akan membuat diri mereka 
"dikenal umat manusia" dalam tiga tahun, meskipun mereka hanya 
merencanakan kontak terbatas pada awalnya. Alien-alien ini termasuk 
dalam liga ras, di mana ras manusia kita mungkin suatu hari diundang 
untuk bergabung—jika mereka memutuskan untuk menerima kita. Tapi 
apapun yang terjadi, alien tidak akan pernah menyakiti kita.  
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Setelah percakapan ini, Moody disuruh melapor ke sebuah fasilitas medis, 
dan dia kehilangan kesadaran lagi, kemudian tiba-tiba bangun di dalam 
mobilnya. Dia melihat pesawat itu pergi, lalu dengan mudah menyalakan 
mobilnya dan pulang. Baik istri maupun atasannya yakin bahwa Sersan 
Moody yang sangat konservatif itu menceritakan hal yang sebenarnya. 

KASUS NOMOR 15 
Tanggal: 11-5-75 
Tempat: Hutan Nasional Apache-Sitgreaves, Arizona 
Peneliti: Coral dan Jim Lorenzen, Direktur APRO, Dr. James Harder, 
Dir. dari Res., APRO. 

Travis Walton dan enam pria lainnya telah bekerja di hutan sepanjang hari, 
memotong kayu dengan gergaji rantai. Mereka dalam perjalanan kembali 
ke kota sekitar pukul enam ketika mereka melihat cahaya kekuningan di 
depan mereka dan mengarah ke kanan. Truk itu berada di belokan sebelah 
kanan, dan menabraknya sampai tiba-tiba berhenti di tempat terbuka, di 
mana mereka memiliki pandangan yang sangat jelas akan objek yang 
menyebabkan cahaya tadi. Diameternya sekitar 15 kaki dan tingginya 8 
kaki, dan melayang sekitar 15 kaki di atas tanah, sekitar 90 kaki dari truk 
mereka. Mereka dapat mengira ukuran pesawat tersebut karena ia melayang 
di atas kumpulan tumpukan tebasan kayu dan kira-kira sama ukurannya. 
Pesawat itu bersinar dengan warna "seperti Lentera Coleman yang 
dinyalakan."  

Ketika Travis melihat benda itu, dia meminta sopirnya berhenti; kemudian 
tanpa menunggu truk benar-benar berhenti, dia melompat keluar dan 
berjalan cepat ke tumpukan tebasan tadi. Objek itu kemudian 
mengeluarkan suara-suara bip dan mulai berosilasi pada sumbu vertikalnya. 
Ada suara gemuruh lainnya. Kemudian seberkas cahaya biru kehijauan yang 
terang dan kecil tipis melesat keluar dari pesawat dan mengenai Walton. 
Lalu sebuah kilatan terang tak bersuara mengelilingi tubuh Walton dan 
mengangkatnya satu kaki ke udara dan mundur, dengan kepala terbentur 
ke belakang dan lengannya terentang. Salah satu pria lain melihat Walton 
jatuh ke tanah setelahnya, yang lainnya sibuk melarikan diri dari tempat 
kejadian.  

Mereka berhenti sekitar seperempat mil jauhnya, tepat ketika seberkas 
cahaya terangkat melalui pepohonan ke arah dari mana mereka baru saja 
datang dan melesat pergi. Mereka lalu memutuskan kembali dan mencari 
Walton. Mereka kembali ke lokasi pendaratan dalam 15 menit, tetapi tidak 
dapat menemukan jejak pesawat ataupun Walton. Mereka akhirnya 
menyerah mencari dan pergi ke kantor Sheriff untuk melaporkan kejadian 
tersebut dan juga Walton yang hilang. Sheriff kemudian mencatat bahwa 



Misteri UFO & Rahasia-Rahasianya 

30 

orang-orang ini sangat kesal, bahkan ada yang menangis. Tes poligraf 
kemudian menunjukkan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya 
tentang pengalaman mereka itu.  

Pada hari-hari berikutnya, pencarian menyeluruh, yang melibatkan sekitar 
50 orang, dilakukan untuk mencari Walton. Setelah 2 hari, pencarian itu 
dibatalkan, dan laporan orang hilangpun diajukan.  

Pada 11 November, Travis Walton menelepon saudara perempuannya dari 
bilik telepon di kota terdekat. Suaranya sangat lemah. Suaminya dan 
saudara laki-lakinya lalu pergi mencari Walton, dan menemukan dia 
tergeletak di lantai bilik tempat dia menelepon. Dia berada dua belas mil 
dari tempat di mana dia terakhir terlihat. Dia punya cerita aneh untuk 
diceritakan, dan sedikit demi sedikit detailnya diceritakan. Ketika dia sadar 
kembali setelah terkena sinar, dia berbaring di atas meja di sebuah ruangan 
dengan langit-langit yang rendah. Ada peralatan yang diletakkan di dada 
bagian bawah. Dia merasakan sangat sakit di kepalanya dan kurang begitu 
sakit di sekujur tubuhnya. Di sekelilingnya berdiri tiga entitas, tingginya 
sekitar 5 kaki, dengan mata besar, hidung, mulut, dan telinga kecil, dan 
tanpa rambut. Mereka mengenakan baju cokelat. Travis panik melihat 
"janin manusia" ini dan mencopot alat dari dadanya, lalu menyerang entitas 
itu. Makhluk-makhluk itu dengan tenang meninggalkan ruangan, berbelok 
ke kanan keluar dari ambang pintu. Travis mengikuti mereka, berbelok ke 
kiri. Dia pergi ke aula dan masuk ke ruangan lain, yang menampilkan 
dinding transparan di mana dia bisa melihat apa yang dia pikir adalah 
bintang. Dia duduk di kursi yang memiliki tombol tekan di sandaran 
tangannya, dan menekan salah satu tombol. Tapi bintang-bintang itu 
kemudian mulai bergerak, jadi dia melupakan tombol-tombol itu. Seorang 
pria dengan pakaian biru dan helm transparan masuk ke ruangan dan 
memberi isyarat agar Walton mengikutinya. Dia tidak menjawab 
pertanyaannya, tetapi hanya membawanya keluar dari pesawat, melalui 
airlock, dan menuruni jalan. Dia sekarang berada di ruangan besar di mana 
beberapa benda berbentuk cakram terparkir. Udaranya lebih segar dari 
sebelumnya, cahayanya juga lebih terang. Pemandunya lalu membawanya 
ke pesawat lain di mana dia bertemu tiga manusia lagi, dua pria dan seorang 
wanita, yang mengenakan pakaian biru tetapi tidak memakai helm. Mereka 
semua sangat mirip satu sama lain. Pada titik ini sebuah masker, yang 
menyerupai masker oksigen, dipasangkan di wajah Walton, lalu dia 
kehilangan kesadaran.  

Ketika dia sadar kembali, dia sedang berbaring telentang di jalan. Dia 
merasakan panas dari sebuah benda berbentuk cakram yang kemudian naik 
ke langit di atasnya, pintu di bagian bawahnya baru saja menutup. Walton 
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mengenali jalanan ia terbaring, berjalan sempoyongan ke box telepon 
terdekat, dan menelepon saudara perempuannya. Enam hari telah berlalu.  

Tes yang dilakukan segera setelah kembalinya Walton menunjukkan ia 
dehidrasi tetapi tidak kekurangan gizi dan tidak ada kemungkinan 
penggunaan narkoba. Waktu yang hilang terblokir oleh blok memori yang 
kuat, dan laporan yang cukup detail dari APRO menyatakan bahwa 
mungkin perlu berbulan-bulan sebelum informasi lebih lanjut tentang 
waktu yang hilang itu dapat diekstraksi dari alam bawah sadar Walton.  

Kasus ini menjadi rangkuman akhir dari contoh kecil kasus-kasus kontak 
kami. Beberapa kasus menarik ini hanya merupakan persentase kecil dari 
kasus kontak yang terdokumentasi dengan baik, yang sekarang berjumlah 
lebih dari 2.000. Jumlah ini meningkat hampir setiap hari. Lebih dari 2.000 
saksi terpercaya telah melaporkan kontak tidak hanya dengan UFO tetapi 
dengan makhluk penghuninya. Penyelidik terlatih telah menemukan 
bahwa cerita-cerita ini diberikan dengan itikad baik oleh orang-orang yang 
kredibel. ‘’Sesuatu’’ memang sedang terjadi.
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Bagian Dua 

Kontak Telepati 
Buat film tentang Uri Melanie, itulah caranya. Lakukan itu; Hal itu 
akan keluar pada waktunya yang tepat. Anda tidak boleh 
mempercayakan rahasia keberadaan kami kepada siapa pun—tidak 
seorang pun.1 

Pesan ini diterima pada pukul 2:00 siang, 14 April 1972. Pesan ini muncul 
seolah-olah dengan ajaib pada kaset rekaman Dr. Andrija Puharich, dan 
diduga dikirim dari sebuah pesawat UFO. Pukul 01.03 tanggal 27 Agustus 
1972, hal yang sama diterima oleh Dr. Puharich: 

Salah satu kegagalan kami adalah kami tidak dapat menghubungi Anda 
secara langsung. Kami hanya bisa berbicara dengan Anda melalui 
kekuatan tenaga Uri lewat kaset rekaman. Sayang sekali untuk pikiran 
yang begitu cemerlang ini kami tidak dapat menghubungi Anda secara 
langsung. Mungkin suatu saat nanti kami bisa menghubungi anda 
secara langsung… 

Sore ini kami mendengar naskah filmnya… film yang brilian tapi 
bukan cerita yang kami inginkan. Kami ingin Anda mempersiapkan 
planet bumi ini untuk pendaratan massal kami, pendaratan massal di 
bumi. Kami telah mendarat di Amerika Selatan 3.000 tahun yang lalu, 
dan kami harus mendarat lagi. Kami ingin Anda menceritakan kisah 
kami, apa yang Anda sebut sebagai pengalaman UFO. Gunakan semua 
data dan literatur yang terkumpul. 

AP: Bagaimana kita tahu mana data yang relevan atau benar? 

Lakukan riset pada data yang dipublikasikan. Anda akan tahu mana 
yang benar. Tulis naskah film dengan hati-hati, perlahan, benar, dan 
cerdik.2  

Enam tahun sebelumnya, pada tahun 1968, saya telah menerima pesan 
yang pada dasarnya sama, bukan pada kaset rekaman tetapi melalui proses 
mental langsung yang dirujuk oleh sumbernya. Saya telah bereksperimen 
sejak tahun 1962 dengan lusinan subjek, mengejar penyelidikan 
kemungkinan kontak mental atau telepati dengan sumber-sumber UFO. 
Pada bulan Agustus 1972, ketika Dr. Puharich diminta untuk 
mempersiapkan Bumi untuk pendaratan massal dengan membuat film 
tentang subjek tersebut, saya sudah berada di tengah-tengah sebuah 
produksi filmnya. Alasan saya melakukannya: sebuah sumber UFO telah 
memberikan tugas yang sama ke saya. 



Bagian Dua: Kontak Telepati 

33 

Bagian penting dari ini adalah bahwa kami masing-masing telah menerima 
informasi yang sama, sepenuhnya independen, dan diduga dari sumber 
UFO. Faktanya, sebagian besar informasi dari sumber UFO yang tercatat 
dalam buku URI, oleh Puharich , berkorelasi dengan data yang diterima 
secara telepati yang telah saya kumpulkan sebagai hasil eksperimen saya 
sendiri. 

Ketertarikan saya pada kemungkinan kontak telepati dengan sumber UFO 
berasal dari studi awal saya tentang literatur UFO tahun 1950-an. Sebagian 
besar orang yang mengaku mendapatkan kontak dengan UFO dianggap 
penipu atau pemabuk ganja oleh komunitas ilmiah pada umumnya. Akan 
tetapi, bagi saya tampaknya ini adalah sikap klasik historis para ilmuwan 
terhadap ide-ide yang benar-benar baru. 

Hal ini benar sampai hari ini, dan secara jelas juga benar saat itu. Banyak 
para penerima kontak tahun 50-an, serta banyak penerima-penerima yang 
lebih baru, yang memang tampaknya memiliki kesamaan: kebanyakan dari 
mereka mengklaim langsung kontak pikiran-ke-pikiran dengan alien, 
dibandingkan dengan komunikasi verbal. 

Tidak sulit untuk melihat mengapa komunitas ilmiah akan sangat tergoda 
untuk mengklasifikasikan semua kontak UFO dalam satu kelompok di 
bawah klaim para kultis karena orientasi sebagian besar pesan-pesannya 
yang bersifat metafisik atau agamis. Di permukaan, kontak semacam itu 
tampak seperti cerita fiksi ilmiah yang sangat imajinatif, atau seperti sebuah 
kreasi kelompok pemuja fanatik yang mencari Mesias baru mereka karena 
panik. 

Apa yang dipilih untuk diabaikan oleh komunitas ilmiah adalah 
independensi dari banyak klaim kontak lainnya, dan tingkat konsistensi 
yang ekstrem dalam isi pesan-pesannya. Independensi ini merupakan fakta 
dalam beberapa eksperimen kontak yang saya punyai sendiri: para penerima 
kontak itu tidak tahu kapan mereka memulainya, apa tujuan mereka atau 
apa yang mereka harapkan terjadi pada mereka. Pesan-pesan yang akhirnya 
mereka hasilkan sangatlah konsisten isinya dengan pesan-pesan UFO 
lainnya. 

Saya telah menemukan semakin banyak kelompok penerima kontak yang 
aktif di seluruh negeri, di Kanada dan Inggris, dan di tempat lain di dunia. 
Dan selain meningkatnya jumlah kontak sadar, dapat ditemukan juga 
banyak kisah yang diceritakan dengan tulus mengenai kontak tanpa sadar. 

Contoh dari ini yang telah didokumentasikan dengan baik adalah kisah 
Herb Schirmer. Schirmer, seorang petugas patroli jalan raya di midwest, 
melaporkan melihat piring terbang selama patroli rutinnya pada tahun 
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1967. Komite Condon mendengar hal ini dan memasukkannya ke dalam 
hipnosis regresi waktu. Di bawah kondisi hipnosis, Schirmer menceritakan 
kontak dengan makhluk UFOnaut itu sendiri, daripada tentang 
penampakan piring terbangnya. Pengujian berulang terhadap ingatan 
Schirmer hanya membuktikan bahwa dia dengan tulus percaya bahwa kisah 
kontaknya dengan makhluk luar angkasa adalah benar. Orang-orang 
Komite Condon tidak dapat menggoyahkan keyakinannya pada apa yang 
dia ingat tentang para makhluk UFOnauts itu. 

Kisah Herb Schirmer sendiri diceritakan dengan cukup lengkap oleh 
seorang reporter investigasi yang tampaknya ahli dalam bidang ini. Dia 
menawarkan daftar pengamatan umum mengenai kontak dengan UFO . 
Di antara poin-poinnya adalah yang satu ini, yang mengenai cara orang 
yang dihubungi guna menerima pesan yang diduga dari para makhluk 
UFOnauts : 

Saat dia sedang diwawancarai atau diinterogasi, orang yang dihubungi 
sering kali sepertinya mendengarkan sebuah “suara” atau kehadiran di 
dalam ruangan. Seringkali ada jeda dalam percakapannya yang 
berlangsung selama empat puluh lima detik hingga satu menit. Setelah 
jeda ini, jawaban atas pertanyaan yang diajukan diberikan dengan 
sangat jelas. Dalam sesi wawancara di mana orang yang dihubungi telah 
dibuat secara hipnotis kembali ke waktu saat terjadinya kontak, ia 
memulai dengan mencipakan kembali pengalamannya dalam pola 
suara yang normalnya terjadi pada saat trans hipnosis. Ketika dia 
sampai pada waktu ketika "pesan" itu disampaikan kepadanya 
(biasanya setelah pemeriksaan mental dan fisik) suara dan sikapnya 
berubah, bahkan di bawah trance hipnosis dan dia membacakan, 
bukannya mengingat , dogma yang telah disampaikan oleh makhluk-
makhluk UFO itu kepadanya.3 

Saya mengenali deskripsi cara orang yang dihubungi ketika berbicara 
sebagai pembawa pesan dari makhluk UFOnauts ini mirip dengan gaya 
berbicara yang digunakan oleh semua "penerima telepati" yang telah saya 
selidiki. Deskripsi lain yang sangat tepat tentang kontak telepati ini 
ditemukan dalam buku John Fuller, INTERRUPTED JOURNEY. 
Termasuk dalam volume ini adalah banyak materi yang langsung 
ditranskripsi dan dikutip dari dokumen Betty and Barney Hill. Mereka 
berdua pergi ke psikiater karena masalah kecemasan. Sang Dokter telah 
melakukan hipnosis regresi waktu pada keduanya, dan menemukan adanya 
dugaan kontak dengan makhuk-makhluk UFO. Ketika Barney diminta 
untuk mengingat bahasa yang digunakan oleh makhluk UFOnaut itu, 
Barney menyatakan bahwa makhluk itu tidak berbicara kepadanya dengan 
kata-kata, tetapi mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan dengan 
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pikiran mereka yang membuat pikirannya mengerti. Ketika psikiater 
bertanya kepada Barney apakah ini semacam telepati mental, Barney 
mengatakan bahwa dia tidak tahu definisi kata "telepati." Namun dia 
menggambarkan prosesnya dengan cukup baik. 

Tampaknya bagi saya ini merupakan kekhawatiran ilmiah berlebihan untuk 
menyatakan, seperti yang dilakukan juga oleh banyak orang, bahwa semua 
orang yang mengklaim komunikasi telepati ini menderita bentuk 
penyimpangan mental yang identik. Bagi saya, tanggapan yang lebih tepat 
tampaknya adalah mencoba memeriksa sebutan umum ini. 

Maka dengan alasan ini, saya membentuk sebuah kelompok yang terkontrol 
terdiri dari orang-orang yang kewarasan dan kejujurannya dapat saya jamin, 
dan mulai memaparkan ke mereka kondisi yang diduga akan menghasilkan 
kontak dengan UFO. Instruksi tersebut tentunya berasal dari sumber yang 
dikatakan adalah UFO yang saya temui beberapa kali dalam penelitian saya. 

Sejak tahun 1962, saya telah bekerja dengan lebih dari 100 manusia kelinci 
percobaan yang berhasil secara mental menerima apa yang saya yakini 
sebagai pesan dari UFO. 

Data yang dikumpulkan melalui para penerima telepati ini menimbulkan 
masalah pada evaluasinya. Awalnya saya berharap dapat mengekstraksi 
bahan yang bersifat pembuktian ilmiah dari eksperimen ini, tetapi segera 
setelah eksperimen dimulai, saya menyadari bahwa kontrol analitis yang 
ketat itu tidaklah mungkin dilakukan. Telepati itu sendiri masih terbukti 
sangat sulit untuk diselidiki secara ilmiah, ketika penerima dan pengirim 
keduanya harus dapat dipantau secara mendalam. Dan, tak perlu dikatakan 
lagi, jika kemudian memang harus menyerah dalam menguji si pengirim 
pesan UFO sendiri, eksperimen kita sendiri otomatis berakhir. 

Namun, hal ini masih memungkinkan yakni dengan cara terus 
memperbanyak pasokan data yang memang tak ada habisnya. Jadi saya 
hanya memilih untuk mengumpulkan banyak data, dengan pertimbangan 
bahwa adalah suatu kesalahan untuk mengharapkan materi-materi seperti 
ini bersesuaian dengan prasangka-prasangka apapun yang saya miliki. 

Setelah melakukan percobaan ini selama lebih dari 13 tahun, sekarang saya 
merasa bahwa saya dapat membuat pernyataan berikut: Informasi yang 
diklaim diterima oleh banyak penerima kontak UFO itu dapat diduplikasi 
dalam situasi yang terkendali. 

Sebagai contoh, dalam banyak contoh, saya telah mampu menghasilkan 
kontak telepati pada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan 
sebelumnya tentang literatur-literatur UFO. Dalam setiap kasus, pesan 
yang mereka terima memiliki korelasi yang sangat tinggi isinya dengan 
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pesan-pesan kontak UFO lainnya. Hasil percobaan ini menunjukkan 
kepada saya bahwa kita harus melihat dengan cermat informasi kontak 
UFO ini. Ini adalah keyakinan saya bahwa dalam informasi itulah kunci 
untuk menciptakan kontak yang sifatnya dapat lebih langsung dengan 
fenomena UFO yang sulit dipahami ini. 

Saat saya bekerja dengan Uri Geller, hasil yang kami capai dengan 
eksperimen telepati sangatlah bagus. 
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Banyak pesulap profesional yang menyatakan bahwa Geller 
sebenarnya adalah penipu yang sangat pintar dan tanpa kemampuan 
mental khusus. Tampaknya hanya sedikit dari mereka yang 
menerapkan metode ilmiah dengan percobaan berulang untuk 
menentukan lagi kemampuannya. 

Saya menemukan bahwa, demi perbaikan saya sendiri, tes yang paling 
konklusif adalah tes yang dilakukan secara acak selama dalam rutinitas 
normal sehari-hari, juga sama sekali tidak diberitahukan sebelumnya. 
Artinya, Uri tidak tahu bahwa saya sedang menguji kemampuan telepatinya 
saat kami melakukan percakapan normal di siang hari. Hasilnya: bagi saya, 
tidak diragukan lagi bahwa Uri Geller adalah seorang pengirim dan 
penerima telepati kelas satu. 

Telepati bukanlah teknik yang sulit untuk dipelajari. Saya yakin bahwa itu 
adalah bentuk komunikasi dasar yang telah dilupakan oleh peradaban kita 
karena jarang digunakan. Hal ini dianalogikan dengan kemampuan 
melakukan push-up satu tangan. Siapa pun dapat melakukannya, dengan 
latihan dan pengkondisian yang cukup. 
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Sebagian besar dari kita dapat menunjukkan bukti adanya "otot" telepati 
ini, karena kita biasa mengobrol tentang suatu subjek secara terus menerus 
dengan seorang teman dekat misalnya. 

Komunikasi telepati sangat mirip dengan komunikasi radio. Jika Anda 
berpikir setiap orang memiliki pemancar dan penerima radio di otak 
mereka, ini adalah analogi yang mirip. Masalah kita adalah belajar menyetel 
radio mental ini untuk bisa bertransmisi dan menerima pesan dengan jelas. 
Menurut teori saya, penerima kontak UFO, dengan antenna penerima yang 
sering tidak disetel dengan baik, menerima sinyal pemancar UFO yang kuat 
dan disetel secara akurat. 

Belajar menerima itu sendiri sangat sederhana. Hal ini membutuhkan 
latihan membuat pikiran menjadi kosong total. Sebagian orang dapat lebih 
mudah melakukannya daripada sebagian yang lain! Salah satu cara untuk 
melakukan ini adalah dengan membuat latihan duduk setiap hari dalam 
posisi yang nyaman lalu membiarkan pikiran sadar kita "melambat" atau 
menjadi kurang aktif. Pada suatu titik akhir, ada periode singkat dimana 
kesadaran tanpa pikiran itu dapat dicapai. Ini adalah awal untuk menyetel 
antenna penerima ini, dan juga merupakan kondisi yang diperlukan agar 
eksperimen kontak dengan UFO berhasil. Sekarang ini memang masih jauh 
dari penyetelan yang sempurna, tetapi ini bisa mencukupi jika, apalagi 
dalam kasus UFO, pemancarnya sangatlah kuat. 

Tampaknya bahasa bukanlah penghalang untuk komunikasi telepati. 
Misalnya, pengirim Jerman mungkin berpikir kata, " messer ," yang berarti 
pisau, dan penerima Amerika akan mendapatkan kesan pisau. Maka pesan 
umum dari komunikasi itu tercapai, meskipun mungkin nuansa maknanya 
hilang. Saya percaya ini menjadi kasus di sebagian besar komunikasi kontak 
UFO, dan menjelaskan sifat bahasa penyampaiannya yang tampaknya 
umum terjadi. 

Setelah subjek dalam percobaan saya dilatih, kemudian perlu untuk 
menarik pemancar dari UFO. Cara yang paling efisien untuk melakukan 
ini tampaknya sederhana. Penerima yang terlatih perlu diekspos ke orang 
yang sebelumnya telah dihubungi dengan waktu yang singkat saja, tidak 
perlu lama supaya tidak melemahkan kualitas bukti data yang diharapkan 
dihasilkan oleh si penerima baru. 

Karena biasanya studi yang bersifat seperti ini membutuhkan waktu 
bertahun-tahun untuk berhasil, dan karena sebagian besar kualitas 
pembuktian diekstraksi secara perlahan dan kumulatif oleh peneliti, sulit 
untuk membuktikan kepada pengamat biasa sifat dari yang diduga 
merupakan sebuah kontak. Bagi kebanyakan peneliti, bukti ini sama sekali 
tidak konklusif. 
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Karena saya telah mengamati lebih dari 100 orang melalui proses ini dan 
telah membaca jutaan kata literatur-literatur kontak , baik yang diterbitkan 
maupun yang tidak diterbitkan, saya percaya bahwa saya sekarang dalam 
posisi memilah bahan yang sangat korelatif dari banyaknya jumlah 
komunikasi. Selain itu, materi dalam buku ini dipilih oleh saya untuk 
mewakili materi yang diterima dari sejumlah besar kontak yang materinya 
telah saya pelajari. 

Saya tidak punya cara untuk menjamin akurasi 100%nya; namun, saya 
telah mencoba mengurangi bias pribadi saya seminimal mungkin dengan 
menyelidiki sebanyak mungkin materi yang dapat saya temukan. 

Jawaban yang Anda temukan di sini adalah hasil seleksi yang cermat dari 
jutaan kata yang diduga sebagai komunikasi UFO selama lebih dari 20 
tahun dan melibatkan kontak baik yang "diam" dan dipublikasikan, serta 
kontak buatan saya sendiri yang dibuat secara eksperimental. 

Saya akan membuat pengamatan berikut mengenai sifat umum dari 
komunikasi telepati yang diduga dari UFO: 

1. Orang-orang yang pernah bertatap muka dengan makhluk UFOnauts 
melaporkan komunikasi telepati lebih sering dilakukan daripada 
bentuk lainnya. 

2. Mereka yang mengklaim berkomunikasi jarak jauh dengan sumber 
UFO melaporkan bahwa kontak telepati itu digunakan dalam sebagian 
besar kasus. 

3. Pesan-pesan yang umum dan terdengar sama melingkupi lebih dari 
90% dari jutaan kata yang diterima oleh ribuan orang di seluruh dunia. 

4. Saya telah mampu secara eksperimental menghasilkan penerima kontak 
yang, sebelumnya tanpa ada latar belakang pengetahuan mengenai 
literatur UFO, ia menghasilkan "doktrin" umum UFO secara rinci. 

5. Penerima kontak palsu yang saya buat dan yang telah melihat UFO 
dapat segera melakukannya setelah mereka menjadi penerima sebuah 
kontak . 

6. Ada lebih dari 100 penerima kontak yang telah saya buat di grup saya. 
Latar belakang mereka mewakili contoh umum masyarakat kita dengan 
tingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga pasca doktoral. 

7. Lebih dari 90% dari kontak yang dibuat-buat ini mengalami gejala fisik 
yang sama selama waktu kontak.   

8. Satu pesan terkadang disampaikan melalui selusin penerima kontak , 
sebagian melalui masing-masing penerima kontak. Meskipun orang 
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yang dihubungi memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan yang 
berbeda, pesannya akan seragam, kontinuitas yang koheren, dan 
sebagian besar bebas dari kesalahan normal dan keragu-raguan dalam 
berbicara. 

9. kontak palsu saya hanya diberi pelatihan satu hari sebelum kembali ke 
rumah mereka sekitar 600 mil jauhnya. Kemajuan mereka dipantau 
melalui surat, dan hasilnya masih sama. 

10. Saya telah menemukan bahwa beberapa orang dapat mencapai 
fenomena menerima kontak ini hanya dengan kondisi dihipnotis. 
Tidak ada persiapan atau pelatihan yang diperlukan untuk jenis kontak 
ini. Isi pesan yang diterima sama dengan sebagian besar kontak lainnya. 

11. Tidak perlu bagi kontak yang dibuat-buat itu untuk percaya pada UFO 
atau realitas fenomena kontak untuk menghasilkan sebuah 
komunikasi. Salah satu penerima kontak dengan kondisi hipnotis 
terbaik saya pun masih tidak pernah percaya, dan menolak untuk 
menyetujui, bagian apapun dari fenomena itu, meskipun 
komunikasinya dalam semua kasus sangat baik dan telah menyamai 
detail yang tepat sebagian besar materi penerima kontak lainnya. 

12. Beberapa penerima kontak, terutama mereka yang memiliki pelatihan 
ekstensif dalam ilmu fisika, yang mempertahankan sikap yang sangat 
objektif dan agak skeptis selama percobaan pun masih menghasilkan 
komunikasi yang sangat baik, beranalog persis dengan sebagian besar 
materi yang diterima. 

Proses menerima kontak ini sangat sederhana sehingga sulit untuk 
menggambarkannya secara memadai. Beberapa orang tampaknya memiliki 
kemampuan alami yang luar biasa untuk menerima kontak ini, dan 
beberapa hampir tidak ada sama sekali. Untuk menerima kontak, seseorang 
hanya perlu belajar menjernihkan pikirannya, dengan cara apa pun yang 
bisa membuahkan berhasil, dan kemudian menunggu kontak tersebut. Saya 
menyadari bahwa ini terdengar terlalu sederhana untuk menghasilkan hasil. 
Namun itulah metodenya, jika Anda mau menyebut konsep sederhana 
seperti itu sebagai metode, yang mana itu telah menghasilkan dalam karya 
eksperimental saya sendiri banyak sekali penerima kontak yang kemudian 
telah menghasilkan ribuan kata-kata "doktrin" yang normalnya dihasilkan 
dari kontak-kontak standar seperti itu.
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Bagian Tiga 

Realitas Dll 
Dalam budaya kita tampaknya hanya ada sedikit komunikasi antara sains 
dan agama, namun para praktisi dari kedua disiplin ilmu tersebut 
mengklaim bahwa studi mereka adalah fundamental guna memahami 
kebenaran dasar. Apa yang muncul dari hasil komunikasi dengan para 
makhluk UFO adalah sikap bahwa ada satu pendekatan yang valid bagi 
pemahaman yang lengkap tentang alam semesta, dan bahwa pendekatan ini 
memadukan apa yang saat ini kita anggap sebagai dua disiplin ilmu dan 
filosofi yang terpisah. 

Bias pribadi saya, setidaknya selama tahap awal penyelidikan, sepenuhnya 
berpihak pada disiplin ilmu atau sains. Namun, saat penyelidikan itu 
berlanjut, saya terus menemukan apa yang tampaknya menjadi sebuah 
faktor religius atau spiritual dalam fenomena kontak-kontak ini. Bias saya 
yang bertekad pada pengamatan yang berpikiran terbuka dan tidak 
memihak membuat saya akhirnya mengakui faktor ini sebagai bagian 
orisinil dari ufologi. Saat ini, saya tidak lagi menganggap faktor ini terpisah 
dari pemahaman ilmiah tentang fenomena ini. Isi komunikasinya yang 
tampak religius, terlihat seperti itu karena pengkondisian budaya kita 
sendiri dimana kita telah menafsirkan pesan-pesan ini sebagai agama. Ini 
adalah keyakinan saya bahwa dasar dari filosofi fenomena alam yang jauh 
lebih mutlak dan benar itu ada dan tersedia melalui kontak-kontak UFO. 
Saat ini, bahasa kita tidak memadai untuk mengkomunikasikan apa pun 
namun ini merupakan langkah awal dalam perjalanan evolusi pemikiran 
kita. Kita perlu melakukan langkah pertama ini, untuk mulai memahami 
kemudian, bagaimana membuat langkah kedua. 

Fenomena Paranormal 
Beberapa tahun yang lalu, saya memiliki kesempatan untuk berbincang-
bincang dengan beberapa hantu yang memanifestasikan dirinya di dunia 
fisik (kasat mata) yang kemudian menghilang setelahnya. Bagi banyak 
peneliti keparanormalan, fenomena ini, yang dikenal sebagai materialisasi 
dengan emisi ektoplasma seorang medium, merupakan kejadian yang lazim 
dan diterima. 

Keyakinan saya adalah siapa pun yang mengikuti aturan-aturannya dan 
mengikuti syarat atau pengkondisian yang ditetapkan bagi jenis kontak ini 
siapapun dapat mencapainya, dengan asumsi bahwa ia berada di hadapan 
media materialisasi yang sesuai (individu yang mampu menghasilkan emisi 
ektoplasma.) 
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Bukti paling nyata dari hantu yang saya lihat dan ajak bicara adalah sosok 
hantu tinggi yang tumbuh kokoh di depan mata saya, melakukan 
percakapan dengan saya, dan kemudian untuk membuktikan 
kemampuannya bermanifestasi di dunia fisik, ia memukul dengan keras di 
lengan saya dan rekan saya, Carla. Kemudian dia perlahan berjalan melewati 
kami, sementara kami memperhatikan dia dengan seksama. Demikianlah, 
dalam waktu beberapa detik, ia menunjukkan keduanya; sifat-sifat zat padat 
sempurna dan juga sifat-sifat ketiadaan total juga dari zat padat. 

Peneliti keparanormalan atau dunia gaib telah bertahun-tahun melaporkan 
dan memotret materialisasi hantu ini, tetapi karena ketidakmampuan 
mereka untuk menghasilkan fenomena penampakan ketika diminta oleh 
pengamat yang skeptis, maka hanya sedikit minat umum yang 
dikembangkan dalam penelitian ini. 

Saat kami mengungkap lebih banyak misteri UFO, kami akan menemukan 
alasan mengapa pendekatan skeptis atau sikap "ayo, buktikan kepada saya" 
sering kali menjadi faktor kekalahan dalam penyelidikan paranormal. Saya 
juga memperhatikan faktor yang sama dalam mendapatkan bukti-bukti saat 
saya baru-baru ini mengamati beberapa ratus operasi bedah dengan tangan 
kosong yang tampaknya magis di Filipina. Saya melihat seorang "ahli bedah 
paranormal" filipina asli dimana mereka terlihat menancapkan tangan 
mereka langsung ke tubuh pasien yang tidak dibius, mengeluarkan segala 
macam bagian yang berdarah sementara pasien tetap sadar sempurna, 
menyaksikan prosesnya dan tidak merasakan sakit. Para pasien tersebut 
tidak menunjukkan luka atau bekas luka setelah operasi selesai. Di sini 
sekali lagi, kualitas pembuktian pada operasi-operasi yang disaksikan sangat 
tergantung pada sikap si saksi sendiri. Sedarinya, memang tepat jika 
dinyatakan bahwa, dalam fenomena paranormal, "percaya adalah melihat." 

Ada banyak pengamat yang menghadiri demonstrasi fenomena paranormal 
dan menyimpulkan bahwa apa yang mereka lihat hanyalah tipuan. Saya 
memiliki banyak pengalaman dalam menyaksikan demonstrasi ini, telah 
melihat beberapa ratus hantu asli terwujud, telah menyaksikan banyak 
operasi paranormal dan bahkan operasi kecil seperti itu yang dilakukan 
pada diri saya sendiri, dan dalam setiap kasus saya telah mencatat faktor-
faktor umumnya. Jika seorang pengamat yang skeptis hadir, maa fenomena 
itu tidak akan terjadi sama sekali, atau kualitasnya sangat buruk sehingga 
tipuan menjadi hal yang dicurigai. 

Dengan hal tersebut diatas, pengamat yang skeptis pun menjadi sama sekali 
tidak menyukai aspek dari fenomena ini dan menggunakannya sebagai 
bukti adanya kepalsuan. Masalahnya adalah dia tidak mengerti mengapa 
dia, sebagai seorang skeptis, tidak dapat diberikan bukti yang nyata dan 
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yang tak dapat dipisahkan dari realitas fenomena ini. Dia sama sekali tidak 
dapat menerima pentingnya menerima, di bawah keadaan skeptisismenya, 
apa yang disampaikan oleh “orang yang percaya”, yang memang biasanya 
dia anggap mereka itu tertipu. Alasan bagi kurangnya bukti yang menyertai 
skeptisisme akan menjadi jelas saat kita mengeksplorasi komunikasi UFO 
lebih lanjut. 

Sikap saya sendiri adalah sikap yang seimbang, saya harap demikian, yakni 
saya seorang yang percaya namun skeptis terhadap para penipu yang ada di 
antara para praktisi sejati. Ada banyak medium-medium penipu dan 
dukun-dukun bedah murahan. Saya telah melihat keduanya 
mempraktikkan bisnis mereka dan paham metode mereka. Namun 
keberadaan mereka tidak mengkompromikan realitas fenomena 
paranormal yang dihasilkan oleh medium-medium yang asli juga ahli bedah 
gaib yang sebenarnya. 

Sebuah pertanyaan yang relevan ketika kita sedang mengamati demonstrasi-
demonstrasi paranormal adalah: bagaimana peristiwa paranormal itu 
terjadi? Jawabannya terletak di area teori okultisme yang berkaitan dengan 
keberadaan berbagai "bidang". 

Para teosofis mengatakan bahwa ada empat belas “bidang mental” yang 
terkait dengan planet ini. Setelah kematian, kata mereka, seseorang akan 
menemukan dirinya berada di salah satu dari 14 tingkat keberadaan ini, 
bergantung pada sifat spiritual atau perkembangan orang tersebut pada saat 
kematiannya terjadi. Kata klise yang mendekati teori ini adalah "burung 
yang bulunya sama akan berkumpul bersama". Ketika ada hantu menjelma 
ke dalam realitas kita, dikatakan dari salah satu 14 level inilah dia biasanya 
datang untuk kunjungan duniawinya. Secara umum, teorinya adalah bahwa 
planet ini merupakan semacam tempat penyulingan spiritual, dimana 
reinkarnasi terjadi ke dalam dunia fisik sampai individu tersebut cukup 
berkembang dalam pengertian spiritualnya sehingga ia dapat mencapai 
tingkat keberadaan yang lebih tinggi, dan tidak lagi membutuhkan lagi 
pelajaran perkembangan planet ini. 

Sebagian besar teori ini berkembang sebagai hasil dari kontak dan 
komunikasi dengan penghuni realitas-realitas yang seharusnya terpisah ini. 

Istilah paling memuaskan yang pernah saya temui untuk tingkat realitas 
yang berbeda ini adalah kata “kepadatan.” Saya menjadi percaya bahwa 
kepadatan ini saling menembus dengan ruang fisik kita dan saling hidup 
berdampingan, meskipun dengan kesadaran yang sangat minim satu sama 
lain. Sebuah analogi sederhana yang telah saya rujuk sebelumnya, adalah 
seperti para aktor dalam dua drama TV yang berbeda, keduanya diterima 
di set yang sama, tetapi masing-masing bermain secara tersendiri dari yang 
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lain. Inilah yang sepertinya yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-
hari: berada dalam satu channel, saluran atau kepadatan keberadaan, dan 
sama sekali tidak menyadari banyak sekali entitas yang menempati 
kepadatan lain di ruang fisik kita. Maksud dari semua ini adalah bahwa 
kepadatan atau realitas kita bukanlah yang terakhir atau tunggal; justru 
sebenarnya realitas kita itu hanya pada saat ini saja. 

Banyak laporan-laporan UFO menunjukkan banyak bukti bahwa objek 
yang terlihat itu berasal dari salah satu realitas atau kepadatan lain ini, 
seperti halnya pada fenomena hantu yang terwujud. Saya ingin 
menekankan bahwa ini sama sekali tidak menyiratkan ketidaknyataan 
mereka; alih-alih, itu memindahkan realitas UFO dari realitas kita. Saya 
manganalogikannya dengan: Saluran 4 di sebuah TV itu setara dengan 
saluran 3 di TV yang sama, tetapi ia harus dipindahkan (untuk dapat 
dilihat). 

Jika Anda diminta untuk membuat model berskala atom dengan 
menggunakan sesuatu seukuran kacang polong sebagai nukleusnya, Anda 
perlu memiliki area seukuran stadion sepak bola untuk menampung orbital 
elektron bahkan yang terdalam sekalipun. Jika kacang polong itu 
ditempatkan di tengah garis sepanjang 50 yard, makan sebuah bola kapas 
kecil yang ada di kursi paling atas di tribun bisa mewakili sebagai elektron 
atom tersebut. Demikianlah, hanya ada sangat sedikit materi aktual dalam 
materi fisik sebenarnya. Ketika Anda melihat bintang-bintang di langit 
malam, Anda mungkin melihat sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang 
akan Anda lihat jika Anda dapat berdiri di atas inti atom apa pun dari materi 
"padat" dan melihat ke luar ke arah lingkungan Anda. Untuk 
mendemonstrasikan sebuah elektron kepada Anda, seorang fisikawan 
mungkin akan menunjukkan kepada Anda sebuah jejak melengkung dari 
sebuah elektron pada sebuah pelat fotografi. Apa yang bisa jadi tidak dia 
katakan kepada Anda adalah bahwa itu merupakan bukti seken. Elektron 
itu sendiri belum pernah terlihat, hanya efeknya pada medium padat yang 
dapat direkam. Tentu saja bisa dibuatkan hitung-hitungan matematisnya 
yang akurat, tentang apa yang kita sebut sebagai elektron itu. Untuk upaya 
seperti itu kita harus mengetahui beberapa data soal kekuatan medan 
magnetnya, muatan elektronnya dan kecepatannya. Tetapi karena medan 
magnet itu sendiri disebabkan oleh muatan yang bergerak, yang pada 
gilirannya merupakan fenomena yang diamati secara empiris, kita 
menemukan bahwa seluruh kamuflase matematis itu mengaburkan fakta 
bahwa yang benar-benar kita ketahui simpel hanyalah bahwa partikel yang 
bermuatan itu memiliki efek satu sama lain. Kita sendiri masih belum tahu 
apa yang membuat partikel itu bermuatan, atau mengapa mereka 
menciptakan sebuah aksi pada efek jarak. 
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Ilmuwan senior akan menjadi orang pertama yang setuju bahwa tidak ada 
penjelasan ilmiah yang mutlak tentang apa pun. Sains lebih merupakan 
metode atau alat prediksi, yang menghubungkan satu atau lebih 
pengamatan satu sama lain. Dalam fisika, ini biasanya dilakukan melalui 
bahasa matematika. Pembelajaran saintifik kita adalah pembelajaran 
dengan observasi dan analisis akan observasi ini. Dalam artian menembus 
esensi mendasar dari segala sesuatu, kita sebenarnya benar-benar tidak 
mengerti apa-apa. 

Medan magnet tidak lain adalah sebuah metode matematis untuk 
mengekspresikan gerakan relatif antar medan listrik. Medan listrik adalah 
interpretasi matematis yang kompleks dari murni pengamatan empiris yang 
dinyatakan sebagai Hukum Coulomb. Dengan kata lain, hutan 
pengetahuan dan penjelasan ilmiah kita itu terdiri dari pohon-pohon yang 
tidak kita pahami apa pun kecuali efeknya, keberadaannya. 

Baba Ram Dass, yang sebelumnya bernama Dr. Richard Alpert dari 
Departemen Psikologi di Universitas Harvard, bertemu Sai Baba di India 
dan diberi medali kecil oleh guru tersebut. Ketika Sai Baba mengulurkan 
tangannya, sebuah cahaya muncul di telapak tangannya, dan cahaya itu 
perlahan memadat menjadi sebuah medali. Dr. Alpert kagum dan bercerita 
kepada salah satu rekan Sai Baba tentang keajaiban penciptaan ini. “Oh, 
jangan konyol, dia tidak menciptakan itu,” jawab pemuja. Dia memiliki 
gudang yang penuh dengan barang-barang seperti itu. Dia hanya 
membawanya ke sini secara mental.” Sikap Sai Baba sendiri terhadap hal 
semacam ini adalah bahwa semuanya adalah ilusi, atau maya. 

Ini tampaknya merupakan sebuah analisis yang sangat akurat tentang dunia 
fisik kita, yang memang paling sering terlihat oleh para mistikus dan 
fisikawan atom demikian. Sebagai contoh pendekatan mistik terhadap ilusi 
kita, berikut adalah OAHSPE yang menjelaskan tentang semua benda 
langit yang tidak dapat kita lihat, karena berada di luar ilusi kita: 

Ketika sebuah planet telah mencapai usia yang begitu besar sehingga 
dia tidak lagi memancarkan cahaya atau panas untuk dipancarkan ke 
dirinya sendiri, dia tidak dapat dilihat di surga. Ada jutaan dari jenis 
planet ini di cakrawala etherean. Beberapa di antaranya bergerak lebih 
lambat dari planet mana pun yang bisa dilihat manusia. Beberapa di 
antaranya kadang-kadang menutupi matahari, dan dianggap sebagai 
bintik matahari, meskipun, mungkin, ia tidaklah jutaan mil dari bumi.1 

Bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan cara kerja ilmu pengetahuan 
modern, mungkin tampak bahwa lingkungan manusia modern itu 
terkendali dengan baik dan benar-benar mengetahui semuanya. Ini sama 
sekali tidak benar. Para ahli sains yang sekarang ini meneliti batas-batas teori 
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modern itu berdebat di antara mereka sendiri, dengan para pengikut mereka 
yang berbondong-bondong berbeda pendapat di belakang mereka. Segera 
setelah sebuah teori mulai diterima secara luas sebagai representasi yang sah 
dari hukum-hukum fisika, seseorang pasti akan menemukan 
ketidaksesuaian, lalu teori itu pun harus dimodifikasi atau ditinggalkan 
seluruhnya. Mungkin contoh yang paling terkenal dari ini adalah "F=M.A" 
milik Newton. Hukum ini mencapai status hukum fisikanya sebelum 
ditemukan kesalahannya. Bukannya persamaan ini tidak terbukti kalau ia 
sangat berguna: kita telah menggunakannya untuk merancang segala 
sesuatu mulai dari roket bulan hingga tabung gambar televisi. Tetapi 
akurasinya gagal ketika diterapkan pada akselerator partikel atom seperti 
siklotron. Untuk membuat prediksi lintasan partikel yang akurat perlu 
dilakukan koreksi relativistik yang dirumuskan oleh Einstein. Sangat 
menarik untuk dicatat bahwa alasan pengkoreksian ini didasarkan pada 
fakta bahwa kecepatan cahaya sama sekali tidak bergantung pada kecepatan 
sumbernya. 

Jika Newton menyelidiki lebih dalam ke dalam Hukum Gerak, dia 
mungkin akan membuat koreksi relativistik ini sendiri, dan kemudian 
menyatakan bahwa koreksi kecepatan tidak akan selalu ada konsekuensinya, 
karena kecepatan cahaya itu jauh lebih besar daripada kecepatan apa pun 
yang dapat dicapai manusia. Ini sangat benar di zaman Newton , tetapi jelas 
tidak demikian sekarang. Kita masih cenderung menganggap kecepatan 
cahaya sebagai kecepatan yang fantastis dan tidak dapat dicapai, tetapi 
dengan munculnya penerbangan luar angkasa, tatanan kecepatan baru telah 
tiba. Kita harus mengubah pemikiran kita dari konsep kecepatan terestrial 
normal kita. 

Alih-alih memikirkan kecepatan cahaya dalam mil per detik, pikirkan 
dalam hal diameter Bumi per detik. Hampir tak terbayangkan 186.000 mil 
per detik menjadi 23 diameter Bumi per detik yang sepenuhnya dapat 
dipikirkan. Atau kita bisa memikirkan kecepatan cahaya dalam hal diameter 
tata surya kita dan mengatakan bahwa cahaya akan melaju dengan 
kecepatan sekitar dua diameter per hari. 

Pernyataan Einstein bahwa segala sesuatu adalah relatif memang sangat 
tepat sehingga telah menjadi sebuah klise saja dalam budaya kita. Mari kita 
terus bersikap relativistik dalam mempertimbangkan ukuran fenomena 
alam dengan ukuran galaksi kita. Jika Anda melihat ke langit pada malam 
yang cerah, hampir semua bintang yang terlihat itu berada di galaksi kita 
sendiri. Masing-masing bintang ini adalah matahari seperti kita sendiri. 
Perhitungan rasio jumlah matahari di galaksi kita dengan jumlah orang di 
planet Bumi ditemukan bahwa ada 62 matahari bagi setiap manusia yang 
hidup di Bumi saat ini: Populasi bumi sendiri mendekati 4 miliar; dan ada 
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250 miliar bintang di galaksi Bima Sakti! Dan dibutuhkan cahaya lebih dari 
empat tahun untuk pergi dari Bumi bahkan hanya ke bintang-bintang 
terdekat. Untuk mencapai bintang terjauh di galaksi kita sendiri akan 
membutuhkan waktu 100.000 tahun cahaya. 

Perhitungan ini dibuat dengan menggunakan asumsi bahwa cahaya itu 
memiliki kecepatan. Ini mungkin asumsi yang salah dalam teori modern 
cahaya, tetapi kecepatannya yang nyata telah menjadi alat ukur yang 
berguna, jadi kita tetap menggunakannya. 

Jadi kita berada dalam sebuah alam semesta yang begitu besar, sehingga 
dengan kecepatan 23 diameter Bumi per detik kita dapat menempuh 
perjalanan 100.000 tahun untuk melintasi halaman belakang kita sendiri. 
Itu adalah sebuah halaman belakang yang sangat besar, dan tampaknya 
cukup luas bahkan bagi seorang arsitek langit yang paling ambisius 
sekalipun, tetapi sebenarnya seluruh sistem yang terdiri dari 250 miliar 
bintang ini hanyalah butiran pasir yang ada  di pantai yang sangat besar. 
Ada triliunan galaksi yang tak terhitung jumlahnya seperti galaksi kita, 
masing-masing dengan 250 miliar bintangnya sendiri, tersebar di ruang 
yang tampaknya memang tak terbatas. 

Ketika Anda memikirkan bentangan alam yang memukau ini, lalu 
menengok ke kondisi kekanak-kanakan pengetahuan kita dalam kaitannya 
dengan itu semua, Anda mulai melihat perlunya mempertimbangkan 
kemungkinan kuat bahwa pendekatan ilmiah kita saat ini dalam 
menyelidiki bentangan semesta ini adalah sama primitifnya dengan sebuah 
kano kayu yang dipahat dengan satu-persatu galian linggis dalam kaitannya 
dengan keseluruhan maha seni transportasi untuk mengelilingi bumi. 

Masalah sains yang paling membingungkan adalah keinginannya untuk 
menemukan penjelasan yang memuaskan tentang apa yang disebut sebagai 
“aksi di kejauhan (jarak)”. Dengan kata lain, kita semua tahu bahwa jika 
Anda menjatuhkan sesuatu, itu akan jatuh, tetapi tidak ada yang tahu persis 
mengapa. Banyak orang tahu bahwa muatan listriklah yang saling 
mendorong atau menarik meskipun dipisahkan dalam ruang hampa, tetapi 
sekali lagi tidak ada yang tahu mengapa. 

Meskipun fenomenanya sangat berbeda, persamaan yang menggambarkan 
gaya interaksinya itu cukup mirip: 

Untuk gravitasi: F= Gmm '/r 2 

Untuk interaksi elektrostatik: F= Kqq '/r 2 

Gaya tarik menarik antara planet kita dan matahari dijelaskan oleh 
persamaan gravitasi. Gaya tarik menarik antara elektron yang mengorbit 
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dan inti atom dijelaskan oleh persamaan interaksi elektrostatik. Sekarang 
masing-masing persamaan ini ditentukan secara eksperimental. Mereka 
tampaknya tidak terkait sama sekali, namun keduanya menggambarkan 
situasi di mana gaya tarik-menarik jatuh pada kuadrat jarak pemisahan. 

Representasi matematis efek dari suatu aksi pada sebuah kejauhan atau jarak 
disebut medan, seperti medan gravitasi atau listrik. Adalah harapan utama 
Albert Einstein untuk menemukan sebuah hubungan tunggal yang dapat 
mengungkapkan efek dari kedua fenomena listrik dan gravitasi; bahkan 
sebenarnya, harapan munculnya sebuah teori yang akan menyatukan 
seluruh teori fisika, sebuah teori medan yang terpadu. Einstein percaya 
bahwa ini adalah sebuah ciptaan dengan keteraturan total dan bahwa semua 
fenomena fisik itu berevolusi dari satu sumber: 

Selama bertahun-tahun Einstein dan fisikawan matematika lainnya 
telah menerbitkan banyak teori medan terpadu, namun tidak ada 
satupun yang berhasil. Satu yang terkenal yang dikemukakan oleh 
Kaluza telah menyusun kembali hitungan matematika relativitas dalam 
ruang lima dimensi, bukan empat dimensi biasa. Kaluza berharap ... 
bahwa penyatuan gravitasi dan elektromagnetisme akan diikuti oleh 
interpretasi yang sesuai mengenai dimensi kelima. Einstein lalu 
meneruskan kerja Kaluza, tetapi sekali lagi tidak ada pemahaman fisika 
baru yang muncul. Teori medan terpadu yang paling terkenal, yang 
disebut teori gravitasi umum, diterbitkan oleh Einstein pada tahun 
1945, dan secara independen oleh Schrodinger pada waktu yang 
hampir bersamaan. Pada saat itu Schrodinger dikecewakan oleh 
mekanika kuantum, dimana dia sendiri yang membantu itu tercipta. 
Selama beberapa tahun kedua orang terkemuka ini percaya bahwa teori 
baru tersebut akan memecahkan masalah yang mereka pikir masih 
melanda fisika fundamental. 

Matematika teori ini sendiri sangat rumit, dan memang perlu untuk 
menggunakan metode perkiraan. ini semua menunjukkan bahwa teori 
tersebut gagal memenuhi persyaratan dasar bahwa persamaan 
medannya harus menentukan pergerakan muatan listrik yang ada. Ini 
sendiri cukup untuk meyakinkan Schrodinger bahwa teori itu menjadi 
tidak berguna. Einstein tidak siap untuk menerima hasil perkiraan 
tersebut: dia tetap menyatakan bahwa teori tersebut hanya dapat dinilai 
jika solusi eksak tertentu dari persamaan medan umumnya ditemukan. 
Solusi eksak ini, dia percaya, akan mewakili materi dalam medan 
murni. Ini adalah posisi yang dia ambil sampai kematiannya.2 

Teori medan terpadu ini, yang menggambarkan materi sebagai medan 
murni, telah dicapai sekarang. Sepertinya seluruh situasi itu analog dengan 
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solusi sebuah teka-teki Cina yang rumit. Jika Anda dapat menemukan 
kunci yang benar di antara begitu banyak yang salah, maka teka-teki itu 
dengan mudah terpecahkan. Dewey B. Larson menemukan solusi atas 
masalah ini, dan teka-teki itu tidak hanya terpecahkan, tetapi itu juga 
mengungkapkan teori medan terpadu yang cukup elegan dan kaya akan 
hasil-hasil yang praktis. Dan, seperti sebuah teka-teki Cina, solusinya 
sendiri tidak rumit, hanya tak terduga. Alih-alih mengasumsikan lima 
dimensi, Larson mengasumsikan enam, dan dengan tepat melabelinya 
sebagai tiga dimensi ruang dan tiga dimensi waktu. Dia berasumsi bahwa 
ada koordinat waktu tiga dimensi yang analog dengan ruang tiga dimensi 
yang kita amati. 

Hasil dari pendekatan ini adalah bahwa sekarang kita dapat menghitung 
dari postulat dasar teori Larson setiap nilai fisik dalam alam semesta fisik 
kita, dari sub-atom hingga bintang. Pencarian panjang akan teori medan 
terpadu yang ini berbeda karena kita tidak terbiasa memikirkan waktu 
sebagai analog dimensi ruang. Kita berfikir waktu hanya sebagai satu 
dimensi, sebagai aliran yang bergerak dalam satu arah. Namun begitu Anda 
menguasainya, waktu yang terkoordinasi adalah secara matematis menjadi 
konsep yang lebih nyaman untuk ditangani. Profesor Frank Meyer, dari 
Jurusan Fisika di Universitas Wisconsin, saat ini mendistribusikan buletin 
triwulanan3 kepada para ilmuwan yang tertarik dengan teori baru Larson 
yang membahas pertanyaan-pertanyaan membingungkan dalam teori fisika 
yang menggunakan pendekatan Larson. Saya tertarik untuk menguji teori 
Larson dan membuat perhitungan ekstensif menggunakan postulatnya. 
Saya menjadi yakin bahwa teorinya memang merupakan teori medan 
terpadu yang dapat diterapkan. Jika Anda secara pribadi tertarik untuk 
memeriksa teori ini sendiri, saya sarankan untuk mendapatkan karyanya 
dan mempelajarinya seperti yang saya lakukan.4 

Saya telah merenungkan beberapa pernyataan menarik yang 
dikomunikasikan melalui kontak yang dikatakan bersumber dari UFO 
sebelum menemukan karya Larson di awal tahun 60-an. Meskipun orang-
orang yang  menerima komunikasi ini tidak tahu apa-apa tentang masalah 
fisika modern, mereka mendapatkan informasi yang tampaknya cukup 
penting bagi teori fisika: pertama, mereka menyarankan bahwa masalah 
dengan ilmu pengetahuan kita adalah bahwa sains kita tidak mengenal 
cukup banyak dimensi. Kedua, mereka menyatakan bahwa cahaya tidak 
bergerak; tapi cahaya adalah gerakan itu sendiri. Teori Larson 
menempatkan enam dimensi, bukan empat dimensi biasa, dan menemukan 
medan murni, yang mana diyakini Einstein itu akan mewakili materi, yang 
bergerak keluar dari semua titik di ruang dengan satuan kecepatan, atau 
kecepatan cahaya itu. Photon terbuat karena adanya perpindahan getaran 



Bagian Tiga: Realitas Dll 

49 

dalam ruang-waktu, yang menjadi struktur dari medan itu sendiri. Lebih 
jauh lagi, para penerima kontak UFO itu mengatakan bahwa kesadaran itu 
menciptakan getaran, dan getaran ini-lah cahaya . Perpindahan getaran 
ruang-waktu dalam teori Larson adalah manifestasi fisik pertama, yaitu 
foton atau cahaya. Menurut kontak-kontak UFO, pesawat UFO 
menurunkan getarannya untuk memasuki langit kita. Seluruh alam semesta 
fisik yang didalilkan oleh Larson bergantung pada laju getaran dan rotasi 
terkuantisasi dari medan ruang-waktu murni. 

Orang-orang yang dihubungi UFO mengemukakan  bahwa waktu adalah 
tidak seperti yang kita pikirkan. Larson juga menyarankan hal yang sama. 
Dikatakan bahwa UFO bergerak dalam (dimensi) waktu sebagaimana kita 
bergerak dalam (dimensi) ruang. Ini akan sepenuhnya normal dalam teori 
Larson mengenai bagian waktu-ruang alam semesta. 

Terakhir, dan mungkin yang paling penting, orang-orang yang dihubungi 
UFO itu menerima pesan bahwa segala Penciptaan (alam smesta) ini 
pembuatannya sederhana, yakni semuanya adalah satu hal. Teori Larson 
sendiri adalah pernyataan matematis dari kesatuan ini. 

The New Science Advocates adalah sekelompok ilmuwan dan filsuf yang saat 
ini mempromosikan teori Larson. Dalam sebuah rilis berita baru-baru ini, 
mereka menjelaskan tentang teori Sistem Timbal Balik Larson: 

Tidak ada teori sebelumnya yang dapat dikatakan sebagai sebuah teori 
umum yang mendekati arti sebenarnya dari istilah tersebut. Tak satu 
pun dari itu semua berlaku untuk lebih dari bagian yang relatif kecil 
dari ilmu fisika, dan tidak satupun yang diturunkan seluruhnya dari 
premis-premis yang bersifat umum. Setiap orang merasa perlu untuk 
membuat banyak asumsi yang secara khusus dapat diterapkan pada 
bidang cakupannya yang terbatas. Sebuah teori struktur atom membuat 
asumsi tentang materi dan tentang bentuk dasarnya; teori fenomena 
listrik membuat asumsi tentang listrik dan muatan listrik; teori quasar 
membuat asumsi tentang quasar dan tentang radiasi dimana 
melaluinyalah objek-objek itu menjadi diketahui; dan seterusnya. 
Lebih jauh lagi, semua teori ini menggunakan sejumlah asumsi 
tambahan yang sifatnya lebih umum yang diwujudkan dalam hukum 
dan prinsip dasar fisika. Tetapi sekarang kita memiliki teori yang tidak 
membuat asumsi sama sekali selain dari apa yang terkandung dalam 
postulat fundamental tentang sifat-sifat ruang dan waktu yang 
mendefinisikan teori tersebut. Semua kesimpulan, termasuk yang 
berkenaan dengan hukum dan prinsip fisika dasar, diperoleh semata-
mata dengan deduksi dari postulat-postulat itu, tanpa meminta 
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bantuan asumsi tambahan atau pencabangan, dan tanpa pengaruh 
apapun yang diambil dari eksposur pengalaman. 

Menurut pendapat kami, pencapaian yang sama sekali belum pernah 
terjadi sebelumnya ini sudah cukup untuk menjustifikasi studi yang 
paling serius dan melelahkan tentang struktur teoretis baru …5 

Perpanjangan karya Larson yang menarik adalah dugaan yang telah saya 
suguhkan bahwa masyarakat yang lebih terinformasi mungkin mengindeks 
peristiwa secara spasial (berhubungan dengan ruang dan posisi, luas, dan 
ukuran benda-benda di dalamnya) daripada secara temporal (berhubungan 
dengan waktu). Ketika IS berbicara dengan Puharich tentang waktu, 
tampaknya mereka melakukannya demikian, karena mereka mengatakan 
bahwa sebuah peristiwa itu telah direncanakan ratusan tahun cahaya yang 
lalu. 

Anak-Anak Pembengkok Logam 
Ketika Uri Geller tampil di TV membengkokkan logam dengan kekuatan 
mental dan juga memperbaiki jam, banyak anak-anak yang sering mencoba 
meniru “trik” Uri ini. Terkadang anak-anak itu berhasil. Anak-anak yang 
dapat menyebabkan bengkok atau patahnya logam dan bahan lain, hanya 
dengan cara menginginkan terjadinya patah atau bengkok tersebut, 
jumlahnya semakin meningkat setiap hari. John Taylor, profesor 
matematika di Kings College, melaporkan dalam bukunya yang luar biasa, 
SUPERMINDS, tentang tes ekstensif yang dijalankan di Inggris pada 
beberapa anak berbakat ini. 

Apa yang sebelumnya tidak pernah dianggap oleh fisikawan untuk layak 
diselidiki itu sekarang meningkat jumlahnya dengan kecepatan yang sangat 
cepat. Aksi di kejauhan, yang tampaknya muncul sebagai akibat dari jenis-
jenis aktivitas mental, tampaknya berulang kali dijadikan sebagai efek yang 
diamati. Jika anak-anak “Gellerizing” ini terus meningkat dalam jumlah 
dan kemampuannya, generasi tahun 1980-an akan melihat cerita fantasi di 
TV seperti MY FAVORITE MARTIAN, I DREAM OF JEANNIE, dan 
BEWITCHED menjadi bagian dari realitas. 

Sejauh ini, sebagian besar kemampuan yang diperlihatkan oleh anak-anak 
ini adalah pada bidang pembengkokan dan pemecahan material. Tetapi ada 
beberapa indikasi bahwa mereka, seperti halnya Geller dan Matthew 
Manning, akan mengembangkan kemampuan lain juga. 

Dengan eksperimen yang terkontrol dan berulang seperti yang dilakukan 
oleh Taylor dan oleh Stanford Research Institute di Amerika Serikat, kami 
mulai memiliki data yang baik dan solid yang tersedia untuk dipelajari. 
Secara bertahap kita bergerak ke posisi di mana kita dapat mulai 
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menciptakan ilmu "sihir", karena apa yang disebut sihir selama berabad-
abad lalu, sekarang dilakukan dengan kecepatan yang terus meningkat, 
terutama oleh anak-anak. Di masa depan, kita bahkan dapat menemukan 
"keajaiban" ini ditambahkan ke kurikulum ilmu di universitas. Faktanya, 
disiplin ilmu kimia, fisika, dll. saat ini, pada dasarnya masih "ajaib" bagi 
kita, karena kita masih dalam posisi tidak memiliki penjelasan akhir tentang 
kausalitas. 

Hipnosis Regresi Usia 
Selama dua puluh tahun terakhir saya telah melakukan beberapa ratus kali 
regresi usia, dan bekerja pada subjek ini dengan berbagai lapisan 
masyarakat. Dengan sedikit pengecualian, saya telah menemukan bahwa 
subjek hipnosis yang cukup baik dapat dibantu untuk mengingat 
pengalaman yang terjadi sebelum tanggal lahirnya masuk ke dalam 
kehidupan sekarang ini. Sebagian besar dari orang-orang ini mengingat 
kehidupan yang terjadi sebelum kehidupannya saat ini tetapi dapat 
diidentifikasi sebagai masa lalu yang terjadi seperti baru-baru ini. Saya 
menemui orang-orang yang dalam kehidupan ini tidak mengetahui bahasa 
asing tertentu, yang kemudian di bawah hipnosis, sementara ia mengalami 
kembali momen-momen kehidupan sebelumnya, ia dapat berbicara bahasa 
asing itu. 

Meskipun tidak ada cara untuk membuktikan teori reinkarnasi, menarik 
untuk dicatat bahwa banyak peneliti selain saya telah melaporkan ribuan 
contoh hipnosis regresi ke kehidupan sebelumnya ini. Ketika seseorang 
meneliti massa data yang disediakan dalam regresi ini, orang tidak dapat 
tidak memperhatikan bahwa teori reinkarnasi adalah penjelasan yang lebih 
memuaskan secara substantif daripada beberapa teori alternatif, yang 
berusaha untuk menjadi konservatif dan "aman" secara ilmiah. 

Penjelasan terakhir dari data kasus regresi usia yang baik mengambil setiap 
fakta yang dikonfirmasi yang diperoleh dalam sesi hipnosis dan 
mengatakan, “Subjek bisa jadi mengetahui hal tersebut dengan cara lain. 
Subjek bisa saja menggunakan telepati. Subjeknya bisa jadi seorang 
waskita.” Penjelasan-penjelasan yang diberikan dengan cara ini menurut 
saya lebih sebagai contoh dari bagaimana kita telah berputar kesana-kemari, 
ketika sebenarnya sudah ada jalan yang lebar dan dapat dilalui dengan 
lancar dan nyaman menuju hutan. Saya katakan dapat dilalui dengan 
lancar, karena tiga perempat dari populasi dunia menganut agama-agama 
yang didalamnya ajaran reinkarnasi ada dalam struktur keyakinan agama-
agama tersebut. 
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Mediumship 
Seorang Medium, yakni seseorang yang mampu bertindak sebagai 
penghubung dengan entitas yang telah terdiskarnasi, mungkin adalah yang 
paling kontroversial dari tipe paranormal umum. Saya menganggap 
pengetahuan baik tentang kerja medium dan jebakan kesulitannya itu 
penting untuk dapat mempelajari para penerima kontak UFO yang 
bertelepati ini. Seperti yang telah saya nyatakan, bahwa ada banyak bidang 
atau kepadatan keberadaan, oleh karena itu tidak selalu bisa dipastikan dari 
mana pastinya sumber kontak telepati itu. Seseorang yang mengunjungi 
seorang medium untuk berkomunikasi dengan Paman Herman bisa jadi 
berkomunikasi sisa bagian dari kesadaran si Paman Herman, atau dengan 
entitas lain yang mengaku sebagai Paman Herman, atau dalam banyak 
kasus dengan alam bawah sadar si medium tersebut. Saya yakin bahwa 
banyak medium dan para penerima kontak UFO tidak pernah bermaksud 
melakukan penipuan, dan bisa jadi mereka sendiri tidak menyadari adanya 
sifat penipuan yang bisa terjadi ada dari apa yang mereka terima "secara 
telepati". Peneliti yang berdedikasi akan berusaha untuk mencapai sikap 
diskriminasi yang tidak memihak, mendengarkan segala sesuatu dengan 
menunda ketidakpercayaannya, namun tetap memberikan penilaian akhir 
sampai jumlah datanya banyak dan korelasinya luas. 

Sihir - Bukan Sulap 
W. E Butler mendefinisikan sihir sebagai "seni mempengaruhi perubahan 
kesadaran sesuka hati."6 Umumnya, peristiwa dianggap magis jika 
penjelasannya bertentangan dengan semua upaya rasional atau "ilmiah". 
Akibatnya, seiring filosofi ilmiah kita meluas, kecenderungan kita melihat 
peristiwa alam sebagai sesuatu yang magis terus menyusut. Kita tidak lagi 
menganggap sebuah badai petir memiliki makna yang magis, karena kita 
tahu mekanika fisik yang menciptakan badai petir itu. 

Yakni, kita pikir kita tahu. Apa yang sebenarnya telah kita lakukan dengan 
badai petir itu adalah menemukan jalan kembali ke teka-teki elektrostatika 
yang lebih mendasar. 

Lahir ke dunia ini, kita terbangun di tempat tidur kita dan perlahan-lahan 
menjadi sadar akan lingkungan sekitar kita. Selama lingkungan sekitar ini, 
kondisi keberadaan ini, tetap sama, kita puas menyebut lingkungan kita 
"normal" dengan mempertahankan label "paranormal" untuk apa yang 
bertentangan dengan pengalaman-pengalaman kita yang lebih besar. 
Artinya, selama kita menjatuhkan sebuah batu dan batu itu terus jatuh dan 
bukannya melayang di udara, kita akan menerimanya sebagai peristiwa 
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alam dan ketika melihat benda melayang di udara yang seolah-olah 
seharusnya jatuh, itu sebagai hal yang supernatural. 

Ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi coba bayangkan sejenak 
keadaan yang sama sekali belum pernah ada sebagai pengalaman di dunia 
ini. Cobalah untuk melihatnya seolah-olah untuk pertama kalinya. Tanpa 
memberi label pada mereka, lihatlah ke manusia, hewan, burung, dan 
serangga; di dedaunan dan langit. Rasakan perasaan bertanya-tanya itu 
merayap masuk. Sekarang, dalam pikiran Anda, naiklah ke permukaan 
planet Bumi dan lihatlah ia sebagai suatu totalitas, sebuah bola di angkasa 
dengan selubung udara tipis yang berputar-putar di sekelilingnya. Anda dan 
miliaran orang lain yang hidup di Bumi berdiri di atas permukaannya, 
telapak kaki Anda mengarah ke dalam, menuju pusat bola; kepala Anda 
mengarah ke luar, menuju ruang angkasa. Saat Anda mengingat ini dalam 
pikiran Anda, mungkin keajaiban tampaknya tidak lagi begitu terbatas di 
dunia "normal" kita. Saya percaya bahwa sebenarnya, kita hanya memiliki 
sepotong kecil pemahaman tentang realitas, jika memang kita memilikinya 
sama sekali. Ketika kita melihat seorang anak menatap sebuah sendok lalu 
sendok itu bengkok, atau pecah, entah bagaimana kita melihat hal itu 
sangatlah luar biasa dibanding Ketika kita melihat keajaiban pengalaman 
kita sehari-hari. Mungkin peristiwa-peristiwa baru yang "ajaib" ini adalah 
petunjuk tentang sifat manusia yang sebenarnya. 

Mekanisme Dari Sihir Sejati 
Gerak yang ada di dunia fisik kita biasanya merupakan hasil dari energi 
potensial seperti gravitasi, kimia, atau listrik. Seorang Magus (seseorang 
yang mampu melakukan hal-hal ajaib) juga bekerja dengan energi potensial, 
dalam kesadaran, untuk menciptakan gerakan atau perpindahan dalam 
pikiran. Magus ini bekerja dengan energi potensi dalam kesadaran yang 
mirip dengan sebuah mekanika fisik mengisi muatan listrik dalam sebuah 
baterai. Sama seperti baterai yang memiliki kutub positif dan negatif, begitu 
pula kesadaran. Banyak yang menyebut polaritas positif-negatif ini baik dan 
jahat. Ada banyak bukti bahwa potensi besar dapat diciptakan melalui 
manipulasi kesadaran, yang bisa dilakukan dengan manipulasi magis yang 
disengaja atau dengan retorika politik atau nasihat agama. 

Saya akan menyarankan bahwa kesadaran itu lebih fundamental daripada 
materi fisik. Saya merasa sulit untuk melihat kemungkinan materi fisik bisa 
menciptakan kesadaran. Seorang Magus, jadinya, sejatinya bekerja dengan 
medan energi yang lebih fundamental, guna mencapai tujuan yang lebih 
fundamental pula. 
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Tujuan dari Magus sendiri adalah untuk mendapatkan kontrol yang 
prediktif dan manipulatif terhadap kesadaran. Seorang magus putih jelas ia 
mendefinisikan sendiri batasan-batasannya dari manipulasi kesadaran ini: 
tujuannya adalah pengembangan kesadarannya sendiri. Magus hitam 
kurang berhati-hati tentang kesadaran apa yang ingin dia manipulasi, dan 
dengan demikian menjadi tertarik pada aspek "jahat" dari pengontrolan 
kesadaran orang lain. 

Magus (Penyihir) putih ingin mengembangkan kesadarannya, karena dia 
tahu bahwa itu adalah satu-satunya hal yang dapat dia bawa ketika 
mengalami kematian fisik. Sikapnya terhadap kehidupan fisik ini adalah 
bahwa salah satu tujuan (kehidupan fisiknya) adalah untuk memberinya 
efek katalitik dari pengalaman-pengalaman fisiknya untuk digunakan 
dalam pengembangan pemikirannya. Dia melihat dirinya sebagai kesadaran 
mikro yang berdiam di dalam sebuah kesadaran makro, dan berusaha untuk 
secara sadar menyatukan dirinya dengan semua yang ada, sehingga 
mikrokosmos menjadi satu dengan makrokosmos. Dengan kata lain, ia 
berusaha untuk mencapai realisasi penyatuan dengan penciptanya. Kunci 
dari upaya ini adalah pengendalian kesadaran. Semakin dekat sang magus 
itu mendekati tujuannya, yakni menyadari kesatuan dengan semua 
Ciptaan, semakin mampu dia untuk melakukan hal-hal yang tampaknya 
ajaib. Dia menyelaraskan pikirannya dengan Sang Pencipta, dan dengan 
demikian ia menunjukkan beberapa kemampuan dalam penciptaan. 

Magus hitam memiliki orientasi timbal balik dalam hal ia berusaha untuk 
mencapai keterpisahan dalam pikiran dibanding penyatuan. Dia 
memuliakan individualitasnya sendiri dan mendapatkan kekuatan dengan 
memisahkan dirinya dari semua ciptaan dan kemudian menyatakan dirinya 
sebagai tuannya. Sikap dan praktik magis putih dan hitam keduanya 
mampu membangun potensi tinggi di bidang kesadaran, cukup analog 
dalam penciptaan perbedaan potensial dalam medan listrik dengan muatan 
positif dan negatif. Setelah muatan kesadaran yang cukup telah disimpan, 
hal itu dapat digunakan untuk menciptakan gerakan atau perubahan 
kesadaran, yang pada gilirannya mempengaruhi dunia fisik dalam apa yang 
kita sebut sebagai baik atau jahat. 

Karena esensi manusia adalah kesadarannya, maka sifat sejati manusia 
adalah magis atau ajaib. Semua manusia memiliki potensi tak terbatas 
untuk menciptakan perubahan apa pun yang mereka inginkan. Tetapi saat 
ini, manusia di Bumi tampaknya kurang dalam pengetahuan tentang sifat 
aslinya dan kemampuan pikirannya. Kebanyakan manusia berfluktuasi 
dalam kebiasaan sehari-hari antara sedikit baik dan sedikit jahat, 
membangun sedikit potensi dalam satu arah lalu mengeluarkannya, 
kemudian mengayunkan kembali sedikit ke arah lain. Ini menempatkan dia 
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dalam "sumur potensial" pemikiran. Karena dia tidak terpolarisasi dengan 
mantap di kedua arah, maka dia tidak bisa melakukan keajaiban sihir itu. 
Mereka yang cukup terpolarisasi—seperti Yesus Kristus—bisa melakukan 
“keajaiban” ini tanpa kesulitan. Setiap orang memang memiliki 
kemampuan bawaan untuk melakukan sihir semacam itu. Injil awal 
menurut Yohanes dalam Kitab Suci Injil berisi pernyataan ini: 

Cahaya sejati yang menerangi setiap manusia akan datang ke dunia ... 
kepada semua orang yang menerimanya, yang percaya dalam namanya, 
dia memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yang dilahirkan 
bukan dari darah, atau dari keinginan daging, atau kehendak manusia, 
melainkan kehendak Allah. 7 

Saya sama sekali bukan menyarankan bahwa kebersatuan dengan Tuhan, 
atau Sang Pencipta, atau Kristus, itu hanya valid jika didekati melalui satu 
doktrin agama tertentu, tetapi (maksud saya) konsepnya dinyatakan dengan 
jelas di sini. 

Ketika Yesus memberi tahu murid-muridnya: "Hal-hal ini dan lebih banyak 
lagi yang harus kamu lakukan," dia bermaksud agar mereka yang 
mendengar kata-kata itu mempolarisasi kesadaran mereka sampai mereka 
mendapatkan kembali kemampuan alami kita yang saat ini kita sebut ajaib. 

Banyak sumber UFO menunjukkan bahwa mereka merasa kalau manusia 
di Bumi itu mengalami kesulitan mengenali banyak contoh soal perbedaan 
antara pikiran positif dan negatif, dan karena alasan itu mereka menjadi 
bimbang di antara keduanya. 

Ada banyak orang yang pernah mendengar atau membaca sedikit literatur 
kontak UFO, yang menganggapnya sebagai serangkaian fantasi konyol, 
seperti kisah petani Prancis yang melaporkan mengenai batu-batu yang 
jatuh dari langit itu. 

Jika hanya segelintir orang yang melaporkan sebuah kontak, bukan ribuan, 
dan jika komunikasi yang mereka laporkan itu sangat bervariasi dalam 
kontennya, alih-alih cocok, maka akan ada kasus-kasus yang jauh lebih 
buruk dalam kontak UFO. Saya telah bekerja dengan remaja-remaja yang 
tidak memiliki latar belakang sama sekali dalam penelitian atau literatur 
UFO yang, setelah periode pelatihan yang sangat singkat mereka dapat 
menerima, dengan cara telepati, komunikasi berjam-jam dari jenis yang 
sama yang dilaporkan oleh penerima kontak UFO. Perbandingan informasi 
ini dengan informasi yang diperoleh oleh sumber kontak lain yang terpisah 
jauh selama 20 tahun terakhir selalu menghasilkan kesimpulan yang sama: 
bahwa isi pesan dasarnya, di mana pun atau siapapun penerimanya, adalah 
sama. Sebelumnya saya berbicara tentang gambar dari seorang penerima 
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kontak UFO sebagai semacam teka-teki, dan itu cukup besar pada saat itu. 
Beberapa potongan teka-teki ini tampak konyol atau bahkan gila ketika 
pertama kali diambil, tetapi jika disatukan dengan hati-hati, cerita-cerita 
kontak ini mulai membentuk pola motif UFO yang dapat dikenali. Saya 
pikir pola ini tidak mudah dikenali atau dipahami karena alasan yang sama 
bahwa fenomena membengkokkan sendok gaya Gellerized sulit diterima, 
hanya ada sedikit pengalaman sebelumnya yang menjadi dasar analisisnya. 
Tetapi bahwa pola itu ada itu sulit untuk disangkal. Seperti yang dikatakan 
ahli ufologi Brad Steiger : 

Selama tiga tahun terakhir saya telah melakukan studi serius terhadap 
kontak tertentu , yang saya sebut "misionaris piring terbang," dan saya 
telah mencatat bahwa persentase tertentu dari informasi yang diberikan 
dalam khotbah kosmik mereka itu berisi banyak informasi yang akurat 
dan bahwa prediksi-prediksi tertentunya telah terwujud. Menurut 
pendapat saya, banyak peneliti UFO—dan hampir semua media berita 
dan ilmuwan ortodoks—terlalu tergesa-gesa dalam penilaian mereka 
sehingga pesan-pesan yang diterima itu hanya omong kosong dan 
ocehan-ocehan yang diilhami oleh fiksi-fiksi ilmiah. Meskipun 
beberapa orang yang penerima kontak itu tampaknya membeo dengan 
cara yang monoton akan sejumlah besar "pesan" dasar yang sama, bisa 
jadi ada petunjuk penting yang tersembunyi bagi kita dalam distorsi 
fantastis mereka jika saja kita bekerja sedikit lebih keras untuk 
memisahkan “gandum kosmik dari sekam surgawinya”.8 

Dan seorang peneliti lama, Profesor JH Bruening dari Universitas 
Mississippi, mengatakan ini tentang fenomena UFO, setelah ia 
mempelajarinya dengan cermat selama 30 tahun: 

Fenomena UFO adalah peristiwa paranormal yang dibuat-buat untuk 
kepentingan para pemirsanya dengan sebuah konten stimulus tertentu. 
Fenomena ini adalah sebuah perangkat show-and-tell yang secara tepat 
disesuaikan dengan budaya yang disajikan. 

Perhatikan bahwa dalam sejarah penampakan UFO, selalu 
penampakannya tampak lebih maju bagi para pemirsanya saat itu. 
Penampakannya di abad pertengahan adalah sebuah kapal layar yang 
berlayar di langit! Penampakan tahun 1897 tampak seperti ilustrasi 
buku fiksi ilmiah di era Victorian dan semua kru dilaporkan berpakaian 
sesuai untuk tahun 1890. Penampakan-penampakan yang sekarang ini 
adalah sebuah "pesawat luar angkasa" dengan astronot-astronotnya 
seperti pilot yang mengenakan pakaian luar angkasa. Jelas bahwa baik 
dalam bentuk kapal layar yang penuh dengan tali temali maupun dalam 
bentuk kapal Jules Verne itu tidak mungkin dapat melakukan 
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perjalanan antariksa dalam bentuk-bentuk itu dari planet lain ke bumi 
dan juga ketika kembali. Mereka semua ada di sini dalam bentuk fisik 
seperti itu untuk memastikan kalau mereka dilaporkan seperti itu, 
tetapi mereka tidak sampai di sini dalam bentuk seperti itu dan terbang 
ke sini. 

Tampilan ini disengaja dan merupakan bagian dari program terkontrol 
difusi budaya berbentuk informasi khusus ke dalam peradaban bumi 
saat ini. Namun, informasinya sendiri dalam bentuk kode! Dan itu 
tidaklah jelas sama sekali tetapi bercampur dengan "kebisingan" yang 
cukup besar. Bukan bermaksud bermelodramatis tetapi Toynbee telah 
banyak menunjukkan bahwa kemajuan budaya secara berkala 
didasarkan pada produktivitas sejumlah kecil orang kreatif yang 
mampu mengambil sinyal dari kebisingan itu dan muncul dengan pola 
konseptual baru seperti yang dijelaskan oleh Sorokin dan Kroeber. 
Tampaknya seperempat terakhir abad ini adalah waktu yang seperti itu, 
dan mungkin … (the) … Invisible College mungkin adalah kelompok 
yang dapat memecahkan kode sinyal itu dan dengan demikian dapat 
mengekstrak informasi kunci. Saya berharap mereka bisa melakukan 
ini sebelum Rusia melakukannya. Data yang dikodekan itu sebenarnya 
mengandung informasi yang cukup banyak di bidang teknologi, 
budaya, filsafat, agama, dan sosiologi. Mengutip McLuhan, fenomena 
itulah pesannya. Keseluruhan pola harus dianggap sebagai hal yang 
total dan tidak diteliti dengan gaya Spencerian. Jika pendekatan sedikit 
demi sedikit digunakan, pola totalitasnya akan hilang dan 
mengakibatkan hilangnya informasi. 

Model-model lainnya (fenomena UFO) dibangun di sekitar proposal 
yang diajukan sedini tahun 1947 oleh para pembahas fenomena ini 
dalam kelompok Mark Probert di California. Saya terus kembali ke ide-
ide mereka ini karena mereka sebenarnya menjelaskan detail fenomena 
UFO. (Lihat THE COMING OF THE GUARDIANS, SEANCE 
REPORTS AND TRANSCRIPTS 1945-1960, ROUND ROBIN 1950-
1960, Vista, Ca., The Borderland Science Research Association.) 

Model ini juga ditemukan tersebar di sebagian besar data UFO yang 
dipublikasikan, terutama dalam laporan-laporan penerima kontak , 
yang sebagian besar tampaknya benar. Yang saya telah selidiki sendiri 
juga memiliki cincin kebenaran tentang mereka. Sekarang, model 
Extraterrestrial Intelligence (ETI) yang merupakan ekstrapolasi 
peradaban kita gagal menjelaskan fenomena paranormal atau desain-
desain engineering yang dilaporkan, sementara pelanggaran terus-
menerus terhadap hukum fisika dan aerodinamika umum telah 
menghilangkan model mekanis sederhana UFO. Keterbatasan nyata 
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yang dikenakan pada penggunaan pesawat ruang angkasa dari jenis 
mekanis bagi jarak tipis antar tata surya sekali lagi tidak memasukkan 
jet atau pesawat ruang angkasa yang digerakkan dengan ion sebagai 
model yang memungkinkan. 

Model yang tampaknya sesuai dengan data itu, yang secara luar biasa, 
adalah model yang dibangun di sekitar konsep alam semesta 
multidimensi yang berisi peradaban maju secara teknis yang beberapa 
di antaranya telah mencapai kemampuan perjalanan multidimensi. 
Perjalanan ini adalah fenomena ruang-waktu di mana perubahan 
frekuensi itu setara dengan perubahan lokasi secara instan; yaitu, 
mereka mendematerialisasikan "di sana" dan mematerialisasikan "di 
sini." Begitu sampai di sini, pesawat atau kendaraan itu beroperasi 
sebagai objek fisik dalam dimensi kita. Ia dapat melanggar hukum fisika 
dengan melakukan dematerialisasi sebagian. Penampilan fisiknya 
ditentukan oleh misinya, bukan oleh tuntutan engineering apa pun, 
dan kru-nya dapat muncul sebagai diri mereka sendiri atau sebagai 
perwujudan penampilan yang dibuat-buat, sekali lagi tergantung pada 
misinya. 

Tampaknya apa yang dianggap sebagai perubahan frekuensi adalah 
bahwa materi yang terdiri atas dimensi-dimensi lain itu bervariasi dari 
materi kita karena jarak dari kulit elektron ke nukleus jauh lebih rendah 
di sana daripada di sini. Dalam artian tertentu, materi mereka lebih 
"padat" dibanding dengan materi kita, jadi mereka memperluas materi 
mereka untuk dapat terwujud di sini dan harus menahan keadaan 
abnormal ini agar tetap di sini. Untuk kembali ke tempat mereka, 
mereka mengendurkan medan energi mereka dan langsung segera 
kembali. Perbedaan dalam materi-materi ini memungkinkan bagi 
dimensi mutual kita dapat secara normal hidup berdampingan tanpa 
gangguan kecuali dalam beberapa kasus yang jarang terjadi di mana 
semacam percikan terjadi di mana seseorang dan sebuah benda muncul 
atau menghilang secara tiba-tiba. 

Dampak budaya umum dari fenomena UFO melalui pertunjukannya 
yang gigih dan tampak disengaja ini telah menciptakan revolusi 
pengetahuan yang dramatis dalam populasi umum. Ini memberikan 
para minoritas kreatif sebuah iklim sosial yang benar-benar baik untuk 
bekerja. Dalam arti tertentu, fenomena tersebut telah menciptakan 
kebutuhan akan ide-ide baru—kini seseorang harus memunculkannya. 

Saya telah mengerjakan ide-ide ini dengan sangat rinci dan semakin 
konsep ini diperluas ia semakin cocok. Anda tahu masalah sebenarnya 
dalam konstruksi sebuah teori adalah sifat takut-takut. Kita terlalu 
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sering enggan untuk bergerak dengan berani ke sebuah domain baru 
dan dengan demikian kita tidak dapat mengatasi fenomena ledakan 
intelektual.9 

Jadi apa yang saya katakan, kemudian, adalah bahwa fenomena UFO ini 
sedang membentuk sebuah pola, yang intinya adalah sebuah struktur bagi 
keberadaan dan pemikiran, atau sebuah filosofi, yang mulai sekarang dapat 
disatukan. Para penerima pesan yang dihubungi secara khusus itu 
memberikan petunjuk penting menuju konstruksi filosofi ini. Khotbah 
kosmik ini, seperti istilah Steiger, memang menghasilkan hasil panen: 
memang ada "gandum kosmik" di antara "sekam surgawi."
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Bagian Empat 

Sifat Manusia 
Banyak dari ribuan komunikasi UFO yang tersedia bagi para ilmuwan 
peneliti itu dapat diterima secara langsung oleh mereka. Alasannya adalah 
bahwa para ilmuwan tersebut belum merumuskan teori umum yang dapat 
memuat informasi mengenai penerima-penerima kontak. Para Ilmuwan itu 
sendiri tidak terlalu ketat atau keras kepala dalam mengecualikan data-data 
ini; karena data itu tidak "menghitung (angka)". Beberapa ilmuwan 
menolak data itu sebagai data yang tidak layak mendapatkan perhatian 
mereka. Peneliti lain yang lebih tertarik melihat lebih banyak aspek 
dramatis dari bukti-bukti yang terkait dengan UFO dan menyatakan diri 
mereka siap untuk terus maju sampai pemahaman baru tercapai. Dalam 
pertimbangannya mengenai kemampuan membengkokkan logam dan 
bakat luar biasa lainnya dari Uri Geller dan anak-anak yang saat ini banyak 
menunjukkan kemampuan tipe Geller itu, Profesor Taylor mengatakan: 

Bagian dari tugas melihat dunia dengan mata seorang ilmuwan yang 
terlatih adalah dengan mencari cara untuk meningkatkan model ilmiah 
dunia kita saat ini.1 

Mudah-mudahan, ini menjadi dorongan bagi penyelidikan ini juga. Bab ini 
akan memulai presentasi teori realitas yang dirumuskan sebagai hasil studi 
panjang tentang UFO dan fenomena paranormal. Teorinya masih 
spekulatif, dan belum terbukti secara meyakinkan. Namun, saya yakin 
sudah waktunya untuk menyajikannya guna dipertimbangkan oleh para 
peneliti dan masyarakat umum, karena dengan mengenal teori menawarkan 
jalan masuk ke berbagai fenomena UFO dan kontak-kontaknya yang 
tampak masuk akal. 

Sifat Nyata Manusia 
Bayangkan diri Anda terbungkus dalam baju karet yang tebal dengan alat-
alat selam yang rumit dan berat, dengan topeng lonceng besarnya tertahan 
di bahu Anda. Anda dengan hati-hati dan dengan sedikit susah berjalan di 
dasar laut. Pakaian itu, dan kesulitan relatif ketika bergerak di dalamnya, 
adalah representasi yang sesuai akan tubuh fisik tempat kita terbungkus dan 
dengannyalah kita biasanya mengidentifikasi diri kita sendiri. Tubuh yang 
menjiwai tubuh fisik ini dapat disebut, seperti yang disampaikan St. Paulus, 
sebagai "tubuh spiritual", atau, seperti yang dinyatakan oleh beberapa 
okultis, sebagai "tubuh astral". Itu memang belum terbukti ada jika dicari 
dengan metode tertentu yang diketahui, belum ada yang bisa memastikan 
komposisi yang tepat dari tubuh astral itu; namun ada kepercayaan umum 
yang sangat besar akan keberadaannya, terbentang kembali hingga ke 
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kepercayaan zaman Mesir "Ka." Hantu dan penampakan-penampakan 
yang ada di sepanjang sejarah telah muncul sebagai saksi realitas tubuh ini. 
Dalam buku hasil penelitian mereka yang telah dilakukan dengan sangat 
baik, Muldoon dan Carrington memperlakukan dengan hati-hati seluruh 
rangkaian data mengenai proyeksi astral yang juga memberikan 
kepercayaan pada pernyataan bahwa tubuh astral itu ada.2 Dan fotografi 
Kirlian menangkap pendaran cahaya di sekitar tubuh fisik yang, menurut 
beberapa clairvoyant, itu tidak datang dari fisik tetapi dari tubuh astral. 
“Kami melihat, kata mereka, sesuatu seperti matahari yang tertutup oleh 
bulan ketika gerhana, yakni tubuh astral yang bercahaya.”3 Jadi, tubuh astral 
yang kita semua miliki itu adalah “ganda-an” dari tubuh fisik kita dan 
sebenarnya ialah yang bertindak sebagai cetakan elektrodinamik, atau 
bioplasmik , yang darinyalah dibuat konfigurasi bahan kimia yang 
bermanifestasi sebagai tubuh fisik kita. Tubuh yang lebih halus ini akan 
meninggalkan tubuh materi yang berat pada saat kematian dan ia jugalah 
yang berhubungan dengan roh atau jiwa. Ini sekali lagi tidak terbukti secara 
ilmiah, tetapi ada banyak bukti deskriptif untuk menunjukkan kebenaran 
pernyataan itu. Banyak penelitian telah dilakukan dan bahkan sekarang 
maju hingga mengenai sifat alamiah kematian dan proses sakaratul maut 
oleh Dr. Elisabeth Kubler-Ross dan lain-lain, dan pada titik ini dalam 
penelitian mereka, mereka menegaskan adanya banyak data yang 
terkumpul yang menunjukkan kelanjutan kesadaran individu ketika sedang 
dalam proses kematian tubuh fisik dan setelahnya.  

Dr. Lyall Watson menciptakan sebuah eksposisi elegan yang membela sifat 
ketidaknyataan dari apa yang kita sebut "kematian", tetapi kemudian 
menyimpulkan bahwa dalam menyelidiki keparanormalan, seorang peneliti 
bisa jadi "dikontrol oleh sebuah “pengasuh” kosmik yang berhati-hati."4 
Saya sependapat dengan kecurigaanya, bahwa dalam penyelidikan 
keparanormalan kita itu seperti menginjak tepian jenis pengetahuan yang 
sebenarnya tidak dimaksudkan untuk kita miliki atau ketahui, setidaknya 
sampai kita belajar menggunakan beberapa alat baru untuk bisa memahami. 
Dan studi tentang UFO sangat banyak termasuk dalam kategori ini. 

Tubuh roh adalah yang lebih mendasar dari kedua tubuh yang disebut 
sebelumnya. Kita menghabiskan lebih banyak waktu secara eksklusif 
dengan tubuh roh daripada fisik, karena selain berdiam di dalamnya bahkan 
sebelum kelahiran dan juga setelah kematian fisik, kita memindahkan 
kesadaran kita ke dunia roh secara teratur dalam tidur. Ini merupakan 
sebuah klise dari beberapa agama bahwa dunia roh merupakan dunia di 
mana disitulah kita memiliki kemampuan yang lebih besar, kemerdekaan 
dari masalah dan rasa sakit pada tubuh fisik, dan secara umum, terdengar 
merupakan kesepakatan yang jauh lebih baik. 
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Banyak penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki dunia roh ini, dan 
temuannya adalah bahwa tidak hanya satu, tetapi banyak alam atau bidang 
keberadaan roh.5 Jadi, alam fisik kita bukanlah salah satu dari dua dunia 
saja, tetapi ialah sangat minoritas, ia hanya salah satu dari banyak dunia. 
Dunia fisik yang kita alami sekarang adalah anomali. Poin ini adalah inti 
dari masalah kita dalam memahami UFO. Penting untuk dipahami bahwa 
kita sejatinya merupakan bentuk-bentuk kesadaran yang sifatnya jauh lebih 
fleksibel dan immaterial dibanding dengan bagaimana kita menghargainya 
dalam keadaan kesadaran kita saat ini. 

Dan di saat kita maju ke alam kehidupan yang lebih tinggi, kita akan 
menjelma ke dalam tubuh yang jauh lebih halus sifatnya daripada yang 
sekarang digunakan, sama seperti di masa lalu, kita menggunakan 
tubuh yang hampir sangat kasar dan kasat dibanding dengan yang kita 
sebut kita miliki hari ini.6 

Banyak orang baik secara sengaja maupun tidak sengaja mengalami 
perjalanan keluar dari tubuh untuk waktu yang singkat. Mungkin 
pengalaman yang paling umum terjadi adalah pada saat pra-tidur, periode 
hanyut, ketika orang tersebut merasakan sensasi mengambang dan 
menyadari dirinya di dekat langit-langit lalu menengok kembali ke tubuh 
fisiknya yang sedang terbaring. Kemampuan untuk melakukan perjalanan 
keluar dari tubuh fisik ini dapat dipelajari, dan ada berbagai metode yang 
diajarkan kepada mereka yang tertarik, oleh kelompok-kelompok seperti 
Theosofis dan Eckankar karya Paul Twitchell . Seperti yang telah dicatat 
Twitchell, jenis informasi ini juga berada di area di mana pengetahuan ini 
sulit didapat atau diungkapkan: 

“Dia yang telah sepenuhnya menyelesaikan perjalanan jiwa merasa hampir 
tidak mungkin untuk mengkomunikasikan pengalamannya kepada orang 
lain begitu dia telah kembali ke bentuk fisik, terutama ketika perjalanannya 
telah membawanya di atas dunia astral ke alam yang lebih tinggi.”7 

Jadi, meskipun mungkin sulit untuk dibuktikan, skema saya tentang hal-
hal yang tampaknya cocok dengan fenomena UFO ini memiliki konsep 
dengan prinsip dasar bahwa tubuh fisik sendiri bukan menandakan 
kehidupan, tetapi kesadaranlah yang menandakan kehidupan, dan bahwa 
kesadaran ada dalam kontinum realitas yang mencakup apa yang sekarang 
kita kenal sebagai kehidupan, dan kematian. Ketika tubuh fisik tidak lagi 
bernyawa, kesadaran itu tetap ada dalam realitas yang berkelanjutan, hanya 
berpindah ke kepadatan kehidupan lain yang lebih ringan. 

Tambahan normal bagi garis pemikiran ini adalah kepercayaan pada 
reinkarnasi, bahwa kita masing-masing telah melalui banyak inkarnasi, 
dalam berbagai kepadatan keberadaan, berpindah dari satu ke yang lain 
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sebagian besarnya melalui gerbang kelahiran dan kematian fisik. Ada 
jumlah yang tak terhitung dari kepadatan ini di seluruh alam semesta. 
Semua sama-sama nyata. Dan masing-masing, agaknya, memiliki 
karakteristiknya sendiri sehingga dari banyak dimensi, berbagai bagian dari 
dari realitas ini tidak dapat dipahami. Inilah yang terjadi pada bidang fisik 
kita di Bumi. Saat ini kita sedang mengalami keterasingan yang nyata. Di 
sinilah kita, di alam fisik yang kasar, bergerak dalam tubuh fisik yang berat, 
dibatasi oleh keterbatasan lima indera fisik, dengan sedikit alasan yang jelas 
untuk mengembangkan indra psikis atau non-fisik yang merupakan bagian 
dari tubuh kita yang lebih halus. Mengapa kita begitu terbatas dalam 
kepadatan ini; mengapa begitu sulit untuk memperluas kesadaran kita? Apa 
alasan untuk hidup dalam kepadatan ini? Sebenarnya, apa saja alasan 
adanya kehidupan di semua kepadatan itu sendir? 

Sebagian besar dari kita sebagai Manusia Bumi memiliki beberapa tujuan, 
biasanya bersoalan seputar keamanan finansial atau pencapaian yang 
menghasilkan ganjaran fisik selama hidup kita di Bumi. Sedangkan tujuan-
tujuan lain yang lebih bersifat abstrak terjalin dengan tujuan-tujuan dasar 
sebelumnya, yang muncul dalam kehidupan fisik kita sebagai perasaan akan 
seni, keindahan, filsafat, atau bagi adanya pendamping yang ideal. Sisi 
keberadaan yang tak terlihat ini terus-menerus menarik kesadaran kita, 
melalui emosi dan pikiran. Pencarian akan kebenaran atau keindahan 
semacam ini adalah salah satu contoh yang baik dalam realitas, lebih dari 
sekadar bidang fisik yang terlihat. Pada berbagai tingkat kepadatan, tujuan 
kita semua sebagai masing-masing entitas sangat berbeda. Begitu kita 
sepenuhnya terlepas dari pengalaman kepadatan fisik, kita menyadari sifat 
keberadaan yang tak terbatas, rentang abadi dari kehidupan sadar kita 
sendiri, dan kita mulai mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang 
tujuan utama kita. Kita menjadi sadar bahwa ada sesuatu yang berharga 
untuk diperjuangkan yang sifatnya abadi. Ini adalah dorongan itu, yang 
kemudian dibawa kembali ke kepadatan fisik, yang kemudian bertanggung 
jawab atas adanya kreativitas di semua bidang kehidupan: kita melihat 
dalam diri spiritual kita apa yang ingin kita bawa kembali ke dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Dorongan religius, dalam bentuknya yang 
murni dan bebas dari dogma ‘gereja’, adalah dorongan yang berlawanan 
arahnya: sementara kita berada di alam fisik, didalamnya kita mengunjungi 
dan mengalami realitas keabadian yang lebih tinggi. Oleh sebabnya, definisi 
kehidupan dibuat ulang, pada istilah kematian fisik dalam istilah agama itu 
menjadi gerbang menuju kehidupan yang lebih tinggi. Baik dalam upaya 
estetika maupun dalam upaya mendapatkan pemahaman spiritual ada 
konsep kunci: hidup itu tidak terbatas atau suram seperti yang terlihat, 
tetapi hidup dan kehidupan itu infinit dan abadi. Anda tidak dapat 
membawa harta benda kepemilikan duniawi Anda ketika Anda mati di sini. 
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Semua tujuan duniawi Anda akan mati dengan tubuh fisik Anda, tetapi satu 
hal yang dapat Anda bawa, dan itu adalah kesadaran Anda: pikiran Anda, 
roh Anda, yakni Anda yang abadi. Dan dalam atmosfir fisik yang padat ini, 
Anda saat ini sedang bekerja membangun bukan hanya diri duniawi Anda, 
tetapi juga diri Anda yang abadi. 

Disadari atau tidak, kita semua berada dalam proses perubahan diri ini 
bersama-sama. Kita semua tumbuh. Tidak hanya pada tataran tubuh fisik 
atau utamanya, tetapi lebih utama tumbuh di tataran tubuh yang lebih 
tinggi. Inilah evolusi yang sebenarnya. Ini adalah alasan bagi pengalaman 
kita di Bumi saat ini. Kita telah memilih untuk datang ke kepadatan 
duniawi ini untuk mengalami katalis emosional kehidupan fisik. 
Pengalaman yang kita peroleh di sini memiliki hasil dalam evolusi pikiran 
kita, kesadaran kita. 

Anda perhatikan saya mengasumsikan adanya sebuah arah yang diinginkan, 
jalur yang pada akhirnya dapat diprediksi, menuju evolusi ini. Saya 
berpendapat bahwa evolusi ini mengarah ke pemikiran Sang Pencipta kita. 
Saat kita tumbuh dalam pikiran, kita lebih dekat mendekati pemikiran 
dasar Sang Pencipta kita. Saya percaya bahwa ini adalah tujuan utama kita. 
Tidak peduli jalan apa yang kita pikir kita jalani, bisa konsep yang satu ini 
merupakan konsep yang maju dalam pengalaman kita, atau ia akan dengan 
sabar menunggu kita selesai dengan urusan berleha-leha kita dan mulai 
menyelesaikan bisnis yang utama. 

Aura adalah tepian dari tubuh kita yang lebih tinggi yang dapat diamati, ia 
terlihat tepat di luar permukaan tubuh fisik kita. Orang-orang dengan 
indera keenam yang berkembang dengan baik telah melihatnya sepanjang 
sejarah; termasuk lingkaran cahaya di sekitar seorang panutan yang 
dihormati yang dilukiskan oleh banyak seniman selama berabad-abad. 
Semyon Davidovich Kirlian dari Krasnodar di Uni Soviet telah 
mengembangkan sebuah proses di mana aura ini dibuat tidak hanya terlihat 
tetapi dapat direkam dengan fotografi. Melalui prosesnya, seluruh dunia 
warna dan kehidupan ini menjadi terlihat oleh mata fisik. Semua makhluk 
hidup, tumbuhan dan manusia, memiliki aura ini. Warna dan intensitas 
aura merupakan indikasi sifat dari tubuh yang lebih tinggi dan juga keadaan 
tubuh fisik. Aura tampaknya berubah-ubah sebagai respons terhadap 
suasana hati atau kesehatan subjek, dan sifatnya tidak dibatasi oleh kualitas 
intelek dan pendidikan yang biasanya kita pertaruhkan dalam ilusi fisik kita. 
Seorang petugas kebersihan, misalnya, bisa memiliki aura yang lebih intens 
dibanding dengan seorang fisikawan terhormat yang kantornya dia 
bersihkan. 

Seperti yang dikatakan OAHSPE: 
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Seseorang bisa jadi bijaksana dalam hal buku dan filsafat dan 
matematika dan puisi dan pelajaran lainnya yang hebat, namun 
nilainya rendah dalam hal batin. Seseorang bisa jadi tahu sedikit 
tentang semua pengetahuan seperti itu, dan bisa juga miskin, tetapi 
melalui kesulitan dan pengalaman, ia berkembang dalam simpati dan 
berbuat baik kepada orang lain, dan ia pun menjadi tinggi dalam hal 
batin.8 

Masing-masing dari kita mengalami kehidupan di Bumi, apa pun 
keadaannya, untuk tujuan yang sama: pemurnian lebih lanjut tubuh aura 
spiritual. Kondisi pancaran aura kita merupakan indeks cepat dari 
perkembangan spiritual kita. 

Ada 250 miliar bintang di galaksi kita saja, dan ada triliunan galaksi yang 
tak terhitung jumlahnya selain galaksi kita. Ciptaan in tampaknya tak 
terbatas, baik dilihat dari kacamata ilmu fisika saat ini maupun dalam istilah 
filosofisnya. Apa yang membatasi kita untuk mengalami penciptaan yang 
tak terbatas ini? Siapa pun yang pernah merasakan rasa memabukkan dari 
apa yang tersimpan dalam kesadaran yang berkembang tahu bahwa entah 
bagaimana, ia harus terus mencari kesadaran ketidakterbatasan itu lagi. 

Banyak dari UFO mencoba untuk berperan dalam evolusi kita ini. Sebagian 
besar dari mereka berada dalam kepadatan yang berbeda dari dunia fisik 
kita di sebagian besar waktu, dan menjadi "nyata" bagi kita dan dunia fisik 
kita hanya dalam waktu yang singkat. Makhluk UFOnaut sendiri memiliki 
alasan yang baik untuk bertindak seperti yang mereka lakukan ini, sebagian 
besar alasannya terkait dengan konsep evolusi pikiran ini. Mereka ingin 
membantu kita dalam evolusi pikiran kita. 

Ada banyak bukti bahwa ada variasi yang cukup besar diantara sumber-
sumber mengenai aktivitas UFO di langit kita. Beberapa UFO 
berhubungan dengan, dan juga bekerja dengan UFO lainnya. Beberapa 
tampaknya beroperasi sendiri, tidak menyadari UFO lain seperti halnya kita 
tidak menyadari kepadatan lebih halus. Berbagai UFO datang dari berbagai 
kepadatan baik di dalam alam semesta "nyata" kita dan dari luar realitas 
kita. Keadaan evolusi mental mereka juga sangat bervariasi, beberapa entitas 
tidak terlalu maju jauh dari kita, beberapa sangat di luar jangkauan kita. 
Tapi mereka semua tertarik pada Bumi sekarang. Waktu sekarang ini 
tampaknya sangat penting. Dalam kontak kami dengan UFO, kami 
temukan mengapa mereka merasa demikian. 

Sindrom Bumi Datar 
Belum lama berselang manusia menganggap dirinya hidup di Bumi yang 
datar, dengan ujung-ujungnya jatuh ke dalam jurang. Langit malamnya 
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berupa mangkuk hitam beludru, bertatahkan titik-titik cahaya kecil, yang 
berputar di sekitar kita. Sekarang, kita telah membuat beberapa kemajuan 
dalam pemahaman tentang Bumi dan bintang-bintang. Kita melihat bahwa 
Bumi itu bulat, kita melihat bahwa bumi bergerak di ruang angkasa; kita 
melihat bahwa titik-titik cahaya di langit itu adalah planet seperti kita atau 
entitas bercahaya seperti Matahari kita. Kini kita telah menemukan bahwa 
alih-alih kegelapan langit itu sebagai permukaan mangkuk yang tertutup 
dan protektif, ruang angkasa itu sangat luas, sehingga bahkan hanya untuk 
ke halaman belakang langit dari bintang tetangga terdekat saja, kita 
membutuhkan waktu 80.000 tahun untuk melintasi jarak ke sana. Ini 
dihitung dengan kecepatan 7 mil per detik, kecepatan meluncur yang 
dilaporkan dari pesawat luar angkasa tercepat yang diluncurkan oleh 
manusia hingga saat ini, Pioneer10.9 Sejauh ini pemahaman ini membawa 
kita pada: bahwa perjalanan ruang angkasa adalah sebuah kenyataan, tetapi 
pemikiran untuk melakukannya, secara personal, itu masih tidak masuk 
akal, terutama jika Anda mulai mempertimbangkan perjalanan keluar dari 
sistem tata surya kita. Disinilah ilmu pengetahuan kita sekarang: masih 
dalam batas-batas teknologi dan rutinitas sehari-hari kita, kita memiliki 
filosofi realitas yang berfaedah dan kokoh. Tetapi pada perbatasan ruang 
dan waktu fisik, ada ketidakpastian yang luas. Kita belum setara dengannya. 
Tantangannya ada di sana, menunggu dengan sabar sampai kita mulai 
mencarinya. 

Dalam konteks inilah saya merasa UFO-UFO itu telah tiba di sini. 
Mungkin kita berada di ambang waktu bagi pengungkapan pemahaman 
yang bahkan lebih besar dari sekedar pemahaman seputar Bumi datar dan 
memberikan kedalaman pengetahuan tentang langit. Dan UFO bertindak 
kali ini sebagai petunjuk yang menarik ke realitas baru. Bahwa mereka itu 
tidak "menghitung" seperti yang kita pahami saat ini itu menjadi 
karakteristik yang disambut baik, karena kualitas data inilah yang secara 
historis telah menyiarkan tingkat baru kemajuan pengetahuan manusia. 
Studi yang cermat tentang UFO dan fenomena terkait UFO telah 
membawa saya pada kesimpulan tentang sifat realitas yang merupakan 
keberangkatan dari doktrin bumi datar-ke-bulat yang diterima pada 
masing-masing zamannya. Teori ini memiliki benihnya tidak hanya dalam 
data ufologi tetapi juga dalam disiplin ilmu yang luas: fisika atom, 
parapsikologi, teosofi, dan teologi. Saya telah memperhatikan sains dan juga 
pseudo-sains. Saya tidak bisa dan tidak mengklaim bahwa teori ini ilmiah, 
tepatnya; saya juga tidak mengklaim diri saya sebagai pengamat yang 
sempurna, atau seorang penerima ide. Saya mencoba untuk menyatakan 
teori saya sedemikian rupa sehingga dapat dengan cepat dipahami. 
Kesenangan dan tantangan dalam penyelidikan lebih lanjut adalah milik 
Anda dan juga milik saya. Sebagian besar teori ini adalah karya orang lain. 
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Saya hanya menggabungkan bahan-bahannya, menambahkan beberapa 
penyempurnaan. Bagian dari teori ini mungkin tampak tidak masuk akal 
pada awalnya, tetapi kemudian begitu pula gagasan tentang Bumi yang 
bulat dulu, itu tidak diragukan lagi. 

Ada satu aspek studi UFO yang belum menyamai kisah Bumi bulat ini: 
Columbus dan bukti yang ditunjukkannya belum tiba untuk kita! Ada 
banyak data untuk mendukung teori yang dikembangkan dalam teks ini. 
Tetapi sebagian besar dari data ini tidak terbukti: tidak memiliki validitas 
yang dapat dibuktikan. Ini berarti banyak orang waras dan berakal akan 
mundur di sini. James Randi, sang prestidigitator, mengemukakan sudut 
pandang ini dengan baik: 

Saya sering ditanya, “Apakah Anda menyangkal keberadaan ESP dan 
kejadian paranormal lainnya?” Jawabannya adalah saya meragukan 
keberadaan mereka hanya karena saya tidak pernah memiliki bukti 
yang diajukan kepada saya yang akan membuktikan keberadaan 
mereka. Saya tidak bisa memilih untuk mempercayai sesuatu hanya 
karena saya menginginkannya. Beri saya beberapa bukti kuat, dan saya 
akan berubah pikiran: sampai saat itu, saya dibebani dengan realitas.10 

Dan begitu juga kita semua, dibebani dengan realitas: sebuah realitas yang 
mengirimkan kepada kita banyak petunjuk yang jelas tentang realitas yang 
lebih besar. Ilmu sains yang sejati itu, saya sampaikan, bukan hanya sekedar 
menjelaskan apa yang familiar, tetapi juga menjelajahi semua hal yang ada 
untuk dijelajahi. Fenomena UFO itu tampaknya seperti berfungsi dalam 
realitas fisik yang lahir dari imajinasi terliar ras kita. Carl Jung menganggap 
fenomena ini hanya dari sumber itu.11 Namun peristiwa UFO ini sedang 
terjadi, dan merupakan sebuah respons yang valid untuk berusaha 
memahaminya, dengan menggunakan semua materi yang tersedia. Inilah 
yang telah saya lakukan; bahan yang dibahas di sini menurut saya adalah 
bahan terbaik yang tersedia untuk perumusan solusi yang bisa diterapkan 
untuk misteri UFO. Ujian akan teori apapun adalah nilainya sebagai alat 
prediksi dan penjelasan. Selama beberapa tahun sekarang, peristiwa UFO 
telah cocok dengan teori ini. Seolah-olah saya telah memasukkan cukup 
banyak potongan ke dalam teka-teki saya sehingga yang tersisa cukup 
mudah dipasang ke dalam gambaran keseluruhan yang sedang berkembang. 

Isi dari teori ini sendiri telah disaring dari 25 tahun kumpulan kontak yang 
dikatakan dengan UFO. Tidak ada satu pun bukti yang dinilai saat itu 
diterima; tetapi hanya ditambahkan ke massa data lainnya. Dari massa 
inilah terpicu sejumlah korelasi data yang mengejutkan sehubungan dengan 
persentase tinggi fenomena-fenomena yang terkait dengan UFO.
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Bagian Lima 

Solusi Bagi Misteri Ufo 
Pada 1950-an, ada banyak penerima kontak UFO yang menulis buku, 
memberikan kuliah, dan secara umum mendapat keuntungan dari 
hubungan pribadi mereka dengan makhluk-makhluk luar angkasa. Yang 
paling terkenal termasuk George Adamski, Orfeo Angelucci , Mayor Wayne 
Aho , Truman Betherum , Dan Fry, Howard Menger, George Hunt 
Williamson, dan George Van Tassel. Para peneliti UFO yang serius di masa 
ini cenderung berantipati cukup besar terhadap para penerima kontak 
tersebut karena mereka membingungkan dan mempolarisasi opini publik. 
Kebanyakan peneliti yang bermotivasi ilmiah merasa bahwa orang- orang 
yang dihubungi ini hanyalah pembohong atau pemabuk yang menipu diri 
sendiri. 

Saya menghindari penilaian ini, dan saya menggunakan data-data dari 
beberapa sumber ini. Secara historis, pengecualian data seperti inilah yang 
terkadang menghambat sains. Saya dapat menunjukkan di sini bahwa ada 
jarak yang jauh antara penerimaan data itu dan pembobotannya di 
akhirnya. Saya telah membaca dengan cermat materi yang diterbitkan oleh 
para penerima kontak tersebut, dan secara pribadi telah mengenal beberapa 
dari mereka. 

Dua puluh tahun berlalu sejak kebingungan yang ditimbulkan oleh adanya 
kontak pertama dan menghasilkan sejumlah besar kontak-kontak baru di 
seluruh dunia. Namun, karena kurangnya rasa hormat yang diberikan 
kepada kontak pertama yang diakui, yang lebih baru menjadi cenderung 
menyimpan kontak-kontaknya untuk diri mereka sendiri, kecuali hanya 
sebagai laporan bagi satu atau dua organisasi investigasi UFO. Menjadi 
seorang penerima kontak kemudian dinilai sangat ketinggalan zaman. Saya 
pribadi mengenal banyak penerima kontak yang diam, dan saya akrab 
dengan kasus-kasus lain yang telah menceritakan pengalaman aneh mereka 
dengan makhluk UFOnaut dengan syarat itu dirahasiakan. 

Hal penting tentang semua kontak ini adalah bahwa ada korelasi yang luar 
biasa dari informasi-informasi yang mereka terima itu, dan yang jelas bagi 
siapa saja yang telah bersusah payah meneliti literatur-literatur yang ada. 

Kontak diam yang reputasinya cukup terkemuka dikutip dalam film 
dokumenter televisi: UFOs, PAST, PRESENT, AND FUTURE. Dia adalah 
seorang komandan penuh Angkatan Laut AS, sedari itu tidak sulit melihat 
alasan kenapa dia enggan mempublikasikan kontak telepatinya. Berikut ini 
sebagian dari laporan kontak tersebut. Kontak itu dibuat pada pukul 14:00 
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pada tanggal 9 Juli 1959, di kantor CIA di 5th and K Streets NW, 
Washington, DC 

D. Cmdr.______ menunjukkan bahwa pada akhir bulan Juni dia dan 
seorang Perwira Angkatan Laut lainnya terbang ke Maine dan 
mengunjungi Ny. S dengan tujuan untuk menyaksikan sendiri 
terjadinya kontak dan mewawancarai wanita tersebut. Nyonya S, 
setelah wawancara dan melakukan kontak, ia bertanya ke Cmdr. 
______ mengapa dia tidak mencoba membuat kontak sendiri. Si 
Perwira ______ kemudian mencoba, tetapi tidak berhasil. 

E. Setelah kembali ke Wash. Cmdr. ______ mendiskusikan kasus ini 
dengan Bpk. ______ dan Lt. Cmdr. ______di CIA. Atas desakan 
keduanya ini, dia pun kembali mencoba melakukan kontak dan 
berhasil. Ia berhasil menerima pesan dari seseorang bernama AFFA, 
seorang penghuni planet Uranus. Cmdr. ______ menuliskan 
pertanyaannya di selembar kertas besar (pertanyaannya dibuat oleh 
kedua orang lain tadi) bersikap rileks, lalu terasa olehnya sebuah 
kekuatan yang tak terlihat atau diketahui dari mana membimbing 
tangannya menulis jawaban. Selama pesan itu dikirim, ia mengalami 
ketegangan fisik yang sangat kuat. Dari sekian banyak pertanyaan yang 
diajukan ke AFFA—beberapa contohnya: 

T.  Apakah Anda mendukung pemerintah, kelompok agama, atau ras 
tertentu? 

A.  Tidak, kami tidak. Tertanda, AFFA. 

T.  Apakah akan ada Perang Dunia ketiga? 

A.  Tidak. Tertanda, AFFA. 

T.  Apakah umat Katolik adalah orang-orang pilihan? 

A.  Tidak. Tertanda, AFFA. 

T.  Bisakah kita melihat sebuah pesawat luar angkasa atau piring 
terbang? 

A.  Kapan Anda ingin melihatnya? Tertanda, AFFA 

T.  Bisakah kita melihatnya sekarang? 

A.  Pergilah ke jendela. Tertanda, AFFA. 

(Bpk ______, Cmdr. ______dan Lt. Cmdr. ______semuanya pergi ke 
jendela.) 

T.  Apakah kita melihat ke arah yang benar? 
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A.  (menjawab dengan vokal) Ya, tertanda, AFFA 

Tepat pada saat itu, sekitar jam 14.00, 6 Juli 1959, ketiga orang ini 
melihat apa yang mereka indikasikan sebagai sebuah piring terbang. 
Mereka menggambarkan objek itu bulat, dengan perimeter lebih terang 
daripada pusatnya. Letnan Cmdr. Mengecek ke Washington Center 
(radar) dan diberitahu bahwa dengan sebab yang tidak diketahui radar 
itu berputar kembali dari posisi dimana piring terbang itu seharusnya 
terlihat dan pada saat penampakan pada rekaman waktunya telah 
diblokir. 

… H. Pada tanggal 10 Juli 1959, Mayjen Friend didampingi 
Cmdr._____  mengunjungi kantor ONI untuk mempelajari berkas 
kasus Ny. Swan. Catatannya menunjukkan bahwa Nyonya Swan telah 
berhubungan dengan orang-orang berikut dari sebuah planet atau 
(sistem): 

AFFA—Uranus 
Crill —Jupiter 
ALOMAR—Merkurius 
PONNAR—Merkurius (ingin membiarkan ras manusia sendirian 
terebus dalam jusnya sendiri.) 
ANKAR—Centaurus 

Angkatan Laut AS menunjukkan bahwa melalui kontak-kontak ini Ny 
. S______telah mampu menjawab pertanyaan teknis di luar tingkat 
pendidikan atau latar belakangnya. Kasus ini berisi catatan dari 
beberapa pertukaran yang dilakukan oleh Ny . S______ , dan 
sementara ada beberapa kebocoran informasi tentang bagaimana 
sebuah pesawat ruang angkasa itu bekerja dan itu terbuat dari apa, 
informasi ini ada nilainya. … ia menunjukkan bahwa Kanada telah 
mengeksploitasi sudut pandang ilmiah ini. 

I. Catatan S______ menunjukkan bahwa ada organisasi bernama 
OEEV yang berarti Asosiasi Planet-Planet Alam Semesta, dan bahwa 
organisasi tersebut memiliki proyek EU atau Euenze (?) (bumi) yang 
sedang dilakukan. Apa yang ingin dicapai proyek ini tidak disebutkan.1 

Dalam buku George Hunt Williamson, THE SAUCERS SPEAK! kami 
menemukan beberapa korelasi yang menarik dengan kontak diam 
Komandan yang diatas. Williamson melaporkan kontaknya pada tahun 
1952 melalui telegrafi radio dan telepati. Dia memasukkan kontak dengan 
AFFA dari Uranus, ANKAR-22 dari Jupiter, dan PONNAR dari planet 
Hatonn di Andromeda. Ini adalah contoh korelasi yang saya bicarakan. 
Salah satunya tidak akan membuktikan apa-apa jika berdiri sendiri. Lusinan 
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kebetulan-kebetulan seperti itu mulai ditambahkan ke deskripsi yang 
masuk akal akan sebuah teori yang juga masuk akal dari semua kekacauan 
besar-besaran mengenai UFO ini. Satu catatan: dalam menangani kontak-
kontak ini, Anda harus ingat bahwa AFFA, PONNAR, dan ANKAR-22 
kemungkinan besar bukan penghuni kepadatan seperti pada realitas kita, 
dan karena itu mereka tidak akan terlihat oleh astronot yang mendarat di 
planet-planet mereka. 

Sebagian besar dari korelasi-korelasi yang sangat signifikan itu menjadi jelas 
setelah melalui proses baca yang menyeluruh dan penguraian pesan serta 
makna dari komunikasi-komunikasi yang disampaikan. Saya telah memilih 
sebagian kecil yang dapat mewakili jutaan kata hasil komunikasi kontak 
yang telah saya baca selama bertahun-tahun, agar inti dari apa yang saya 
yakini adalah pesan dari UFO ini dapat dibuat dengan mudah tersedia bagi 
pembaca. . Saya banyak menggunakan sumber Hatonn dalam dua bab 
mendatang ini karena materi-materinya telah dikumpulkan oleh kelompok 
eksperimen yang saya dirikan dan sebab itu, saya berkeyakinan ingin 
mengetahui dengan pasti bagaimana informasi itu diperoleh. 

Saya berada di dalam sebuah pesawat, yang saat ini melayang tinggi di 
atas Anda. Saya tahu pikiran Anda, meskipun saya cukup jauh di atas 
sini. Saya, saat ini, berada dalam pesawat yang mampu melakukan 
penerbangan antarplanet. Pesawat ini telah dilihat oleh beberapa 
masyarakat Anda. Ini akan segera dilihat oleh lebih banyak dari mereka. 
Ini mungkin akan segera terlihat juga oleh Anda sendiri jika Anda 
mencarinya. Waktunya semakin dekat sekarang bagi kami harus 
terlihat oleh lebih banyak lagi orang-orang di planet ini. Waktunya 
sekarang semakin dekat bagi kami untuk harus menciptakan rasa ingin 
tahu yang tinggi di antara masyarakat Anda. Saat ini mereka sudah 
cukup penasaran dan ingin tahu, tetapi mereka belum mencari. Inilah 
yang ingin kami lakukan: kami bermaksud memberikan stimulus bagi 
mereka, untuk meningkatkan keinginan pencarian mereka. Persentase 
yang lebih besar dari masyarakat Anda, meskipun tertarik dengan 
pesawat kami, namun mereka tidak cukup tertarik untuk mencari 
jawaban atas apa yang mereka lihat. Maka kami bermaksud 
mengentaskannya dengan merangsang minat yang lebih intens.2 

Dan Yolanda menyalurkan pesan yang senada bagi alasan adanya 
penampakan UFO yang terus berlanjut: 

Ingatlah tujuan penampakan-penampakan ini. Mereka hanya untuk 
membuka pikiran dan hati orang-orang yang skeptis …3 

Dan penerima kontak lain, seorang Arizonan, menyampaikan ini dari 
sumbernya: 
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Pria yang tubuh dan pikirannya saya gunakan untuk berbicara dengan 
Anda saat ini, ia  dipergunakan oleh karena kerja samanya yang sepenuh 
hati. Seandainya dia tidak mencoba menjangkau, saya tidak akan 
membalas tersenyum kepadanya sebagai jawaban. Namun tidak semua 
yang mencoba menjangkau itu kami jawab, karena mereka tidak 
menjangkau kami dengan tujuan yang jujur. Beberapanya ingin 
memperoleh kepuasan pribadi karena pengalaman komunikasi ini; oleh 
karenanya, mereka tidak mencapai titik penerimaan yang terbuka yang 
diperlukan untuk menerima saya. Saya itu memendar bagi banyak 
orang di dunia Anda. Orang ini sendiri tidaklah istimewa atau unik.4 

Sepertinya mereka ingin orang-orang di Bumi itu mencari jawaban atas 
misteri-misteri UFO sendiri. 

Saya berbicara kepada Anda saat ini dari pesawat yang Anda kenal 
sebagai otevana . Ini adalah pesawat yang sangat, sangat besar 
dibandingkan dengan standar Anda. Panjangnya beberapa mil. Kami 
telah menaiki pesawat ini di atas planet Anda selama beberapa tahun. 
Ini seperti dunia itu sendiri, dan digunakan untuk perjalanan 
antargalaksi. Di atas kapal ini, kami memiliki semua fasilitas yang Anda 
miliki di dunia Anda, ditambah banyak fasilitas lainnya.5 

Disini, mereka tampaknya menggambarkan "kapal induk" berbentuk 
cerutu yang sering terlihat, yang biasanya tidak berada dalam dimensi 
realitas kita dan oleh karena itu biasanya tidak terlihat oleh kita. Korelasi 
yang menarik di sini adalah dari buku, OAHSPE, yang ditulis oleh Dr. 
John Ballou Newbrough , pertama kali diterbitkan pada tahun 1882. Buku 
tersebut dikatakan sebagai produk dari tulisan otomatis (telepatik). 
OAHSPE menceritakan tentang makhluk eterik yang melakukan 
perjalanan ke Bumi dengan pesawat ruang angkasa untuk membantu 
evolusi umat manusia. Salah satu jenis kapal yang disebutkan oleh mereka 
adalah “otevan.”6 

Berikut ini lebih lanjut tentang kapal OAHSPE, dan tujuannya: 

Seperti yang saya ajarkan kepada para korporean (manusia bumi) untuk 
membuat kapal yang dapat melintasi lautan korpor, demikian pula saya 
telah mengajarkan ke para etherean untuk membangun kapal menuju 
laut etherean saya . 

Sebagaimana Aku mengikat para korporean sehingga dia tidak dapat 
bangun ke udara di atas korpor , kecuali dengan sebuah kapal, 
demikianlah Aku menciptakan surga-Ku bagi roh-roh manusia, agar 
dengan kapal buatan itu mereka dapat menempuh cakrawala-Ku.7 
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1 
Maka buatkanlah aku sebuah Avalanza yang mampu membawa tiga 
ribu juta malaikat, dengan banyak ruangan, mampu turun dan naik, 
dan dapat bergerak ke timur dan barat dan utara dan selatan, dan 
persiapkanlah dengan sebuah magnet yang membuatnya dapat 
menghadap ke utara saat itu berjalan.8 

1 
Dan pada saat yang bersamaan, bintang-bintang lainnya yang turun 
dibawa oleh Dewa dan Dewi lainnya, kapal-kapal etherean dari dunia 
yang jauh, mereka semakin dekat dan dekat; dan, di setiap sisinya, 
cakrawalanya seolah-olah hidup seperti dunia yang gemilau terbakar.9 

Kontak telepati lainnya juga menyatakan: 

… kami beribu-ribu di atas kapal no. 1235 ini, dua puluh tiga ratus 
lima puluh tiga orang, tepatnya. Kami bukan orang persis seperti yang 
Anda lihat, tetapi kami dari dimensi yang berbeda, planet yang 
berbeda. Kami berkumpul di kapal eterik ini, yang seukuran sebuah 
kota; demikian yang bisa Anda pahami, untuk mengakomodasi 
kedatangan dan kepergian. 

Tujuan dari kapal ini mengorbit adalah untuk merangsang dan bekerja 
dengan semua orang yang sedang dilatih untuk menjadi pusat cahaya 
utama di belahan bumi Barat …10 

Ini adalah deskripsi yang lebih spesifik, diberikan oleh seorang penyalur di 
Miami Light Centre yang disebut Mark-Age MetaCenter . Dan sudah berapa 
lama bantuan semacam ini datang kepada kami? 

Kami telah berusaha sepanjang apa yang Anda sebut zaman kuno di 
planet Anda untuk membawa umat manusia, yakni mereka yang 
menginginkan pengetahuan, pengetahuan yang diperlukan untuk 
mengalami semua pengalaman tak terbatas yang diciptakan oleh 
Pencipta kita. Beberapa dari mereka yang tinggal di planet ini di masa 
lalu telah menerima ajaran-ajaran ini dan mendapat manfaat darinya. 
Manfaatnya jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh mereka yang 
tidak merasakan manfaatnya. Kami telah berusaha selama bertahun-
tahun Anda untuk membawa kepada semua orang yang menginginkan 
sebuah ajaran, ajaran yang sangat sederhana yang memungkinkan Anda 
untuk mengetahui semuanya. Namun sayangnya, ajaran-ajaran ini 
belum dipahami dengan baik.11 

1 
"T. Sudah berapa lama mereka masuk ke atmosfer kami? 
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"J. Selama beribu-ribu tahun.”12 

1 
"T. Seperti apa kehidupan di planet Anda, dibandingkan dengan 

kehidupan kami? 

"J. Kehidupan di planet kami pada satu waktu sangatlah mirip dengan 
kehidupan di planet Bumi. Namun, saat ini seluruh populasi 
makhluk hidup kami telah berkembang menjadi kemampuan yang 
sepenuhnya menyatu dan merupakan gabungan dari setiap saudara 
di planet yang dikenal sebagai Hatonn. Kombinasinya begitu kuat 
sehingga kami mampu melakukan banyak hal. Merasa dan menjadi 
diri kami dalam kesatuan, kami pun mencari sebagai satu kesatuan, 
dan sebagaimana pencarian kami telah membawa kami maju, kami 
pun menemukan satu cara yakni mengarah langsung pada layanan, 
layanan yang terus berkembang. Layanan untuk semua bagian-
bagian dalam seluruh Ciptaan Alam Semesta ini. 

“Dan karena layanan kami telah dibutuhkan, padahal sebelumnya 
kami tidak mampu menemukan sarana untuk melakukan layanan-
layanan yang kini kami lihat itu semua sebagai layanan kami. 

“Dengan cara ini, kami telah mengembangkan kemampuan yang 
bisa Anda sebut keajaiban. Kami memiliki kemampuan untuk 
melampaui apa yang Anda kenal sebagai ruang dan waktu. Kami 
memiliki akses secara sadar ke pengetahuan yang Anda akses hanya 
selama meditasi, secara bawah sadar. Kebebasan yang kami 
nikmati, teman-teman, ada karena kami mulai melihat bahwa kita 
semua adalah satu. Realisasi adalah semua hal yang ada di antara 
planet Bumi dan planet Hatonn. Di planet Anda, seperti halnya di 
planet kami, setiap helai rumput itu hidup dengan pengetahuan 
akan Sang Pencipta. Angin menyanyikan puji-pujian bagi-Nya. 
Pepohonan bersorak kegirangan dalam Ciptaan Bapa kita yang tak 
terbatas. Jika Anda tidak dapat melihat Sang Pencipta, teman-
temanku, itu adalah soal mencari, dan mencari, dan terus 
mencariNya. Dan kemudian, teman-teman, Anda akan mulai 
menyadari, dan memahami, bahwa Ciptaan Bapa itu adalah semua 
yang ada di sekitar Anda. 

“Planet Bumi, teman-teman, memang planet yang indah. Ia akan 
segera bergetar dengan jenis getaran yang jauh lebih terkait dengan 
realisasi ciptaan Sang Bapa. Mulailah menyadarinya, dan 
bergeraklah bersama planet Anda, sebagaimana kami bergerak 
bersama dengan planet kami. Sesungguhnya yang ada hanyalah apa 
yang ada di dalam pikiran Anda, dan di dalam kesadaran Anda, 
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dan di dalam keyakinan Anda, di antara rasa sakit, kekurangan, dan 
keterbatasan yang Anda alami, dan kebebasan penuh yang mana 
telah kami alami dalam getaran kami.”13 

Di sini kita menemukan identifikasi Hatonn sekali lagi dan referensi lain 
untuk mencari. Ketika mereka berbicara tentang getaran mereka, mereka 
mengatakan dengan cara lain bahwa mereka tidak berada dalam realitas fisik 
kita. Ada juga indikasi di sini bahwa planet Bumi bisa jadi sedang bergerak 
ke dalam getaran atau area realitas yang berbeda. 

Kami telah membantu banyak planet lain yang bergetar dalam tingkat 
getaran umum ini. Bantuan ini diberikan pada tingkat ini oleh kami 
karena kami, dapat dikatakan, berada pada tingkat kesadaran tepat 
diatasnya, dan getaran kami adalah yang paling mampu berkomunikasi 
dengan mereka yang ingin masuk ke dalam pemahaman yang kami 
bagikan. 

Kami telah membantu banyak planet yang memulai fase getaran baru. 
Kami telah membantu banyak kelas yang lulus, dan kami telah 
melakukannya dengan sukses. Kami juga pernah gagal, tidak hanya 
sekali tetapi beberapa kali. Sangat mungkin bagi kami  untuk gagal jika 
itu adalah kehendak orang-orang di planet yang kita coba bantu ini. 

Kami datang karena kami merasakan adanya keinginan yang membawa 
kami ke sini. Dan kami memberikan bantuan apa yang kami bisa untuk 
mereka yang menginginkannya. Pikiran kami tersedia bagi mereka 
yang menginginkannya. Namun, kami berusaha melakukan ini 
sedemikian rupa sehingga tidak ada individu yang berada dalam posisi 
di mana dia tidak dapat menerima atau menolak pemikiran kami 
sesukanya. Mereka yang bergetar dalam tingkat yang dapat menghargai 
informasi yang kami berikan pasti mengenali apa yang benar. 

Saat ini, kita jauh tertinggal dari apa yang telah kami harapkan terjadi 
di saat ini selama kami membantu planet Bumi. Kami berharap bisa 
lebih berhasil menjangkau orang-orang di planet ini. Ada kemungkinan 
jumlah kelulusan yang lebih kecil dari yang telah kami harapkan.14 

Maksud dari kelulusan itu adalah bersangkutan dengan proses transisi dari 
realitas kita sekarang ke realitas di mana banyak UFO biasanya ada, yang 
merupakan lingkungan yang nyaman bagi tubuh kita yang lebih tinggi. 
Referensi kelulusan dan transisi ini ditemukan di banyak dan berbagai 
tempat: 

Tujuan kami datang saat ini adalah untuk membantu mempercepat 
reaksi ini sehingga Anda akan siap bagi perubahan frekuensi bumi. Ini 
akan berlangsung selama beberapa tahun. Banyak dari orang-orang 
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Anda terpengaruh secara mental dan spiritual dengan cara yang tidak 
menyenangkan, dan beberapa dari mereka dengan cara yang sangat 
spiritual.15 

1 
Program yang saat ini berjalan adalah mempersiapkan Bumi bagi 
sebuah kebangkitan besar dalam kesadaran, untuk apa yang Anda sebut 
sebagai kesadaran Kristus, tetapi kita menyebutnya sebagai 
berkomunikasi dengan Energi Universal.16 

1 
Mereka membuat diri mereka dikenal oleh dunia secara keseluruhan 
untuk membawa umat manusia ke Zaman Baru saat Bumi memasuki 
getaran Aquarius yang lebih intens.17 

1 
Untuk meringkas apa itu UFO atau Piring Terbang, kita akan 
mengatakan bahwa itu adalah sebuah perangkat mekanis yang 
dikendalikan secara cerdas oleh makhluk seperti kita. Makhluk-
makhluk ini berasal dari banyak planet dan bidang/alam dan meskipun 
mereka berbeda satu sama lain dalam evolusi spiritualnya, mereka 
disatukan dalam Persaudaraan Antarplanet atau Konfederasi Tata 
Surya di wilayah Semesta ini. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk 
membantu saudara-saudari mereka di planet Bumi saat Era Baru terbit. 
Piring Terbang atau UFO merupakan "Tuan Rumah" yang merupakan 
cikal bakal dari "Kedatangan Kedua" Kakak Tertua yang dijanjikan. 
ASAL dari Piringan-piringan terbang itu, bagaimanapun juga, 
bukanlah suatu hal yang penting — tetapi MISI merekalah yang 
penting!18 

1 
Alasan paling penting akan kunjungan mereka ke Bumi saat ini adalah 
bahwa seluruh tata surya saat ini sedang transit ke ruang area baru, 
kepadatan baru, dan bahwa ini mengubah tingkat getaran inti setiap 
atom di planet ini, naik ke frekuensi yang lebih tinggi.19 

1 
"Q. Mengapa mereka datang ke sini—apa tujuan mereka? 

"A. Untuk mencoba membangkitkan dalam diri kita kerinduan akan 
pemahaman yang lebih tinggi sehingga kita dapat membantu diri 
kita sendiri dalam mencegah kehancuran lebih lanjut planet kita, 
yang memungkinkan memiliki efek buruk pada tata surya kita. 
Sudah saatnya kita tumbuh sebagai satu ras manusia.”20 
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Tentu saja sumber UFO ini bukan satu-satunya yang menyuarakan tema 
kelulusan. Kitab Wahyu dalam Alkitab juga membahasnya secara rinci, 
seperti halnya bacaan Edgar Cayce dan buku aneh, OAHSPE itu. Dalam 
buku RAHASIA ANDES, entitas kontak yang disebut Aramu-Meru 
mengatakan, "Di ambang cakrawala kiamat besar itu akan segera terjadi."21 
Analisis okultisme Piramida Agung di Giza juga tampaknya memprediksi 
periode transisi, seperti halnya prediksi kuno tentang Nostradamus. 
Rujukan tentang “akhir” dari segala sesuatu sebagaimana adanya, tentu 
bukanlah hal baru. Kami mencurahkan satu bab untuk subjek ini nanti 
dalam buku ini. Untuk saat ini, saya hanya akan mengatakan bahwa pada 
dasarnya teori tersebut mengatakan kita semua bergerak ke area ruang baru, 
getaran baru. Ini akan menjadi getaran yang lebih tinggi. Tubuh yang lebih 
tinggi dari kita masing-masing akan menjadi tubuh dasar kita, sama seperti 
tubuh fisik di sini. Getaran yang lebih tinggi ini, di mana banyak makhluk 
UFOnauts berdiam, memungkinkan kontrol dengan pikiran yang lebih 
langsung terhadap lingkungan. Kembali di tahun 50-an, orang yang 
dikontak berbicara tentang era itu bahwa dalam waktu dekat telepati, 
telekinesis, dan kemampuan paranormal lainnya akan menjadi hal biasa 
karena kemajuan tata surya kita ke ruang getaran yang lebih tinggi. Sebagai 
kontak GH Williamson, Bruder Philip mengatakan, 

… utusan itu akan datang kepadamu, bahkan seperti pada hari-hari 
Pentakosta. Dan lidah api yang hidup akan turun ke atasmu. Karunia 
para roh akan datang kepadamu. Dan beberapa akan mendapatkan 
karunia kemampuan penyembuhan, dan beberapa karunia bahasa roh, 
atau kebijaksanaan, dan yang lainnya.22 

1 
Manusia memiliki kapasitas untuk mengekspresikan spektrum penuh 
Ciptaan dalam semua variasi dan harmoni Pikiran Ilahi karena manusia 
diciptakan sebagai pencipta. Dia hanya perlu belajar untuk 
mengekspresikan harmoni ini dari Penciptanya, dan tidak ada akhir 
sejauh keindahan ekspresi kehidupan yang dapat dia wujudkan.23 

1 
Anda mulai mengetahui banyak hal. Anda mulai mendengar banyak 
hal. Anda mulai merasakannya dan menggunakan telepati mental. 
Anda mulai mampu melihat hal diluar penglihatan fisik. Saat Anda 
menutup mata, gambar-gambar terbentuk; warna-warna yang tidak 
Anda lihat dalam bidang tiga dimensi, atau di bidang Bumi, mulai 
berkejapan di depan mata Anda. Anda tidak tahu dari mana mereka 
berasal, karena Anda sedang memasuki dimensi keempat. 
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Manusia selalu berada di dimensi keempat, karena manusia selalu 
memiliki tubuh eterik selama dia hidup dalam tubuh fisik di planet ini. 
Tetapi tubuh fisik itu sekarang sedang diubah menjadi tubuh eterik, 
diselaraskan lebih dekat sehingga tubuh eterik dapat menjadi tubuh 
yang beroperasi atau dominan selama berada di planet ini.24 

Orang hanya bisa bertanya-tanya apakah jumlah anak-anak yang terus 
meningkat, yang sekarang mulai menunjukkan kemampuan-kemampuan 
paranormalnya ini mungkin sebagai pertanda getaran baru yang dijanjikan. 

Jadi UFO ada di sini, kata mereka, itu bertujuan tertentu, untuk waktu 
tertentu pula. Ada semacam "tanda peringatan" bagi batin kita: peringatan 
bahwa sudah waktunya bagi kita untuk mengingat siapa kita, dan mengapa 
kita ada di sini. 

“Lihatlah waktu yang lebih singkat bersamamu daripada yang 
diimpikan oleh manusia mana pun; lihatlah, ada kegembiraan lagi di 
surga ketika bala tentara bukan dari bumi terlihat dari diantara semua 
gembala.”25 

Kami dari Konfederasi ada di sini, seperti yang telah saya katakan, kami 
dalam jumlah yang besar. Kami mengizinkan orang-orang Anda untuk 
dapat melihat kami: saat ini kami mengizinkan lebih banyak orang dari 
masyarakat Anda untuk dapat melihat kami. Anda berkemampuan 
melihat kami, seperti yang dimiliki instrumen ini. Saya akan muncul 
kepada Anda dalam waktu dekat. Saya akan terlihat di langit. Anda 
hanya perlu melanjutkan pencarian. Anda lihat, wahai teman-teman 
saya, bahwa apa yang tertulis itu benar bahwa, untuk dapat 
menemukan, Anda harus mencari. Itulah skema bagi semua hal saat ini. 
Semua upaya kami telah diarahkan untuk memenuhi ungkapan 
sederhana ini: “Carilah maka kamu akan menemukan.” Menurut Anda 
mengapa kami begitu sulit dipahami? Ini adalah kebijaksanaan, teman-
teman, yang perlu dicari untuk ditemukan. Anda akan memahami 
kebijaksanaan ini, jika Anda memikirkannya. Ini merupakan sistem 
yang sudah sangat tua dan telah dicoba untuk menghasilkan 
peningkatan kesadaran individu-individu, karena hanya dia sendiri 
yang dapat menghasilkan peningkatan kesadaran ini. Kami tidak bisa 
apa-apa yang mengesankan baginya. Tetapi dia dapat dengan mudah 
meningkatkan kesadarannya berkali-kali lipat. Jadi pencarian itu 
perlu.26 

1 
Dan memang kita semua akan selalu terus belajar, karena, dengan 
menyingkirkan rasa ingin tahu dan sensasi hidup juga pencarian maka 
manusia tidak mungkin ada. Bahkan tidak akan ada Penciptaan. Jadi 
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kita tidak akan pernah mencapai ujung jalan itu. Kita akan selalu 
mencari.27 

Mendidihkan rasa keinginan mendasar para UFO itu untuk membantu 
kita menjadi sebuah rencana yang bisa diterapkan tampaknya pertama-
tama memerlukan persyaratan bahwa mereka para UFOnaut harus 
memiliki kesabaran yang tinggi. Mereka ingin membantu tanpa 
memaksa kita menerima. Dalam jargon “iklan” mereka, bisa dikatakan 
bahwa mereka memberi kita promosi terlunak sepanjang masa. 

Saya sadar bahwa banyak orang di planet Anda menganggap 
bahwa kami telah membuang terlalu banyak waktu dalam upaya 
kami untuk membangunkan populasi yang tertidur di planet 
Anda. Kami akan sangat memilih untuk bertindak jauh, jauh 
lebih cepat, tetapi kecepatan dan tingkat aktivitas kami itu harus 
diatur, bukan oleh kami, tetapi sebenarnya oleh Anda. 
Penerimaan akan kami oleh total populasi planet ini adalah satu-
satunya prinsip yang mengatur dan mengendalikan aktivitas 
kami. 

Kami akan, segera, meningkatkan aktivitas ini. Semakin banyak 
pesawat kami akan dapat dilihat oleh orang-orang di planet Anda. 
Ini bisa dilakukan karena mereka mau menerima kita. Hal ini 
akan kami lakukan, agar rasa ingin tahu mereka terstimulasi. Rasa 
ingin tahu ini kemudian akan menuntun mereka untuk mencari 
kebenaran akan kehadiran kami. Kebenaran inilah yang mereka 
inginkan, meskipun mereka tidak menyadarinya secara sadar.28 

1 
Berikan bantuan tanpa syarat. Pimpinlah tanpa mendominasi. 
Ini adalah Kebajikan Mistik.29 

Para makhluk UFOnauts melaporkan bahwa mereka memiliki pengalaman 
yang terbatas dalam melakukan kontak dengan populasi seperti kita. 
Teknik mereka tampaknya secara bertahap menyesuaikan dengan orang-
orang di planet ini terhadap kehadiran mereka. Dari hari-hari penampakan 
pertama yang dipublikasikan secara luas, dan siaran radio bersejarah Orson 
Welles tentang PERANG DUNIA yang menyebabkan kepanikan itu, kita 
telah sampai pada masa di mana ada tingkat penerimaan yang tinggi 
terhadap UFO di kalangan anak muda dan dengan lebih sedikit adanya 
indikasi ketakutan akan diserang. Kita mungkin berpikir bahwa, OK, jika 
mereka benar-benar ada di sini, mau tak mau mereka harus dapat bergaul 
dengannya! Mendaratlah! Kontak kami sekarang! Tetapi mengingat 
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pernyataan mereka tentang kecepatan tindakan mereka itu diatur secara 
ketat oleh penerimaan kita terhadap mereka, kita dapat mulai memahami 
kesukaran mereka. Karena meskipun kaum muda cenderung menerimanya, 
banyak dari kita yang juga tidak. Lagi pula, secara acak menemukan indikasi 
bahwa umur mereka (UFOnauts) itu tidak memiliki batasan seperti halnya 
kita. Seperti yang dikatakan oleh kontak "Hoova" kepada Puharich, "Kami 
menempati tubuh fisik kami selama sekitar satu juta tahun setiap kali."30 
Ini jelas akan membuat perbedaan waktu lima puluh atau seratus tahun 
jauh lebih dapat diterima. 

Kami dari Konfederasi Planet dalam Layanan Sang Pencipta Tak 
Terbatas berada di sini untuk melayani Anda. Ini adalah hak istimewa 
yang besar, namun kami harus tetap lepas dan objektif. Inilah 
pemahaman kami tentang pelayanan yang benar, karena dalam 
melayani sesama Anda, Anda perlu melayani keinginan dan 
kebutuhannya dengan tepat. Anda tidak dapat menentukan baginya 
apa itu. Karena itu, jika keinginan dan kebutuhannya berada di luar 
batas kemampuan Anda atau keinginan melayani Anda, sebaiknya 
Anda tetap lepas, seperti kami. Namun, ada banyak, banyak dari orang-
orang Anda yang benar-benar menginginkan layanan kami. Untuk 
alasan ini tidak mungkin pada saat ini untuk datang berada di antara 
kalian. Untuk alasan ini perlu saat ini untuk berlaku melalui instrumen 
seperti ini.31 

Adalah perlu bahwa jika seorang individu ingin membuat kemajuan 
dalam pengertian spiritual, itu merupakan hasil dari pencariannya 
sendiri yang diarahkan ke dalam, alih-alih merupakan hasil perintah 
yang diarahkan ke luar yang diberikan oleh organisasi yang bersifat 
keagamaan atau lainnya. Untuk alasan ini, penting bagi kami untuk 
tidak membuat diri kami terlalu dikenal dan diterima secara umum 
oleh orang-orang di planet Anda. Jika kami melakukan ini, maka arah 
batin dari pencarian mereka sebagian besar akan hilang. Ini adalah 
alasan dasar untuk kondisi yang Anda alami di lingkungan fisik Anda 
saat ini. Kondisi-kondisi ini telah dipilih oleh Anda sendiri, dan juga 
orang lain, dan itu adalah konsekuensi alami dari Penciptaan, guna 
bertindak ke kesadaran individu dan menciptakan sebuah kondisi atau 
suasana yang akan menghasilkan keinginan pencarian yang diarahkan 
ke dalam akan kebenaran yang telah saya bicarakan. 

Sayangnya, banyak orang di planet ini yang sekarang ini begitu terlibat 
dengan aktivitas yang bersifat sangat sementara dan tidak penting 
sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalami 
pertumbuhan kesadaran yang diperlukan untuk mencapai pencarian 
yang sebenarnya mereka inginkan. 
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Kami dari Konfederasi Planet dalam Layanan Pencipta yang tak 
terbatas telah berusaha untuk menyeimbangkan antara menampakkan 
pesawat kami dengan sering atau cukup jarang saja. Jika kami menjadi 
fenomena yang terlalu umum, sehingga kehadiran kami tidak lagi 
mengundang pertanyaan, maka kami akan menghilangkan, setidaknya 
sebagian, minat besar untuk mencari kebenaran spiritual. Ini mungkin 
sebuah sudut pandang yang tampak aneh atau tidak biasa, tapi kami 
telah mengamati ini di masa lalu, dan karena alasan dasar bahwa isolasi 
fisik dari orang-orang seperti Andalah yang menyebabkan pencarian 
terarah, maka jelas kepada kami bahwa kami harus mengikuti, sebisa 
mungkin, tepat dengan rencana ini. 

Pesawat kami dan orang-orang kami telah mengunjungi planet ini 
berkali-kali di masa lalu. Ini dilakukan hanya setelah peradaban yang 
kami kunjungi siap menerima kami. Ini dilakukan hanya setelah 
peradaban tersebut mencapai tingkat yang memuaskan akan pencarian 
yang terarah ke dalam akan kebenaran penciptaan Alam Semesta, dan 
karena itu menunjukkan prinsip-prinsip cinta dan persaudaraan yang 
merupakan produk dari pencarian ini. 

Kami saat ini dipaksa oleh kondisi yang kami tidak memiliki kendali 
untuk mengunjungi peradaban dunia Anda, meskipun mereka belum 
mencapai tingkat kesadaran spiritual yang cukup tinggi untuk kontak 
kami. Ini menghadirkan masalah. Masalahnya adalah kami harus 
mendekati sebagian masyarakat di planet ini tanpa menyusahkan yang 
lain. 

Kami sedang mencoba untuk melakukan ini. Bukti kunjungan dan 
komunikasi kami harus sedemikian rupa sehingga dapat ditolak atau 
diterima oleh siapa pun yang terpapar. Sayangnya, akan ada tingkat 
pelanggaran terhadap orang-orang di planet ini yang tidak ingin 
menerima kontak kami. Kondisi ini yang tidak menguntungkan, tetapi 
ini salah satu yang harus kami tangani, karena pada saat ini orang-orang 
di planet ini yang mencari kebenaran perlu diberi kebenaran itu. 

Tidak perlu membuktikan kepada orang-orang ini apakah yang kami 
berikan kepada mereka adalah kebenaran, karena jika seseorang telah 
mencapai pemahaman tentang kebenaran melalui pencarian yang 
terarah ke dalam yang sebelumnya saya bicarakan, maka dia akan 
mengenali kebenaran ini ketika itu diberikan ke dirinya. Oleh karena 
itu, kami hanya perlu, dengan cara tertentu yang tidak akan 
mengganggu mereka yang tidak mencari kontak kami, memberikan 
kepada orang lain di planet Anda apa yang mereka cari dalam bentuk 
yang sesuai. 
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Maka, inilah layanan kami: yakni dengan mengulurkan tangan 
membantu menaiki tangga evolusi spiritual kepada sebagian dari orang-
orang di planet ini di waktu khusus ini, waktu yang unik dalam sejarah 
planet ini, waktu yang harus ditangani dengan cara yang lebih langsung 
dan kuat dibanding waktu dan pengalaman sebelumnya dalam sejarah 
planet ini. 

Ini merupakan sebuah keistimewaan bagi kami karena dapat 
menawarkan layanan ini kepada mereka yang mencarinya: dan layanan 
kami sebagian besar diberikan kepada mereka melalui proses meditasi 
harian mereka. Jika mereka ingin memanfaatkan layanan ini, mereka 
perlu melakukannya melalui meditasi.32 

1 
Bukan kebijakan kami untuk berteman dengan penduduk asli dunia 
mana pun yang kami supervisi. Kami melakukan itu ribuan tahun yang 
lalu dan itu membawa bencana bagi semuanya dan memunculkan 
legenda yang fantastis di dunia Anda sendiri.33 

1 
Secara karma kami tidak dapat melewatkan atau mengesampingkan, 
seperti yang Anda katakan dalam istilah yang paling dapat diterima oleh 
Anda, keinginan massa Anda. Kami tidak bisa melakukannya. Apakah 
kalian tidak mengerti itu? Anda berada di planet sana untuk mengatur 
keinginan dan membantu mereka untuk memiliki keinginan akan 
kami. Tapi kami tidak bisa ikut campur, atau tidak bisa mendahului 
mereka. Harap pahami aturan dasar hukum universal ini. Tolong, ini 
sangat penting. Jangan berharap kami akan turun dan memaksa Anda 
untuk melihat kami atau menerima kami. Ini harus dicapai dari tingkat 
bidang Bumi. Tolong mengerti.34 

1 
Kita harus ingat bahwa menurut Hukum Universal, pengunjung luar 
angkasa itu tidak dapat mengganggu kemajuan kita di Bumi. Karena 
Bumi hanyalah sebuah ruang kelas dalam kediaman Sang Bapa, 
pelajaran tertentu harus dipelajari sebelum para Manusia Bumi dapat 
lulus ke lingkungan yang lebih tinggi. Seorang siswa kelas delapan tidak 
dapat memasuki kelas satu untuk mengolok-olok siswa disana 
dikarenakan mereka melakukan hal-hal yang lebih sederhana daripada 
dirinya sendiri. Demikian juga, para angkasawan tidak akan masuk dan 
mendikte kita; mereka akan membiarkan kita mempelajari pelajaran 
kita dengan cara kita sendiri, meskipun itu pasti akan menjadi pelajaran 
yang menyakitkan, karena sejarah Bumi telah membuktikan hal ini dan 
itu selalu benar terjadi di planet yang menyedihkan ini!35 
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1 
Mahkluk Luar Angkasa sendiri menyatakan bahwa menurut Hukum 
Universal mereka tidak dapat mengganggu perkembangan manusia di 
Bumi.36 

Satu pertanyaan tersulit yang diajukan oleh para ahli ufologi adalah 
"Mengapa mereka tidak mendarat?" Atau, dengan kata lain, “Mengapa 
mereka tidak menghubungi pemerintah kita?” Jika Anda menerima pesan-
pesan dari para kontak ini , maka pertanyaan pelik ini akan terjawab secara 
menyeluruh. 

UFOnauts dalam kelompok khusus ini memandang planet Bumi sebagai 
tempat dengan satu fungsi: pertumbuhan manusia. Bukan tubuh mereka, 
tetapi jiwa mereka. Oleh karena itu mereka hanya peduli dengan 
pertumbuhan rohani orang-orang ini. Mereka adalah tukang kebun surgawi 
yang ada di sini untuk memperkaya tanah eterik komunikasi mental yang 
tersedia untuk semua orang melalui meditasi. 

Kami tidak bisa datang langsung kepada Anda, dan mendarat di 
permukaan Anda dan berbicara dengan Anda. Karena itu tidak akan 
ada gunanya. Kami harus memberikan percikan, petunjuk, sesuatu 
sebagai awalan, permulaan pencarian. Mencari itu menghasilkan 
penemuan kebenaran yang ada di dalam diri Anda. Ini, teman-teman 
saya, adalah satu-satunya cara untuk membantu orang-orang di planet 
Anda. Karena mereka harus membantu diri mereka sendiri. Mereka 
harus menemukan kebenaran yang ada di dalam diri mereka. Mereka 
harus memulai pencarian. Yang bisa kami lakukan hanyalah 
memberikan rangsangan untuk inisiasi mereka sendiri dalam pencarian 
ini.37 

1 
Kami dari Konfederasi Planet dalam Pelayanan kami kepada Pencipta 
Tak Terbatas menyediakan pengetahuan ini melalui meditasi. Karena 
alasan inilah kami tidak datang dan berada di antara masyarakat Anda 
dan memberi layanan kami secara langsung, karena kami menyadari 
efek merugikan bagi mereka jika melakukan hal ini. Layanan kami 
ditujukan pada apa yang sebenarnya mereka inginkan. Apa yang 
sebenarnya mereka inginkan adalah kemampuan untuk menyadari 
kebenaran. Untuk memberi mereka kemampuan ini, kami perlu 
membawa suatu kondisi yang menyebabkan dalam diri mereka 
pencarian personal akan pelayanan dan pencarian pribadi akan 
pengetahuan tentang kebenaran Penciptaan. Hanya melalui proses 
inilah mereka dapat memahami kebenaran yang ada di dalam diri 
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mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlalu efektif diberikan 
kepada mereka secara intelektual.38 

1 
Izinkan orang untuk membaca transkrip transmisi ini hanya jika 
mereka meminta. Dan hanya jika mereka bertanya—tidak pada lain 
waktu. Kami tidak dapat dengan cukup menekankan hal ini. Jangan 
pernah memaksakan pendapat kami, atau Anda, kepada siapa pun. 
Orang-orang akan datang kepada Anda ketika mereka siap menerima 
apa yang kami katakan.39 

1 
Setiap orang, dan karenanya setiap dunia, harus mempelajari pelajaran-
pelajarannya dan membuat kemajuannya sendiri.40 

1 
… mereka memandang kita disini sebagai adik sendiri yang sangat 
mereka cintai, tetapi yang mereka tahu kita harus memecahkan masalah 
kita sendiri untuk mempelajari pelajaran-pelajaran itu dengan baik. … 
Pertumbuhan dan kemajuan adalah urusan individu. Jalannya 
mungkin ditunjukkan, tetapi masing-masing harus menempuhnya 
sendiri. Seseorang mungkin memilih untuk menempuh jalan raya 
utama, bertemu dan menguasai pelajaran yang dibawa oleh setiap 
momen, atau dia mungkin memilih jalan memutar. Pilihannya terletak 
pada masing-masing saja.41 

Pada titik ini, kita dapat melihat dengan baik alasan mengapa pesawat itu 
ada di sini, demikian menurut penerima pesan yang dihubungi UFO itu. 
Para makhluk UFOnaut ingin membantu kita, jika memang kita ingin 
dibantu, dengan cara berbagi dengan kita filosofi-filosofi mereka, jika Anda 
mau, atau konsep kebenaran mereka. Atau sebut saja agama mereka, jika 
Anda harus menyebutnya demikian. Saya pribadi ragu untuk menggunakan 
istilah-istilah ini, terutama istilah “agama.” Ada banyak nuansa yang 
terperangkap dalam kata itu sendiri. 

Banyak ilmuwan berpikir bahwa studi-studi dan keyakinan-keyakinan 
dalam agama itu tidak ilmiah. Dan banyak pendeta menganggap sains itu 
tidak religius atau bahkan mencemari kesucian. Saya ingin menghapus 
diskusi ini dari kedua kubu, dan menahan diri dari terjerat dalam semantik. 
Apapun bias Anda, lihat saja data-data disini dengan pikiran terbuka. 
Ingatlah bahwa selalu ada masalah yang dihadapi dalam setiap komunikasi 
konsep ilmiah dan agama. 

Ada pertimbangan lain juga dalam mempelajari pesan-pesan kontak ini. 
Kita harus memperhitungkan keterbatasan kosa kata dan keahlian 
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keagamaan dan ilmiah dari penerima telepati pesan-pesan yang dihubungi 
ini. Mereka hanya bisa mengulangi apa yang sampai taraf tertentu dapat 
dipahami oleh pikiran mereka sendiri; oleh karena itu, kita telah menerima 
sebagian besarnya hanya versi sederhana dari konsep asli para makhluk 
UFOnaut itu. Namun pandangan-pandangan berikut ini paling provokatif. 
Di sini, entitas dari Hatonn memadukan sains dan agama dalam diskusi 
tentang kehidupan itu sendiri: 

Kehidupan itu terdiri dari dua bahan. Salah satunya adalah apa yang 
Anda sebut kesadaran. Yang lainnya adalah cahaya. Tapi teman-teman, 
kesadaran itu adalah cinta, dan cahaya adalah manifestasi fisiknya. 
Semua yang Anda alami secara fisik di alam semesta itu terdiri dari satu 
bahan. Bahan ini akan kami sebut cahaya, karena kata ini paling dekat 
dengan apa yang ingin kami ungkapkan, dan itu adalah satu-satunya 
kata yang kami miliki dalam bahasa Anda untuk mengungkapkan 
balok dasar bangunan Sang Pencipta kita. 

Awalnya, Sang Pencipta mengungkapkan sebuah keinginan. Keinginan 
ini diungkapkan dalam tataran keadaan kesadaran, yang terbaik 
dijelaskan dalam bahasa Anda itu dengan kata, cinta. Sang Pencipta, 
kemudian, mengungkapkan keinginan itu melalui cinta, menyebabkan 
terjadinya penciptaan semua materi. Dia juga menyebabkan 
penciptaan cahaya. Cahaya ini kemudian dibentuk dalam konfigurasi 
tak terhingga di alam semesta yang juga tak terhingga untuk 
menghasilkan semua bentuk dari semua yang dialami. Semua bentuk 
ini, kemudian, dibentuk atau dihasilkan melalui ekspresi kesadaran 
yaitu cinta. Komposisinya terdiri atas jalinan kain yaitu cahaya. Dengan 
alasan inilah kami menyambut Anda setiap malam, dengan kalimat 
"dalam cinta dan cahayaNya." Dengan demikian, maka, itu mencakup 
semua yang ada. 

Kesadaranlah yang menciptakan, dan jalinan kain itu yang merupakan 
cinta dan cahaya. 

Cinta yang menghasilkan konfigurasi cahaya terjadi dalam apa yang 
kami sebut berbagai getaran, atau, menggunakan kata dalam bahasa 
Anda yang sebenarnya tidak cukup tetapi agak  deskriptif, 
"frekuensi"—cinta terjadi, jadinya, dalam berbagai getaran atau 
frekuensi. Getaran atau frekuensi ini adalah hasil dari kehendak bebas. 
Ketika Sang Pencipta menghasilkan konsep orisinal ini, konsep 
tersebut mencakup pemberian kebebasan memilih kepada semua 
ciptaan yang diciptakannya. ciptaan-ciptaan ini kemudian benar-benar 
bebas untuk mengubah pemikiran aslinya. 
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Dengan melakukan itu, mereka mengubah apa yang Anda pahami 
sebagai getaran dari beberapa bagian dari pemikiran asli. 

Anda masing-masing di sini malam ini memiliki sebuah getaran. 
Getaran ini milik Anda, dan Anda memiliki kendali atasnya. Kebebasan 
memilih Anda telah menciptakan cinta yang memanifestasikan cahaya 
yang merupakan kain yang dibentuk ke dalam bentuk fisik Anda. 

Ini adalah analisis paling sederhana dari semua bentuk ciptaan dari 
semua ciptaan. Setiap bagiannya mampu memanfaatkan kesadarannya 
sendiri, melalui prinsip kebebasan memilih, untuk memvariasikan atau 
mengubah getaran aslinya. Ciptaan-ciptaan itu, oleh karenanya, terus 
mengembangkan diri, dalam variasinya yang tak terbatas. Ini 
disediakan dalam pemikiran asli Sang Pencipta. Asalkan dia dapat 
menghasilkan, dengan cara yang tak terbatas, dalam jumlah bentuk 
yang tak terbatas. 

Melalui penggunaan kebebasan memilih ini, manusia di planet Bumi 
telah menghasilkan banyak bentuk. Beberapa bentuk ini tidak pernah 
dibayangkan oleh Sang Pencipta dengan pemikiran aslinya. Namun, 
mereka diizinkan, karena prinsip kebebasan memilih. 

Ini mungkin prinsip yang paling penting dalam penciptaan ini: bahwa 
setiap bagian Sang Pencipta itu dapat, selamanya, memilih sendiri apa 
yang mereka inginkan. Dalam bereksperimen dengan keinginan ini, 
dalam beberapa kasus menjadi sedikit bermasalah ketika terjadi 
penyimpangan dari pikiran-pikiran dan keinginan-keinginan yang 
bermanfaat. Dalam bereksperimen dengan keinginan-keinginan ini, 
beberapa bagian yang diciptakan telah kehilangan kontak dengan 
keinginan aslinya. 

Ini telah terjadi di banyak tempat dalam penciptaan ini. Kami di sini 
saat ini untuk mengkomunikasikan, kepada mereka yang ingin 
menemukan jalan kembali ke pemikiran awal, informasi-informasi 
yang menuntun mereka yang menginginkan jalan kembali ke sepanjang 
jalan menuju pemikiran awal. Kami perlu bertindak sedemikian rupa 
sehingga kami hanya memimpin mereka yang menginginkan untuk 
berada di sepanjang jalan itu; oleh karena, itu tidak melanggar prinsip 
penting kebebasan total memilih. 

Seperti yang saya katakan sebelumnya, masing-masing dari Anda, 
seperti halnya semua bagian dari ciptaan ini, memiliki getaran atau 
frekuensi tertentu. Getaran atau frekuensi ini adalah satu-satunya 
bagian terpenting dari keberadaan Anda, karena ini adalah indeks 
kesadaran Anda sehubungan dengan pikiran asli. 
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Ketika seseorang menyadari kehidupan dalam pengertiannya yang tak 
terbatas, dia juga menyadari manfaat dari mencocokkan getaran ini 
dengan getaran dari pikiran aslinya. Ini juga adalah upaya kami untuk 
mencocokkan getaran kami dengan pikiran asli. Inilah alasan mengapa 
kami dari Konfederasi Planet-Planet dalam Pelayanan Sang Pencipta 
Tak Terbatas ada di sini sekarang. Untuk pelayanan yang kami lakukan 
ini adalah pelayanan yang akan selaras dengan pemikiran awal. Ini, 
kemudian, menghasilkan di dalam diri kami getaran yang lebih selaras 
dengan sang pikiran asli. 

Kami mencoba memberikan instruksi kepada orang-orang di planet 
Bumi yang mencari petunjuk bagaimana menghasilkan getaran yang 
lebih selaras dengan pemikiran aslinya di dalam diri mereka sendiri. Ini, 
seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya, telah ditunjukkan di 
planet Anda berkali-kali sebelumnya oleh para guru. Orang terakhir 
yang Anda kenal adalah orang yang Anda kenal sebagai Yesus. Dia 
berusaha menunjukkan melalui aktivitas pemikirannya. Pemikirannya 
selaras, lebih dari yang ada pada dirinya, dengan pemikiran aslinya. 
Oleh karena itu, getarannya jauh lebih selaras dengan getaran aslinya. 

Untuk alasan inilah dia dapat melakukan apa yang disebut mukjizat. 
Namun, pemikiran asli itu sendiri adalah bahwa semua bagian dari 
kesadaran pemikiran asli harus dapat menghasilkan apa yang 
diinginkan oleh pikiran dan kesadaran. Pria yang dikenal sebagai Yesus 
itu menginginkan suatu hal, dan karenanya ia dapat menciptakannya 
karena getaran yang dihasilkannya itu selaras dengan getaran yang 
digunakan Sang Pencipta dalam membentuk ciptaan-ciptaanNya. 

Maka, hanya diperlukan bagi seorang individu untuk menjadi selaras 
dengan getaran yang membentuk ciptaan ini agar dia dapat bertindak 
di dalam ciptaanNya seperti yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta, 
dan seperti yang masih terus dilakukan Sang Pencipta. Ini ditunjukkan 
kepada Anda oleh orang yang Anda kenal sebagai Yesus. Dia tidak 
hanya menunjukkan apa yang bisa dilakukan dengan cara yang sangat 
sederhana, tetapi juga bagaimana berpikir untuk melakukan ini. 

Sayangnya, manusia di planet Bumi telah salah mengartikan makna 
hidup manusia ini. 

Sekarang kami ingin menunjukkan arti sebenarnya dari kehidupan 
orang ini. Sebelumnya telah diinginkan bahwa mereka yang menyadari 
pemikiran dan aktivitasnya kemudian mengikuti apa yang dicontohkan 
seperti apa yang dia lakukan, yakni menjadi lebih selaras dan berada 
dalam getaran yang harmonis dengan pemikiran Pencipta mereka. 
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Kami di sini untuk membawakan informasi untuk Anda dan untuk 
memberi kesan kepada Anda dengan cara non-intelektual selama dalam 
meditasi ide yang diperlukan bagi Anda untuk meningkatkan tingkat 
getaran keberadaan Anda yang sebenarnya sehingga selaras dengan 
pemikiran asli pencipta kita. Ajaran kami itu sederhana, seperti ajaran 
yang Anda kenal sebagai Yesus. Anda hanya perlu berusaha untuk 
memahami ajaran-ajaran ini. Pahami mereka secara mendalam. 
Pemahaman secara mendalam hanya dapat dilakukan melalui meditasi. 

Dan kemudian, setelah ajaran-ajaran ini dipahami, itu perlu 
diterapkan, dan bahwa individu yang sangat ingin menerapkannya 
menunjukkan dalam kegiatan sehari-harinya dan dalam pemikiran 
sehari-harinya konsep yang merupakan pemikiran aslinya. Konsep 
bahwa kami telah berbicara kepada Anda sebagai cinta. Kami telah 
menggunakan kata ini, seperti yang telah saya katakan, karena kata itu 
sedekat yang kami bisa, menggunakan bahasa, dengan pemikiran 
aslinya. 

Namun, kata ini hanyalah sebuah miniatur dibandingkan dengan 
pemikiran aslinya. Pikiran asli ini dapat diperoleh dalam intelek Anda, 
hanya pada tingkat yang sangat kecil. Itu harus diperoleh dalam 
keberadaan total Anda, melalui proses meditasi. 

Setelah ini selesai, dan begitu aktivitas dan pemikiran Anda 
mencerminkan pemikiran ini, maka getaran Anda akan meningkat. 
Pada saat ini Anda akan menemukan kerajaan yang telah dijanjikan 
kepada Anda. Ini benar-benar semua tentang Anda. Anda hanya perlu 
bertumbuh agar Anda menerimanya. Pertumbuhan ini sederhana: 
habiskan waktu dalam meditasi dan pelajari kesederhanaannya.42 

Alhasil, semuanya itu ada dalam cinta dan cahaya Sang Pencipta, atau 
dengan kata lain, semua yang ada itu terbuat dari cahaya, diarahkan oleh 
cinta. Konsep cinta dan cahaya itu sendiri tidaklah tepat persis, demikian 
kontak luar angkasa itu memberi tahu, namun itu adalah kata yang paling 
tepat yang tersedia dalam bahasa kita. Berikut adalah bagian-bagian yang 
berhubungan dari beberapa sumber lain, yang mengulangi tentang 
pemikiran dasar: beberapa menggunakan kata "cinta", beberapa kata 
"cahaya", dan satu kata "energi", tetapi semuanya mengarah pada konsep 
yang sama. 

Sampai semua orang dapat setuju tentang prinsip yang diajarkan oleh 
para utusan-utusan kolektif dan prinsip utama dari ajaran-ajarannya, 
Anda tidak dapat memiliki persamaan untuk menyelesaikan semua 
masalah sulit Anda. Persamaannya adalah bahwa Tuhan adalah cinta, 
dan cinta adalah segalanya; dan cinta adalah kuncinya, atau Roh adalah 
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kekuatan, yang dengannya semua cinta itu dimungkinkan antara 
manusia dan antara alam, planet, dan kekuatan alam.43 

1 
Cinta adalah inti dari semua kreativitas. Tanpa cinta, tidak akan ada 
kehidupan. Karena melalui cinta itulah Tuhan menerima percikan ide 
penciptaan dan menyusun visi untuk menciptakan manusia menjadi 
bagian dari-Nya.44 

1 
... sesuaikan frekuensi individu Anda sendiri setiap malam, panggil 
siapa saja makhluk itu dengan nama apa pun yang Anda ketahui 
darinya—Yang Tak Terbatas, Tuhan, Yang Maha Mengetahui, Yang 
Bersinar—supaya mengirimkan cahaya-Nya untuk membantu Anda 
dalam menyelaraskan dengan frekuensi Cahaya yang sedang dikirim 
sekarang, saat ini ke dalam inti keberadaan Anda sendiri.45 

1 
Teman-temanku, ingatlah bahwa Anda hidup di dalam semesta energi. 
Bahkan Anda, diri Anda sendiri, adalah energi murni.46 

Konsep cahaya yang membentuk getaran ini sesuai dengan penemuan teori 
medan terpadu revolusioner oleh Dewey B. Larson yang disebutnya Sistem 
Timbal Balik. Larson berkata: 

Jika ini adalah sebuah semesta gerakan di mana materi merupakan 
sebuah kompleks gerakan, maka gerakan itu secara logis mendahului 
materi.47 

Mari kita lihat penerapan lebih lanjut dari konsep UFO bahwa kesadaran 
itu mendahului materi: 

Ciptaan pada awalnya dipahami oleh Pencipta kita sebagai properti 
untuk mencerminkan kesan yang diberikan oleh manusia kepada 
ciptaan tersebut. Itu dirancang sedemikian rupa untuk 
mengekspresikan keinginannya dengan cara apa pun yang dia pilih. 
Ada berbagai tingkat atau kepadatan dalam ciptaan ini: tingkat dan 
kepadatan yang belum diketahui oleh ilmuwan fisik Anda. Masing-
masing tingkatan ini mengekspresikan keinginan anak-anak Pencipta 
yang beraktifitas di dalamnya. 

Setiap level atau kepadatan itu dapat dibentuk atau dapat 
ditindaklanjuti oleh pikiran individu-individu yang ada di dalamnya ke 
level yang lebih besar atau dalam beberapa kasus ke level yang lebih 
rendah dari yang seharusnya dapat dihargai oleh mereka yang tinggal 
di permukaan planet Anda saat ini. Anda hanya perlu menginginkan 
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sebuah efek untuk menciptakannya. Ini adalah apa yang Sang Pencipta 
kita semua sediakan untuk kita. Ini tidak dipahami saat ini oleh 
populasi permukaan planet Anda: yang mana, inilah sebenarnya 
kebenaran Penciptaan yang mereka alami saat ini. Kondisi yang Anda 
alami dalam aktivitas sehari-hari adalah hasil dari pemikiran Anda dan 
pemikiran tentang Anda dan orang lain di permukaan Anda.48 

Dan lagi: 

…  Pikiran juga dapat ditransmisikan pada banyak frekuensi … Efek 
dari frekuensi-frekuensi ini dalam selubung bumi Anda akan 
bergantung pada frekuensi-frekuensi pikiran yang ada. Sekarang Anda 
berkata, “Apa yang menentukan frekuensi pikiran?” Ada beberapa hal 
di sana juga; motif di balik sebuah pikiran akan menentukan 
frekuensi— juga jenis pikiran. Misalnya, pikiran kekesalan, kebencian, 
ketakutan, masing-masing memiliki frekuensinya sendiri, dan frekuensi 
ini memiliki efeknya, dan pada akhirnya akan mencari getaran atau 
tingkat getaran yang sama di dalam selubung bumi. Sementara ini 
banyak menumpuk di selubung bumi dan semakin membesar dan lebih 
besar jumlahnya, itu akan berdampak pada bumi …49 

Sangat menarik untuk dicatat, dalam konteks pesan ini, bahwa semua orang 
yang saat ini mampu menghasilkan efek tipe Geller umumnya berpendapat 
bahwa cara mereka menyebabkan perubahan langsung di lingkungan fisik 
mereka adalah dengan menginginkan perubahan tersebut terjadi. Mereka 
menginginkan logam itu berubah bentuknya, atau apa pun, maka 
perubahan itupun terjadi. Saya berspekulasi bahwa mekanisme 
pembengkokan dan pemecahan materi oleh pikiran ini berkaitan dengan 
pikiran yang memengaruhi perubahan getaran dasar atau ketidakcocokan 
ruang-waktu yang diidentifikasi Larson sebagai balok bangunan paling 
dasar dari alam semesta materi yakni foton, atau cahaya. 

Penyempurnaan yang jauh lebih besar dari kemampuan ini secara teoritis 
akan memungkinkan individu untuk menciptakan realitasnya sendiri 
dengan mengatur getaran struktur ruang-waktu sesuai keinginannya. Apa 
yang dia pikirkan, maka jadilah itu. Ini adalah kondisi yang dilaporkan di 
alam kehidupan yang lebih halus, seperti yang dilaporkan oleh para pejalan 
astral yang terlalu banyak untuk disebutkan. Memang, kemampuan untuk 
menyebabkan perubahan di lingkungan kita dengan upaya kemauan kita 
sendiri tampaknya merupakan bakat yang diinginkan untuk 
dikembangkan. Makhluk UFOnaut sendiri memberitahu kita bagaimana 
cara mencapai kemampuan yang fantastis itu. Petunjuknya tampak 
sederhana, namun karena kebutuhan mereka untuk memasukkan konsep 
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mereka ke dalam bahasa kita, selalu ada pertanyaan besar apakah kita dapat 
memahami sepenuhnya apa yang mereka maksud. 

Mencari itu, teman-teman, adalah, seperti yang telah kami katakan, 
sangat penting. Pertama, saya ingin menjelaskan mengapa mencari itu 
penting. Mencari adalah cara untuk berkembang. Sebenarnya bagi 
orang-orang di planet ini saat ini itu adalah satu-satunya cara mereka 
dapat benar-benar berkembang pesat; berkembang, teman-teman, 
dalam arti yang spiritual. 

Orang-orang di planet ini pada saat ini hampir semuanya adalah anak-
anak, dalam pengertian spiritual. Kebanyakan dari mereka saat ini tidak 
mencari pertumbuhan rohani. Ini sangat penting, bahwa seorang 
individu itu berkembang pesat, secara rohani. Kita semua di seluruh 
semesta ini tumbuh, dalam arti spiritual. Namun, beberapa dari kita 
tumbuh jauh lebih cepat daripada yang lain. Alasan untuk 
pertumbuhan ini hanyalah karena merekalah yang mencari. 

Ada tertulis dalam karya suci Anda bahwa Anda perlu mencari jika 
Anda ingin menemukan. Ini berkaitan dengan menemukan 
pencerahan spiritual. Ini mengacu pada pengembangan kemawasan 
dan kepedulian yang perlu dikembangkan oleh manusia di bumi jika ia 
ingin mengambil tempat yang layak dalam semesta penciptaan. 

Kami dari Konfederasi Planet-Planet dalam Pelayanan Sang Pencipta 
Tanpa Batas menyadari bahwa pencarian itu diperlukan jika seseorang 
ingin mencapai tempat yang diinginkannya, dan dia ingin berada pada 
tingkat kemawasan yang lebih tinggi. Lihatlah disekitar Anda, di atas 
permukaan planet Anda. Ada banyak makhluk yang berkesadaran, 
dalam berbagai bentuk kehidupan. Ada binatang, dan burung, dan 
ikan, dan manusia di bumi. Dan masing-masing memiliki tingkat 
kesadaran. Dan tampaknya manusia memiliki tingkat kesadaran yang 
lebih tinggi. Namun kami beritahu Anda bahwa kesadaran ini sangat 
minim. Dan sesungguhnya kesadaran manusia di bumi itu dapat 
dibangkitkan menjadi kesadaran bahwa ia akan seperti dewa-dewi. 

Tapi, teman-teman, inilah yang dimaksudkan untuk dapat dimiliki 
manusia. Inilah konsep asli Sang Pencipta: bahwa kesadaran ini akan 
dimiliki oleh semua anak-anaknya. Inilah yang perlu dicari, jika Anda 
ingin menemukan kesadaran ini. 

Alasan perlunya mencari kesadaran ini adalah karena kesadaran ini 
tidak dapat diberikan kepada Anda. Ini adalah sesuatu yang setiap 
individu harus temukan untuk dirinya sendiri. Bukan hal yang sulit 
untuk ditemukan. Ini adalah hal yang sangat sederhana untuk 
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ditemukan. Hanya perlu bahwa individu tersebut pergi mencari dengan 
cara yang benar. Kami di sini untuk mencoba membantu mereka yang 
menginginkan bantuan kami dalam mencari kesadaran kami, untuk 
menemukannya. Kami tidak akan mencoba membingungkan mereka 
yang ingin kami bantu dengan kuliah rumit tentang berbagai masalah 
dan konsep. Kami hanya akan memberikan kepada mereka ide-ide 
Sang Pencipta yang paling sederhana. Karena, teman-teman, ide-
ideNya tidaklah rumit. Adalah manusia, terutama manusia di bumi, 
yang telah membuat seperangkat aturan dan kondisi yang rumit untuk 
spiritualitas. Konsep Sang Pencipta, teman-teman, itu sangat 
sederhana. Ini yang kami hadirkan untuk Anda. Anda hanya perlu 
mencari pemahaman tentang kesederhanaan ini. Kemudian, setelah 
memahaminya, tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari Anda, dan 
dalam aktivitas dan pergaulan Anda dengan sesama Anda. Kemudian, 
teman-teman, kesadaran yang dimaksudkan untuk Anda akan menjadi 
milik Anda. Ini adalah proses yang sangat sederhana. Hanya perlu 
bahwa, pertama, manusia di bumi mencari. 

Carilah, teman-teman. Inilah yang diperlukan. Ini adalah langkah 
pertama. Carilah kesadaran. Carilah spiritualitas yang dimaksudkan 
untuk menjadi milik Anda, dan pasti Anda akan menemukannya. 
Karena ini adalah rencana Sang Pencipta: bahwa semua anak-anak-Nya 
harus memiliki ini. 

Mencari, teman-teman, itu sangat sederhana. Namun, melalui 
kekuatan intelek Anda, bahkan dengan niat terbaik sekalipun itu 
memungkinkan untuk membuatnya tampak rumit. 

Ada komplikasi dalam visi Anda tentang konsep waktu; dan ada 
kerumitan dalam visi Anda tentang konsep ruang. Dan Anda berkata, 
“Di mana, dan kapan, saya dapat mencari? Di tempat apa saya dapat 
menemukan tanah suci? Dan pada jam berapa saya dapat mencari Sang 
Pencipta?” 

Sahabatku, Anda-lah Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta adalah 
Anda. Dan, teman-teman, seperti yang tertulis dalam karya-karya suci 
Anda, tempat di mana Anda berdiri itulah tanah suci. 

Tidak ada kerumitan dalam waktu, karena semua waktu itu ada di sini 
dan sekarang. 

Tidak ada komplikasi pada tempat/ruang, karena semua tempat itu ada 
di sini dan sekarang. 
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Teman-temanku, tidak ada hal lainnya selain mencari: tidak ada yang 
lain selain Sang Pencipta. Anda hanya perlu berbalik ke dalam, menuju 
cahaya, dan masuklah ke dalam cahaya itu. 

Kata-kata ini tidaklah cukup, tetapi itu semua membimbing ke jalan 
menuju sebuah pemahaman baru. Tidak perlu bermeditasi dengan 
paling sempurna atau pada saat-saat yang penting secara spiritual untuk 
mencari. Anda hanya perlu mengarahkan keinginan Anda.50 

1 
Jadi kita harus berhasrat, kita harus memiliki keinginan, dan kemudian 
kita harus mau bekerja mencapai itu, untuk berlatih, untuk 
berkembang. Anda tahu, kita memiliki banyak kekuatan di dalam diri 
kita, kekuatan yang lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan, tetapi 
kita harus mengembangkannya, Anda tahu, dan saat kita 
menguasainya, kita menjadi sadar akan orang lain dan kita 
menguasainya, dan begitulah yang kita lakukan, terus dan terus, tetapi 
itu semua membutuhkan usaha keras terutama di awal. Saat Anda 
mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan kekuatan yang besar 
untuk melakukan hal-hal ini, Anda tahu, itu menjadi lebih mudah dan 
semakin mudah, karena itu kemudian menjadi suatu kewajaran atau 
kebiasaan untuk melakukannya.51 

Jadi kita itu harus mencari. Tapi bagaimana cara kita mencari? Dan apa 
objek pencarian kita? 

Ada banyak cara, teman-teman, untuk mendapatkan apa yang Anda 
cari. Namun, apa yang Anda cari sekarang itu akan berubah. Itu akan 
berubah saat Anda mencarinya, karena ini adalah sifat alamiah … dari 
mencari itu. Karena ketika Anda mencari, Anda akan menemukan, dan 
ketika Anda menemukan, Anda akan mengerti. Dan ketika Anda 
mengerti, Anda akan berlanjut mencari, tetapi pada tingkat yang 
berbeda. 

Jadi jangan mencoba untuk memahami apa yang saat ini tampaknya 
berada di luar jangkauan Anda. Cukup masuk ke dalam, dan Anda akan 
dituntun ke pemahaman yang akan menempatkan Anda di dataran 
tinggi baru, dimana Anda akan dapat melihat lebih banyak lagi realitas. 

Mencari, teman-teman, bukanlah upaya langsung untuk memahami 
setiap pertanyaan intelektual yang terlintas di benak Anda. Mencari 
adalah upaya untuk mengetahui Sang Pencipta seseorang. Dalam 
pencarian Anda akan ada pengungkapan pemahaman. Setiap langkah 
akan menunjukkan dirinya kepada Anda. Ketika itu terjadi, bangkitkan 
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diri Anda di atasnya, sehingga Anda dapat menemukan yang 
berikutnya. 

Kami memberikan pemahaman kepada manusia Bumi, namun kami 
tidak dapat berbicara dengannya dan membuatnya mengerti. Kita tidak 
dapat berkomunikasi melalui saluran pemahaman ini. Kami hanya 
dapat menunjukkan arah untuk pencariannya. Karena akan perlu 
baginya untuk mengubah sudut pandangnya, dan untuk 
mengubahnya, dia harus mengerti; dan untuk memahami, dia harus 
mencari. 

Akan ada banyak paradoks dalam pencarian Anda, karena inilah sifat 
pencarian. Tapi saat Anda melanjutkan, itu semua akan larut, karena 
Anda akan mencapai dataran tinggi baru, dan pemahaman baru. Dan 
paradoks yang tampaknya telah Anda lewati akan muncul dalam cahaya 
aslinya. Meditasi, teman-teman, adalah satu-satunya metode yang kami 
ketahui itu dapat membuat seseorang dengan cepat membentuk dasar 
baru bagi pemahaman barunya. Karena ini tidak tergantung pada 
prasangka. Itu tidak tergantung pada definisi sebuah bahasa yang 
memang tidak pernah dimaksudkan untuk pencarian spiritual. 

Definisikan kembali apa yang Anda alami. Definisikan kembali melalui 
pencarian Anda, dan melalui kesadaran Anda yang berkembang 
mengenai ciptaanNya dan Pencipta kita. 

Dan kemudian, teman-teman, Anda tidak akan bertanya lagi, karena 
Anda akan tahu. Karena Anda akan bertumbuh dalam pengertian baru 
Anda. 

Kadang-kadang memang membuat frustrasi karena tidak dapat 
menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya 
penting, dan tiba-tiba berada langsung di jalur pencarian Anda. Tapi 
ini juga akan memudar, saat Anda melewatinya, dan Anda akan 
menjadi semakin sadar akan kebenaran tunggal yang meresapi semua 
hal, dan yang menjawab semua pertanyaan. Kami akan terus 
membantu Anda dengan cara apa pun yang kami bisa, tetapi 
terutamanya kami akan menunjukkan kepada Anda keajaiban dan 
kegembiraan penciptaan yang Anda alami. Dan kami akan berusaha 
memberikan kepada Anda pemahaman yang akan menjadi hasil dari 
meditasi Anda.52 

Mereka juga menyadari bahwa mereka tidak dapat benar-benar bisa 
mengekspresikan diri mereka sepenuhnya melalui bahasa kita: 

Mengekspresikan ke dalam bahasa di bumi ini merupakan bagian yang 
menyedihkan dari mereka yang menghubungi kami, di mana kami 
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sangat terbatas dalam menafsirkan kesan dan makna mental ke dalam 
kata-kata.53 

Tetapi mereka tidak terhambat secara kritis oleh hambatan komunikasi ini, 
karena apa yang mereka ingin kita lakukan lebih dari apa pun adalah 
bermeditasi dan berhubungan dengan kesadaran kita yang lebih tinggi: 

… kita harus terus memandang pada keadaan tertinggi dari 
keharmonisan secara spiritual, cinta, sebuah kemawasan yang dapat kita 
bayangkan dan dengan demikian menjadikan keadaan kesadaran ini 
sebagai tujuan pribadi kita. Kita harus terus merevisi tujuan kita ke atas 
ketika konsep dan kesadaran kita tentang sifat Pencipta kita tumbuh 
dan berkembang di dalam diri kita.54 

Bagaimana kita bisa mencari kesadaran yang lebih tinggi ini? Para makhluk 
UFOnaut berulang kali mengacu pada kutipan dari Kitab Suci kita sendiri: 

Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu; carilah dan kamu akan 
menemukannya; ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 
Karena setiap orang yang meminta, ia akan menerima ; dan dia yang 
mencari, ia akan menemukan ; dan dia yang mengetuk, itu akan 
dibukakan.55 

Begitu kita mulai masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi ini, kata 
saudara-saudara luar angkasa ini, kita mulai mempelajari cara hidup yang 
baru, cara yang berfokus pada pelayanan kepada orang lain: 

Layanan itu, teman-teman, itu sangat alami. Ini adalah jalan Sang 
Pencipta. Ini adalah rencana adanya Penciptaan. Segala sesuatu dalam 
ciptaanNya itu melakukan layanan. Vegetasi yang berlimpah di planet 
Anda mereka itu melakukan sebuah layanan. Tapi masyarakat Anda 
mengabaikan ini. Hewan-hewan di planet Anda melakukan layanan, 
tetapi ini sebagian besar juga diabaikan. Bunga-bunga, udara, air itu 
memberikan pelayanan, tetapi ini juga diabaikan. Jika diperhatikan 
sepenuhnya, akan menjadi jelas bahwa segala sesuatu dalam ciptaan itu 
ada untuk melakukan suatu pelayanan. Ini termasuk semua anak-anak 
Sang Pencipta. Masing-masing dari Anda di sini untuk melakukan 
layanan. Ini adalah rencana dari penciptaan yang tak terbatas ini. 
Beginilah cara kerjanya. Hanya perlu untuk memahami ini, dan 
kemudian semua hal menjadi mungkin. Sayangnya, di planet yang 
sekarang Anda nikmati, prinsip ini tidak dipahami. Sangat, sangat 
sedikit dari mereka yang menghuni permukaan planet ini yang 
memahami kesederhanaan dan totalitas rencana ini. Ini adalah cara 
fungsi penciptaan. Anda hanya perlu memahami hal ini, dan kemudian 
tampil dengan kemampuan terbaik Anda. Lakukan layanan ini kepada 
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sesama Anda, dan kemudian Anda juga akan berfungsi seperti yang 
direncanakan Pencipta kita semua.56 

1 
…  kita harus belajar dalam pekerjaan spiritual untuk menjadi 
fleksibel, terbuka, saling melayani.57 

1 
Itu karena semua hal saling terkait dan semua bagian dari keseluruhan 
harus bekerja sama dengan setiap segmen individu dari kesemuanya; 
saling memberi, mengalirkan energi yang tak ternilai dan niat baik cinta 
dan persahabatan yang harus menghasilkan apa saja yang tertinggi di 
setiap bagian dari medan kekuatan kreatif yang hidup di planet ini saat 
ini, dan dengan mereka yang bekerja di dalam dan ada di planet ini 
pada saat ini.58 

1 
Tuhan menjawab: Layani Penciptamu dengan berbuat baik kepada 
orang lain dengan segala kebijaksanaan dan kekuatanmu, dan dengan 
setia pada cahaya tertinggimu sendiri, maka semua pengetahuanpun 
akan datang kepadamu.59 

1 
Anda tidak dapat tumbuh dengan menerima semua kebenaran dan 
keindahan kehidupan batin yang telah Anda temukan kemudian hanya 
menyimpannya di sana. Anda harus membawanya ke dalam kehidupan 
sehari-hari Anda dan menjalani sebaik mungkin dengan prinsip-
prinsipnya dan membagikannya kepada orang lain yang ingin tahu. 
Kita hanya dapat tumbuh dengan menjadi agen dalam sungai besar 
kehidupan ini yang mengalir ke dalam dunia kita dari Sang Pencipta 
kita. Kita harus membiarkan Cahaya kita bersinar. Jika kita tidak 
memberikan apa yang kita terima kepada mereka yang mencari, dalam 
semangat yang sama seperti yang diberikan kepada kita, kita akan 
menjadi kolam yang penuh dan menggenang dan kita tidak dapat 
menerima lagi.60 

1 
Aku memberimu Cahaya Kehidupan agar kamu dapat memperpanjang 
tindakan-Ku; agar orang lain dapat merasakan sukacitaku ketika berada 
dalam kegelapan, Ketika buta dalam masalah dan mereka yang tidak 
dapat melihat bahwa Aku ada di sana.61 
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Baiklah, kami mengerti bahwa kami harus berusaha untuk melayani orang 
lain. Tapi itu tidak sesederhana seperti kelihatannya! Bagaimana cara 
menentukan “layanan” itu? 

Layanan itu, teman-teman, adalah tugas yang sangat sulit untuk 
dilakukan secara efektif. Pertama-tama perlu untuk menentukan 
tujuan pelayanan sejati untuk memahami bagaimana seseorang dapat 
melayani. Ada dua klasifikasi di mana semua layanan dapat dibagi. 
Klasifikasi pertama mencakup jasa-jasa yang bersifat sementara atau 
tidak langgeng . Ini adalah layanan yang Anda lakukan dalam aktivitas 
sehari-hari untuk sesama Anda, dan itu adalah layanan yang 
sesungguhnya. 

Tetapi ada pengujian yang bisa saja diberlakukan untuk menentukan 
apakah layanan yang dilakukan itu bersifat sementara atau tidak kekal 
, atau apakah termasuk dalam klasifikasi kedua, yang mencakup semua 
jasa yang bersifat tetap dan tidak bersifat transien. Ujiannya adalah 
untuk menentukan apakah layanan bakti itu bersifat sedemikian 
sehingga menyebabkan pertumbuhan rohani bagi orang yang dilayani 
atau tidak. 

Inilah, teman-teman, apakah itu diketahui oleh individu atau apakah 
dia telah lupa, sebenarnya adalah satu-satunya tujuan nyatanya. 

Orang-orang di planet Anda, sebagian besar, berada dalam keadaan 
ketidaktahuan sehubungan dengan tujuan mereka yang sebenarnya, 
yaitu perkembangan kesadaran spiritual mereka. Dengan demikian, 
inilah yang harus lakukan sebagai layanan jika klasifikasi kedua layanan 
tersebut ingin dipenuhi. 

Masing-masing dari dua klasifikasi ini diinginkan, dan kami ingin 
melakukan untuk orang-orang di planet Anda tindakan yang akan 
diklasifikasikan di bawah kedua klasifikasi ini. Namun, karena kami 
menyadari bahwa klasifikasi kedua jauh lebih penting, maka pada saat 
ini perlu untuk menunda pelaksanaan layanan secara langsung, untuk 
membantu secara fisik atau yang bersifat lebih sementara. Kami cukup 
beruntung bahwa kami dapat bertindak seperti yang kami lakukan 
sekarang, untuk memberi orang-orang di planet ini informasi yang 
dapat mereka gunakan untuk meningkatkan pencarian mereka dalam 
arti spiritual.62 

1 
Fragapatti berkata: Cepat, sekarang, raihlah tujuannya; pergilah 
melatih cahayamu untuk orang lain, dan itu akan tumbuh, seperti 
raksasa. Dan Hoab itu kuat dalam imannya, hampir gila karena 
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kegembiraan akan perubahan yang begitu menakjubkan; dan dia pun 
bergegas maju, memerintah, dalam nama Jehovih , membangkitkan 
ratusan dan ribuan, bahkan seperti dia yang telah dibangkitkan, 
mengkristal.63 

1 
Cinta bersifat mental atau spiritual dan dapat dilakukan dengan pikiran 
Anda. Cinta dalam pikiran Anda adalah satu-satunya cara. Ekspresi 
lahiriah dari cinta Anda tidak akan berarti apa-apa kecuali itu semua 
mengandung cinta yang ada dalam pikiran, di balik ekspresi-
ekspresinya.64 

1 
Alasan hidup dalam arti fisik adalah untuk mengalami pelayanan. 
Karena hal ini sangat efektif dalam menciptakan pemahaman yang 
mendalam dan utuh tentang rencana Sang Pencipta bagi ciptaan-
ciptaaNya. Dalam rencana ini adalah konsep layanan. Melalui kasih-
Nya, Dia menanamkan di setiap bagian ciptaan ini keinginan untuk 
melayani. Keinginan untuk melayani ini ada di dalam segala sesuatu 
yang ada. Ia ada di dalam planet dimana Anda berjalan diatasnya. Ia 
ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Didalam atmosfer itu sendiri. Segala 
sesuatu tentang Anda ada untuk melayani, kecuali suatu entitas 
menjadi terlibat terlalu dalam menghasilkan pikiran-pikirannya sebagai 
aksi dari kebebasan memilihnya, ia akan mempertahankan 
kesadarannya akan keinginannya untuk melayani, seperti halnya 
vegetasi di planet Anda, seperti halnya atmosfer yang Anda hirup, 
seperti yang kami lakukan dari Konfederasi Planet-Planet dalam 
Pelayanan Sang Pencipta Tanpa Batas.65 

1 
Inilah yang benar-benar menjadi tujuan Anda, pelayanan kepada 
Pencipta Anda dan sesama Anda.66 

1 
Karena ketahuilah kalian semua, bahwa siapa pun yang bercita-cita 
kepada-Ku, ia akan datang kepada-Ku; tetapi cara terdekat bagi banyak 
orang adalah dengan berputar-putar. Kamu yang berada di atas kelas 
lima puluh sudahlah cukup lebih bagi-Ku dan untuk-Ku daripada 
melawan Aku atau dari-Ku, dan dalam derajat yang sama itu semua 
dibebankan sebagai tanggung jawabmu sendiri. Karena begitulah 
cahaya kerajaan-Ku, dari yang pertama hingga yang tertinggi: Untuk 
anak-anak, tidak ada tanggung jawab; untuk kelas dua puluh lima, 
seperempat; untuk lima puluh, setengah; ke tujuh puluh lima, tiga 
perempat; tetapi bagi mereka yang dibebaskan di alam ethereanKu, 
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tanggung jawab itu tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada 
semua yang berada di bawah. 

Dimana dunia-Ku yang tertinggi itu bertanggung jawab atas yang lebih 
rendah, terikat satu sama lain melalui Aku demi kebangkitan 
semuanya. 

Pada hari ini Aku datang untuk menurunkan Dewa-Dewa-Ku ke bumi, 
untuk berjalan di bumi bersama manusia, membangkitkan mereka 
dalam nama-Ku.67 

1 
Anda telah menginginkan kehadiran kami, dan kami pun bersama 
Anda. Kami adalah dari Konfederasi Planet-Planet dalam Pelayanan 
Sang Pencipta Tanpa Batas. Kami selalu bersama orang-orang di planet 
ini yang menginginkan kehadiran kami. Ini adalah layanan kami 
kepada orang-orang di planet ini saat ini. Ini adalah teknik pencarian 
kami. Mungkin tampak aneh bahwa kami ini mencari dengan cara 
melalui pelayanan, tetapi inilah pemahaman kami tentang pencarian. 

Dinyatakan dalam karya suci Anda bahwa perlu untuk mencari untuk 
menemukan. Kami telah menemukan banyak cara untuk mencari. 
Salah satunya adalah dengan melayani sesama. Dan inilah bentuk 
pencarian kami saat ini. Kami mencari pemahaman tentang Sang 
Pencipta. Karena ini adalah keinginan kami. Kami mencari 
pemahaman ini melalui pelayanan. Melalui melayani sesama kita di 
Bumi, dan membantu mereka dalam keinginannya untuk memahami 
Sang Pencipta. 

Dan dengan membantunya, dan memenuhi keinginannya, kami 
membantu diri kami sendiri dalam memenuhi keinginan kami. Karena 
dengan melakukan ini, tidak hanya manusia di Bumi yang bisa belajar 
lebih banyak tentang ciptaan ini dan Sang Pencipta, tetapi juga kami: 
karena adalah hukum Penciptaan ini bahwa hanya melalui 
pelayananlah, seseorang dapat dilayani. Ketika melayani orang lain, 
kami juga melayani diri kami sendiri, seperti halnya manusia di bumi. 
Karena inilah gagasan orisinal yang menghasilkan seluruh Ciptaan 
tanpa batas ini: yakni gagasan saling melayani. Gagasan saling 
pengertian. Dan ide saling mencintai. 

Ini kami bawa kepada manusia di Bumi: pemahaman tentang apa yang 
ada di dalam dirinya. Pemahaman tentang apa yang telah 
menciptakannya. Pemahaman tentang layanan kami dan 
kebutuhannya. Sangat disayangkan masih banyak yang tidak 
memahami prinsip sebenarnya dari penciptaan ini. Kami berusaha 
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membantu mereka menyadari kebenaran ini. Itu ada di dalam diri 
mereka, dan ini adalah layanan kami: untuk membantu mereka 
menemukan apa yang ingin mereka temukan: realisasi pemikiran yang 
menghasilkan tidak hanya mereka, tetapi semua yang ada, dan 
pemikiran yang menyediakan semua yang ada bertindak dalam 
sedemikian rupa untuk melayani semua yang ada.68 

1 
Kami ingin membantu Anda menemukan sang Bapa dan berkat-
berkat-Nya seperti yang telah kami lakukan. Berbagi dengan orang lain 
adalah salah satu kesenangan besar dalam hidup. Anda tidak akan 
pernah tahu kebahagiaan yang besar sampai Anda bisa berbagi kasih 
Bapa dengan orang lain.69 

1 
Kita semua adalah satu, wahai yang terkasih: dan melayani orang lain 
berarti melayani diri sendiri.70 

1 
Tampaknya, cita-cita gereja (agama) dan negarawan kita sangatlah sejalan 
dengan filosofi "saudara-saudara luar angkasa" dalam melayani orang lain. 
Hanya saja di Bumi, kita jarang berhasil mewujudkan cita-cita ini. Para 
misionaris dan diplomat sama-sama menginginkan imbalan atas pelayanan 
mereka. Sungguh, konsep bantuan luar negeri UFO ini merupakan konsep 
yang cukup revolusioner!
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Bagian Enam 

Perkembangan Manusia 
Menurut hasil komunikasi dari kontak-kontak luar angkasa, manusia di 
bumi sejatinya memiliki sesuatu untuk dipelajari yakni tentang 
kemampuan yang telah lama terlupakan. Menurut beberapa komunikasi 
ini, kita semua seharusnya dapat melakukan “keajaiban”. Masalahnya 
didiagnosis sebagai atrofi otot mental dasar manusia. Oleh karenanya, kita 
melihat banyak materi dari para penerima kontak yang berisi tentang 
bagaimana mendapatkan kembali kemampuan alami yang saat ini kita 
sebut sebagai kemampuan psikis atau paranormal. 

Sikap umum mereka adalah bahwa otot mental ini tidak identik dengan 
intelek seperti yang kita kenal. Sebaliknya, ini adalah proses dimana 
kesadaran pribadi dasar atau getaran seorang individu itu diperkuat melalui 
perluasan kesadaran dalam pengertian intuitif atau non-pemikiran. Proses 
ini dicapai melalui latihan mental yang sangat sederhana dan kemudian 
disaring oleh apa yang Anda sebut alam bawah sadar. Latihan mental ini 
berkaitan dengan kegiatan bermeditasi setiap hari. 

Banyak yang bisa dikatakan tentang keindahan akan keheningan, 
karena dalam keheningan seseorang dapat mendengar suara musik 
Tuhan. Dengarkan sejenak dan rasakan hidup apa adanya. Tataplah 
mata saudaramu dan lihatlah kasih Tuhan dalam pantulannya. Jangan 
mencari Tuhan, lihat ke dalam, karena di dalam diri setiap manusia 
Dia ada dengan kekuatanNya yang tak terbatas.1 

1 
Hal ini perlu, selain mempraktikkan bentuk meditasi ini, bagi Anda 
untuk menyadari akan awal penciptaan yang asli, dan bukan soal 
penciptaan manusia. Perhatikan apa saja yang alami. Jadilah sadar akan 
hal itu. Orang-orang di planet Anda tidak menyadari ciptaan - ciptaan 
aslinya. Mereka telah menciptakan ilusi yang sangat palsu. Oleh karena 
itu, mereka tidak sadar akan realitas. Jika Anda berpikir bahwa Anda 
sepenuhnya sadar akan ciptaan awal saat ini, maka Anda salah. Karena, 
jika Anda sadar, maka Anda akan dapat melihat kami, karena kami 
adalah bagian dari ciptaan asli itu. Ada teknik untuk meningkatkan 
kesadaran Anda. Teknik ini akan diberikan kepada Anda sedikit demi 
sedikit, sehingga Anda dapat menerapkan setiap langkahnya. Langkah 
pertama adalah berusaha memahami setiap hal yang Anda lihat itu 
merupakan sebuah bagian dari ciptaan yang asli. Ambillah hal-hal ini 
satu per satu, dan pikirkanlah secara hati-hati dan rinci, dan cobalah 
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untuk membangun dalam pikiran Anda sebuah pemahaman yang 
benar-benar terlepas darinya. 

(Misal) jika bagian ciptaan ini adalah sebuah daun, maka pelajarilah itu 
dengan cermat. Jadilah sadar akan hal itu. Jangan mengandalkan 
konsepsi lama. Kembangkan kesadaran akan setiap hal. Ini akan 
menjadi langkah pertama. 

Instrumen ini menerima pikiran saya, dan menyampaikannya kepada 
Anda. Pikiran-pikiran ini bukan eksklusif milik saya. Mereka adalah 
pikiran dari seluruh ciptaan Pencipta kita yang tak terbatas. Instrumen 
ini (sebenarnya) tidaklah perlu untuk digunakan bagi Anda guna 
mengetahui pikiran-pikiran ini. Mereka tersedia untuk semua orang 
dan di semua tempat setiap saat. Karena mereka adalah pikiran Sang 
Pencipta. Dan pikiran-pikiran ini dimaksudkan untuk seluruh umat 
manusia, di semua tempat. Pikiran-pikiran ini adalah pikiran yang 
dengannya Sang Pencipta menciptakan kita. 

Pikiran-pikiran ini sangat sederhana. Mereka adalah kesederhanaan 
yang unik, karena mereka adalah dasar dari penciptaan. Inilah yang 
kami coba berikan kepada manusia di bumi: pemikiran orisinal ini. 
Inilah yang manusia butuhkan saat ini. Pemikiran ini hanya dapat 
didekati dengan menggunakan bahasa murni. Ini bukanlah konsep 
umum bagi orang-orang di planet Anda. Inilah penyebab kesulitan 
mereka. Sang Pencipta tidak pernah membayangkan kesulitan dalam 
ciptaan-Nya. Mereka adalah produk dari pemikiran manusia yang 
salah.2 

Meditasi dimulai dengan peningkatan kesadaran yang sederhana tentang 
dunia yang alami di sekitar Anda. 

Saat Anda bergerak menyusuri koridor waktu, biarkan kesadaran Anda 
tumbuh. Amati keindahan yang ada di sekitar Anda; amati karya 
tangan Sang Pencipta Anda dalam Ciptaan-Nya. Amati Alam secara 
bentuk mentahnya, dalam kehidupan tanaman Anda, kehidupan 
hewan Anda; dan kemudian intiplah ke surga itu dan benar-benar lihat 
karya-karya besar. Amati dengan cermat, biarkan kesadaran Anda 
terbuka lebar dan benar-benar menikmati keindahan yang ada di 
dalamnya, dan segera kesadaran akan mulai menyingsing dalam 
kesadaran Anda akan kebesaran ciptaan yang sebenarnya3 

1 
Penting bagi kita untuk melihat keindahan ciptaan ini dan mulai 
menangkap sekilas Kesadaran Kreatif di baliknya. Kami menyadari 
bahwa kemampuan untuk merasakan kualitas hidup ini adalah 
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verifikasi langsung bahwa sifat-sifat ini ada di dalam diri kita sendiri. 
Jika tidak, kami tidak dapat merespon kualitas mereka. Hanya dengan 
resonansi timbal baliklah kami dapat mengalami.4 

1 
Berpikir bukanlah sesuatu yang dilakukan seseorang. Berpikir adalah 
tindakan menyadari apa yang sudah ada. Seseorang bukanlah dengan 
mencoba berpikir untuk menjadi sadar. Seseorang hanya perlu 
menghilangkan pikirannya sendiri maka Pikiran Universal pun 
bergegas masuk untuk mengisi kekosongannya.5 

1 
Jelaslah bahwa semua ciptaan di seluruh ciptaan yang tak terbatas ini 
adalah karya baik secara langsung maupun tidak langsung dari sang 
Pencipta kita semua. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di planet 
ini tidak menyadari prinsip-prinsip yang telah disediakan untuk 
perluasan prinsip-prinsip penciptaan. Pencipta kita memberi setiap 
anak-anaknya kemampuan yang sangat mirip dengan kemampuanNya 
sendiri. Masing-masing dari Anda memiliki kemampuan ini di dalam 
diri Anda. Mereka tidak mungkin untuk dihapus. Mereka ada di dalam 
semua anak Sang Pencipta, dan akan selalu tinggal bersama mereka. Itu 
dirancang sedemikian rupa oleh Pencipta kita. Dia berharap agar semua 
anak-anaknya memiliki dan menggunakan kemampuan untuk 
mengatur dan membentuk lingkungan mereka sesuka hati. Sayangnya, 
orang-orang di planet ini telah melupakan prinsip yang ada di dalam 
diri mereka masing-masing. Prinsip ini hanya perlu diingat agar setiap 
anak Pencipta kita dapat mewujudkannya sepenuhnya. Guru yang 
Anda kenal sebagai Yesus mampu menggunakan lebih banyak 
kemampuan ini daripada orang-orang di planet ini. Padahal dia tidak 
berbeda dari kalian semua. Dia hanya bisa mengingat prinsip-prinsip 
tertentu. Prinsip-prinsip ini sama sekali tidak rumit. Mereka sangat 
sederhana. 

Dan pemahaman tentang prinsip-prinsip inilah yang kami, dari 
Konfederasi Planet-Planet dalam Pelayanan Sang Pencipta Tak 
Terbatas, mencoba untuk memberikannya kepada orang-orang di 
planet ini yakni mereka yang menginginkannya saat ini. 

Prinsip-prinsip ini tidak harus bersifat intelektual. Mereka sangat 
sederhana, dan dapat diwujudkan oleh siapa saja kapan saja. Anda 
hanya perlu memanfaatkan kontak kami melalui meditasi untuk mulai 
menyadari kembali apa yang menjadi hak Anda; kebenaran penciptaan 
dan kebenaran posisi Anda di dalamnya. 
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Sayangnya, di planet ini ada yang bisa kami sebut sebagai gangguan. 
Gangguan ini terjadi karena pikiran yang salah yang diwujudkan di 
sebagian besar wilayah planet Anda. Pikiran-pikiran yang salah ini 
sifatnya untuk menimbulkan masalah dalam proses realisasi kebenaran. 

Pikiran-pikiran yang salah ini harus dilenyapkan sepenuhnya dari 
pemikiran seseorang jika dia ingin berhasil kembali ke pemikiran awal 
yang dengannyalah dia diciptakan. 

Kami telah berusaha berkali-kali untuk menyarankan kepada Anda 
bahwa pemikiran orisinal ini adalah satu akan cinta dan persaudaraan 
total. Ternyata ini tidaklah cukup. Sangat sulit bagi orang-orang di 
planet ini untuk memahami konsep-konsep ini secara intelektual. 
Mereka telah lama dikondisikan secara mental oleh pemikiran yang 
salah, sehingga mereka tidak dapat dengan mudah menjadi sadar secara 
intelektual akan prinsip-prinsip kesederhanaan dan kebenaran itu 
sendiri. 

Oleh karena itu disarankan agar pikiran intelektual itu dilingkari, dan 
prinsip-prinsip ini dikomunikasikan secara langsung kepada jiwa atau 
pikiran spiritual melalui mekanisme kesan telepati dalam pengertian 
non-intelektual atau konseptual. Ini kami temukan sangat efektif 
sehubungan dengan upaya apa pun untuk beralih dari pemikiran 
intelektual ke pemahaman dan kesadaran yang lebih dalam tentang 
kebenaran prinsip-prinsip Pencipta kita yang tak terbatas. Untuk alasan 
inilah kami telah meminta agar individu yang ingin memahami 
kebenaran ini memanfaatkan diri mereka dalam meditasi harian, 
sehingga kesan-kesan ini dapat dianalisis oleh mereka pada tingkat yang 
lebih dalam, dan oleh karena itu pemahaman yang benar dan lengkap 
dapat dicapai. 

Jika proses meditasi harian ini dilanjutkan, maka masing-masing dari 
mereka yang memanfaatkannya akan menemukan bahwa mereka mulai 
menyadari hal-hal tentang mereka sendiri dengan pemahaman yang 
baru, dan bahwa mereka mulai menghargai ciptaan yang sejati dengan 
sebuah pengertian yang baru yang lebih luas dan lebih indah.6 

1 
Cabut dari pikiran Anda semua kekesalan, ketakutan, kebencian, 
kemarahan; jangan lewatkan satu batu pun untuk mencabut hal-hal ini 
dari pikiran Anda dan tutuplah pintu rapat-rapat terhadap mereka—
karena di mana hal-hal ini ada, benih-benih maka Kebenaran pun tidak 
akan tumbuh dengan baik.7 
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1 
Saat dunia kita bermandikan frekuensi violet, maka hanya Kebenaran 
yang bisa eksis; semua kepalsuan akan memudar dengan sendirinya. 
Apa yang telah membutakan mata manusia terhadap kenyataan itu 
akan berlalu dihadapan Api Ungu Murni, seperti kabut yang berlalu 
sebelum fajar.8 

Jadi meditasi adalah proses menjadi sadar akan penciptaan tentang diri kita 
dengan cara baru, menenangkan kesan yang terbentuk sebelumnya dan 
yang negatif dari dunia kita dan membiarkan realitas yang lebih tinggi akan 
ciptaan yang sejati mengambil tempat dalam kesadaran kita. Ini jelas bukan 
hal yang mudah bagi kebanyakan kita melakukannya. 

Sangat sulit bagi manusia di planet ini untuk melihat ke sekelilingnya 
dan menyadari kebenaran apa adanya. Dia telah dikondisikan, melalui 
pemikirannya dan melalui pemikiran orang lain, dalam  jangka waktu 
yang sangat lama, untuk melihat hal-hal mengikuti apa yang diberikan 
kepadanya, bukan sebagaimana adanya. Cara mereka sebenarnya, 
teman-teman, sangatlah sederhana. 

Kesederhanaan ini ada dalam diri setiap anak Sang Pencipta. Masing-
masing dari mereka memiliki semua pengetahuan yang merupakan 
ciptaan yang aslinya. Mereka hanya perlu memanfaatkan pengetahuan 
itu. Dan ini sangat sederhana. Itu dilakukan melalui proses meditasi. 

Ketika ini dilakukan, semua kebenaran dan keindahan dari setiap 
ciptaan yang sejatinya menjadi jelas. Dan kemudian tidak mungkin 
bagi seorang individu untuk dibodohi oleh ilusi. Dia tidak akan melihat 
sesamanya dalam bentuk apa pun kecuali kesempurnaan, meskipun di 
dalam ilusi dia telah diajarkan untuk meremehkan. Ini tidak 
direncanakan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta hanya merencanakan 
bahwa setiap ciptaannya harus mengekspresikan dirinya dengan cara 
apa pun yang dia pilih. Ini, teman-teman, adalah kesempurnaan. Jika 
manusia di Bumi bisa menyadari hanya satu hal ini, dia akan sekali lagi 
berpikir dalam keselarasan total dengan ciptaan aslinya. Ini dapat 
dilakukan secara individual. Hal ini tidak perlu dipahami dalam 
pengertian intelektual, atau oleh orang lain selain individu yang 
berusaha mencapai pemahaman ini. 

Ini telah didemonstrasikan di planet Anda sebelumnya. Orang yang 
paling Anda kenal telah mampu mendemonstrasikan pemahamannya 
dikenal oleh Anda sebagai Yesus. Dia membuat realisasi sederhana, dan 
kemudian ia mendemonstrasikan dalam perilakunya akan pemahaman 
ini. Tidak penting baginya untuk dipahami oleh sesamanya, karena 
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tidak mungkin memaksakan pemahaman ini kepada orang lain secara 
eksternal. Pemahaman ini hanya mungkin dicapai dari dalam. 

Namun orang ini mendemonstrasikan pemahaman ini, menunjukkan 
sebuah jalan, sebuah tiang penunjuk jalan bagi orang lain, sehingga 
mereka juga dapat menemukan kesejatian ciptaan, dan sekali lagi 
memimpin diri mereka sendiri dari kegelapan menuju cahaya. 

Karena cahaya itu, teman-teman, adalah abadi dan tak terbatas dan 
nyata. Sisanya adalah ilusi. Masuklah ke dalam (batin). Jadilah sadar 
akan kenyataan. Itu ada di dalam diri Anda masing-masing.9 

1 
… bukanlah dalam kerumitan kita bisa menemukan Bapa. (Tetapi) 
dalam kesederhanaan itulah kita menemukannya.10 

Para penerima kontak yang merupakan anggota dari budaya yang berbeda 
di Bumi menerima pesan tentang para pemimpin-pemimpin spiritual 
dalam budaya tertentu mereka. Dalam budaya Barat kita, pesan-pesannya 
paling sering berhubungan dengan Yesus. 

Pria yang Anda kenal sebagai Yesus ini lahir ke dunia fisik di planet 
Anda. Dia mampu menyadari kebenaran penciptaan, dan kemudian 
dia mampu mendemonstrasikan kebenaran ini kepada orang-orang di 
sekitarnya. Pria ini datang ke dunia fisik di planet Anda seperti banyak 
guru di masa lalu. Masing-masing guru ini datang secara fisik untuk 
tujuan melayani orang-orang di planet ini. Namun, itu terserah mereka 
bagaimana melakukan layanan ini. Masing-masing dari mereka 
melakukannya dengan caranya sendiri. Ini adalah dalam batas 
pemahaman kami tentang maksud dari Sang Pencipta kita. 

Guru-guru ini dibatasi: dibatasi oleh kondisi yang sama yang dialami 
oleh Anda masing-masing dan semua orang di planet ini. Orang-orang 
di planet ini telah salah mengartikan arti dari orang-orang ini. Orang-
orang di planet ini pada saat ini salah mengartikan arti dari Ia yang 
Anda kenal sebagai Yesus. Tujuan hidupnya adalah untuk 
menunjukkan bahwa adalah mungkin, melalui kesadaran akan 
kebenaran Sang Pencipta, untuk mengalami apa yang Sang Pencipta 
rencanakan bagi kita masing-masing. Orang ini melakukan apa yang 
disebut dengan mukjizat. Itu benar-benar sebuah mukjizat bagi mereka 
yang menganggapnya sebagai mukjizat, tetapi (kemampuan) ini 
sebenarnya diberikan kepada setiap anak Sang Pencipta. Dia hanya 
menunjukkan hasil pikirnya dengan caranya yang asli seperti yang 
direncanakan oleh Pencipta kita. Dia juga menunjukkan bahwa adalah 
mungkin bagi siapa saja, kapan saja, untuk menunjukkan jara berfikir 
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ini, dan oleh karena itu, kemampuan-kemampuan itupun 
menyertainya. 

Sayangnya, banyak orang yang salah mengartikan kehidupan dan 
ajaran orang ini. Ia berusaha memberikan contoh pemahaman tersebut 
sehingga setiap anak Sang Pencipta dapat mencari pemahaman yang 
sama. 

Ini adalah tugas guru mana pun di planet ini atau tempat lain dimana 
pun dalam seluruh Penciptaan. Inilah tugas kita saat ini.11 

1 
Pria ini Yesus mengajarkan kasih persaudaraan satu sama lain, dan kasih 
Bapa. Melalui pemahaman-Nya tentang Bapa dan ciptaan-Nya, Dia 
mampu menunjukkan mukjizat, demikian Anda menyebutnya. Ini 
bukanlah mukjizat tetapi sebuah kenormalan, hal-hal alami yang dapat 
dilakukan manusia ketika dia menyadari kekerabatannya dengan Sang 
Bapa, dan mengungkapkan kasih Bapa ini. … Semua umat manusia 
adalah putra dan putri Bapa, bukan hanya satu umat saja. Kami 
menghormati dan mencintai manusia Yesus ini karena dia, dari sekian 
banyak orang, mampu menyadari dan menunjukkan hubungan sejati-
Nya dengan Sang Bapa, sebagaimana semua orang di planet ini mampu 
melakukannya jika mereka mau belajar kebenaran. …12 

1 
Ada seorang guru yang pernah Anda kenal sebagai Yesus. Pria ini 
memiliki keinginan. Keinginannya adalah untuk melayani sesamanya 
dengan menunjukkan pengetahuan tentang kasih Sang Pencipta. 
Melalui keinginan ini ia mencapai hal -hal yang Anda kenal sebagai 
mukjizat. Pria ini memiliki keinginan sejati. Hanya mungkin untuk 
mencapai keinginan sejati dengan meniatkan ini sendiri. Jika Anda 
mampu meniatkan sebuah keinginan yang merupakan keinginan sejati, 
maka Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan, sama seperti pria 
yang Anda kenal sebagai Yesus mencapai apa yang diinginkannya. Dia 
mencapai apa yang diinginkannya karena dia ingin melayani sesamanya 
dengan cara yang selaras dengan keinginan Sang Pencipta, karena dia 
menyadari kesatuannya dengan Sang Pencipta.13 

1 
Guru yang dikenal sebagai Yesus itu, kemudian, mendemonstrasikan 
pemahamannya bahwa dia adalah satu dengan Sang Pencipta. Getarannya 
dengan demikian menjadi selaras dengan getaran seluruh ciptaan, yakni 
getaran total cinta. Getaran Sang Pencipta ini dipahami oleh-Nya, dan Dia 
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ingin agar kita juga memahaminya. Hatonn juga berbicara kepada kita 
tentang tema ini: 

Pada saat ini saya ingin berbicara kepada Anda tentang pemahaman 
kami tentang kebenaran. Kami bisa memberi Anda banyak hal. Kami 
dapat memberi tahu Anda tentang banyak misteri yang … akan 
menarik bagi Anda. Namun, kami menganggap bahwa pertama-tama 
perlu untuk terlebih dahulu memberikan kebenaran sederhana kepada 
orang-orang di planet ini, yang pada kenyataannya adalah semua yang 
perlu diketahui oleh siapa pun dalam ciptaan ini. Setelah kebenaran ini 
dipahami, misteri lainnya akan lenyap, karena kebenaran ini adalah 
kunci untuk pemahaman total tentang Ciptaan. 

Kebenaran ini adalah jalan menuju semua kebenaran. Pada saat ini saya 
akan berbicara tentang kebenaran ini. Saya dan saudara-saudara saya, 
yang bersama saya atas nama Sang Pencipta yang tak terbatas, 
memahami sebuah kebenaran sederhana, yang menjadi konsep penting 
dalam penciptaan ini. Kebenaran sederhana ini adalah bahwa seluruh 
penciptaan itu adalah satu hal. Segala sesuatu yang dapat Anda 
bayangkan; segala sesuatu yang dapat Anda lihat; segala sesuatu yang 
tidak dapat Anda lihat; semua yang ada, adalah satu hal. 

Hal ini tidak disadari oleh sebagian besar manusia di planet ini saat ini. 
Karenanya, mereka mengalami kondisi yang tidak mereka inginkan. 
Akan diperlukan baginya, jika seseorang ingin menemukan jalan yang 
diinginkannya, untuk menyadari kebenaran dari pernyataan sederhana 
ini, yaitu: tidak ada keterpisahan. Perpisahan itu ilusi. Semua hal adalah 
satu hal: Ciptaan ini. Mempengaruhi satu bagian dari ciptaan ini adalah 
mempengaruhi ciptaan keseluruhan. 

Kami di sini untuk membantu orang-orang di planet Bumi, juga kami 
di sini untuk membantu diri kami sendiri. Tidak mungkin 
memberikan pelayanan kepada orang lain tanpa melayani diri sendiri. 
Bagi Anda dan mereka yang Anda layani adalah sama: Anda adalah 
satu.14 

1 
Manusia terus-menerus menaiki tangga menuju kesempurnaan, dan 
meskipun satu anak tangga patah karena beban banyak kesalahannya, 
tetap saja tujuannya adalah untuk mencapai puncak dan kesatuan 
dengan Bapa yang Tak Terbatas.15 

1 
Saya Oksal. Teman-temanku, ini tidak ada konsekuensinya, karena 
Akulah Sang Pencipta. Ya, teman-teman, Anda sedang mendengarkan 
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suara Sang Pencipta. Anda itu mendengar suara Sang Pencipta setiap 
hari, teman-teman, saat Anda melakukan aktivitas sehari-hari. Hanya 
perlu cara untuk mengenalinya. Saat Anda bertemu dengan sesama 
dalam aktivitas sehari-hari Anda; saat dia berbicara, maka Anda 
mendengar suara Pencipta Anda. Burung-burung bernyanyi di 
pepohonan, teman-teman, berbicara dengan suara Sang Pencipta. 
Angin yang bertiup melalui pohon-pohon ini berbicara kepada Anda, 
teman-teman saya. Dan suara yang Anda dengar ini adalah suara Sang 
Pencipta. 

Karena ekspresiNya itu tidak terbatas. Anda hanya perlu mendengar 
dan melihat ungkapan-ungkapan ini. Dan kemudian ketika Anda 
mendengar dan melihatnya, maka Andapun perlu memahaminya. 
Untuk memahami bahwa semua ini adalah Sang Pencipta. 

Inilah yang hilang dari planet Anda, teman-temanku: pemahaman yang 
sederhana bahwa semua hal-hal ini adalah sama. Mereka adalah Sang 
Pencipta. Pengetahuan ini telah terbukti dengan sendirinya. Itu tidak 
memerlukan analisis yang rumit. Saya tidak perlu membuktikan 
kepada Anda bahwa apa yang saya katakan itu benar. Kebenaran itu, 
teman-teman, ia berbicara kepada Anda. Ini semua tentang Anda. Ini 
adalah Sang Pencipta. 

Anda hanya perlu mengenali ini, sepenuhnya, tanpa syarat, dan 
kemudian Anda akan berpikir seperti yang dipikirkan Sang Pencipta. 
Karena Sang Pencipta mengenali dirinya sendiri, dan tidak ada bagian 
dari dirinya yang tidak dia terima. Karena itu adalah dia, dan dia adalah 
satu hal: Ciptaan ini. 

Mustahil untuk memisahkan diri dari Ciptaan ini. Mustahil untuk 
mengasingkan diri dari Ciptaan ini. Anda adalah itu, dan itu adalah 
Anda. Dan semua bagian-bagiannya berbicara kepada Anda, 
mengatakan, "Jadilah bagian dari ciptaan." Hanya manusia di Bumi 
yang perlu mendengarkan suara ini, dan kemudian memahami kata-
katanya. 

Pahami dan kemudian tunjukkan pemahaman ini, dan kemudian 
manusia di Bumi akan mengambil tempat yang seharusnya bersama 
kami yang menjelajahi Penciptaan yang tak terbatas ini. 

Karena ini adalah hak istimewa kami. Dan ini adalah hak istimewa 
Anda. Karena kita semua adalah hal yang sama. Kami adalah cinta, dan 
kami adalah cahaya.16 

Semua anak Sang Pencipta di seluruh alam semesta, semua Ciptaan 
yang tak terbatas ini, teman-teman, benar-benar hanya mencari satu 
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hal, baik mereka menyadarinya atau tidak. Mereka itu mencari 
pemahaman. Karena hanya inilah yang diperlukan. 

Karena sekali pemahaman ini tercapai, maka segala sesuatu menjadi 
mungkin, karena begitulah cara Sang Pencipta merancangnya. Ini 
adalah cara yang Dia sediakan. Anda hanya perlu menyadari hal ini. 
Anda hanya perlu menunjukkan dalam setiap pikiran realisasi ini. Dan 
kemudian, teman-temanku, Anda dan Sang Pencipta adalah satu, dan 
Anda dan Sang Pencipta memiliki kekuatan yang sama. Karena ini 
adalah kebenaran. Kita masing-masing adalah Sang Pencipta.17 

1 
Karena aku hanya bisa menjadi, melalui Anda.18 

1 
Saat Anda melayani, ingatlah setiap orang dari sesama Anda adalah 
dewa. Pikirkan setiap orang yang Anda temui bukan sebagai pria atau 
wanita atau anak-anak, tetapi bahwa setiap orang yang datang ke Anda 
pada dasarnya adalah Sang Bapa. Jika Anda berpikir bahwa di Bumi, 
masing-masing itu sebagai bagian dari Sang Bapa, dengan 
menghormati pada tingkat itu, maka masalah Bumi akan hilang 
seketika.19 

1 
Manusia itu terbatas tetapi Tuhan itu tidak terbatas, infinit, berekspresi 
dalam setiap diri manusia, dalam semua bentuk yang ada.20 

Untuk melihat Sang Pencipta dalam diri setiap orang adalah ide yang indah, 
tetapi sangat sulit untuk dicapai di kehidupan sehari-hari. Namun kontak 
Konfederasi ini mengatakan bahwa pesan "cinta dan persaudaraan" ini 
adalah satu-satunya alasan mereka ada di sini: mereka benar-benar ingin 
kita memiliki kebenaran ini di hadapan kita. Mereka tampaknya tidak 
peduli apakah kita percaya bahwa mereka adalah seperti yang mereka 
katakan; mereka hanya peduli untuk menyampaikan pesan cinta, kepada 
orang-orang di Bumi yang ingin mendengarnya saat ini. 

Kilometer terakhir bumi, kami sedih .21 

1 
(para UFO itu) ... mengorbit planet Anda sebagai jawaban atas banyak 
doa yang meminta bantuan, doa dari populasi Anda dari banyak 
kepercayaan, warna kulit, keyakinan, ras. Kami tidak akan datang 
untuk membantu Bumi kecuali ada panggilan bantuan dalam skala 
massal.22 
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1 
Kami dari Konfederasi Planet dalam Pelayanan kepada Pencipta Tanpa 
Batas telah menggunakan metode kontak ini di banyak tempat, dengan 
banyak orang. Di planet Anda saat ini, ada orang-orang di hampir 
semua wilayah yang menerima komunikasi kami. Ada banyak dari 
orang-orang ini yang tidak mengerti apa yang terjadi pada mereka. 
Mereka tidak mengerti siapa kita, begitu juga Anda. Mereka hanya 
menerima komunikasi. Alasan mereka tidak tahu siapa kami adalah 
karena mereka tidak memiliki konsep tentang orang yang datang 
kepada mereka itu berasal dari bintang-bintang di luar angkasa. 

Ini tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah mereka 
memahami pesan yang kami  berikan kepada mereka: pesan cinta dan 
persaudaraan. Ada banyak orang lain yang menerima pesan kami yang 
memahami identitas kami. Dalam hal ini, penting juga bagi mereka 
untuk memahami pesan yang kami bawa kepada mereka. Inilah tujuan 
kami di sini: untuk membawa pesan tunggal yang sederhana ini. Inilah 
yang perlu dipelajari oleh orang-orang di planet Anda saat ini. 

Kami dari Konfederasi ini telah menjalani contoh pengetahuan ini 
selama bertahun-tahun. Kami sepenuhnya menyadari hasil dari 
menjalani jenis kehidupan yang dihasilkan dari pemahaman prinsip 
cinta. Kami bukannya tidak bijaksana dalam upaya kami untuk 
memberikan prinsip-prinsip ini kepada Anda, karena kami telah 
mengalami efek dari penggunaan ini selama beberapa waktu. 

Saya sadar bahwa prinsip-prinsip ini tidak dipahami oleh orang-orang 
di planet Anda, bahkan oleh orang-orang yang telah diberikan 
pengetahuan ini secara langsung, melalui saluran seperti ini. 
Tampaknya ada penghalang yang dihasilkan selama ribuan tahun dari 
ketidaktahuan akan kebenaran ini. Penghalang ini begitu kokoh pada 
saat ini sehingga sangat sulit, bahkan bagi mereka yang menginginkan 
pengetahuan ini, untuk menerimanya dan menggunakannya. Mereka 
mampu mendengar kata-kata dan memahaminya, dan meskipun 
mereka sepenuhnya setuju dengan konsep-konsep yang ada, mereka 
tetap tidak dapat mengasimilasikannya ke dalam pemikiran mereka 
sendiri. Kami telah menyarankan berkali-kali bahwa untuk 
mengasimilasi pengetahuan ini ke dalam pemikiran Anda, Anda perlu 
bermeditasi. Tapi ini adalah sesuatu yang juga disalahpahami. 

Sangat sulit bagi orang-orang di planet ini untuk menghilangkan 
pemikiran mereka dari keadaan hipnosis yang telah diciptakan. Segala 
sesuatu yang mereka alami itu diciptakan oleh pemikiran mereka 
sendiri. Anda tidak dapat mengalami sesuatu yang tidak dapat Anda 
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pikirkan, karena hanya inilah yang ada: tidak ada yang lain selain 
pikiran. Itu ditemukan dalam banyak bentuk dan ekspresi, tetapi 
pikiran adalah sumber dari semua yang ada: yakni pikiran Sang 
Pencipta. 

Dan inilah diri Anda. Dan Anda mampu, seperti Sang Pencipta, untuk 
menghasilkan pemikiran. Pikiran yang Anda hasilkan adalah tanggung 
jawab Anda. Orang-orang di planet ini masing-masing menghasilkan 
pikiran, dan mengkomunikasikan pemikirannya ini kepada orang lain. 
Jika pemikiran yang dihasilkan berkualitas rendah, maka pada 
gilirannya akan menghasilkan pemikiran berkualitas rendah pada orang 
lain. Ini adalah tindakan yang mengabadikan diri sendiri. Dan inilah 
alasan adanya perselisihan dan kebingungan yang begitu melimpah 
dengan orang-orang di planet ini. Adalah keliru untuk mengatakan 
bahwa Anda tidak dapat melakukan apa pun menghadapi situasi 
serumit ini yang telah diciptakan oleh jutaan dan jutaan pikiran selama 
ribuan dan ribuan tahun. Hanya diperlukan bahwa seorang individu 
itu mengentaskan dirinya dalam pikiran dari lautan kebingungan ini 
dan mengekspresikan dirinya dalam cinta sejati dan cahaya Sang 
Pencipta Tanpa Batas. Ini dapat dilakukan kapan saja. Ini terserah pada 
si individu tersebut. Jika dia ingin melakukan ini, maka dia hanya perlu 
melakukannya. Hal ini telah ditunjukkan kepada orang-orang di planet 
ini berkali-kali di masa lalu oleh para guru yang ada di sini untuk 
menunjukkan kepada orang-orang tentang kehidupan di bumi dan 
ekspresi Sang Pencipta seperti yang dimaksudkan. Ini adalah pelajaran 
yang sangat sederhana, tetapi manusia di Bumi ingin mengabaikan hal 
ini. Sangat sedikit yang menerima ajaran ini, dan berdiri dalam cahaya 
dan hanya mengungkapkan cinta dan pemahaman dari Sang Pencipta 
kita semua. 

Ini sangat disayangkan. Ini adalah situasi yang kami lakukan, dalam 
rangka melayani Sang Pencipta Tanpa Batas, kami mencoba 
memperbaiki, dengan memberikan instruksi yang tidak hanya lisan, 
dimana itu juga mengalami kesulitan dalam menembus penghalang 
yang telah dibangun oleh pikiran, tetapi juga instruksi yang sifatnya 
dapat melewati penghalang intelektual ini hingga dapat mencapai diri 
spiritual secara langsung. Ini dilakukan, tentu saja, selama proses 
meditasi. Inilah sebabnya kami telah menyatakan, selama bertahun-
tahun bahwa meditasi sangatlah penting. Anda hanya perlu 
memanfaatkan konsep-konsep ini agar konsep-konsep ini mulai 
menyebabkan individu menyadari sekali lagi status dan posisinya yang 
tepat dalam skema Sang Pencipta. Hal itu dinyatakan oleh guru besar 
terakhir Anda: “Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah Dewa?” 
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Guru ini memahami tujuan penciptaan seluruh umat manusia . 
Mengapa perlu bagi orang-orang, terutama orang-orang yang telah 
disadarkan akan kebenaran melalui pencarian mereka, untuk berhenti 
mencapai pengetahuan tentang tujuan dan keberadaan mereka yang 
sebenarnya? 

Kami telah dibuat bingung, kadang-kadang, oleh ketidakmampuan 
orang-orang pada umumnya di planet ini untuk disadarkan akan 
kebenaran sederhana ini. Kami menyarankan bahwa perlu untuk 
menjaga kesadaran terus-menerus akan tujuan Anda. Kami 
menyarankan bahwa tujuannya adalah untuk menyadari posisi Anda 
yang sebenarnya dalam ciptaan, dan kemudian bertindak dengan cara 
yang dimaksudkan oleh Sang Pencipta. Untuk melakukan ini, perlu 
upaya yang cukup besar. Kami menemukan bahwa keadaan hipnosis 
yang dibawa oleh evolusi pemikiran orang-orang di planet ini begitu 
hebat sehingga jika seseorang ingin membebaskan dirinya darinya, 
perlu baginya untuk mempertahankan kesadaran yang konstan tentang 
sifat dan tujuan spiritualnya dan terus meningkatkan kesadaran ini 
dengan meditasi. Upaya yang dilakukan untuk melakukan ini akan 
jauh lebih bermanfaat daripada aktivitas lain yang dapat dilakukan oleh 
individu tersebut. 

Langkah ini harus berhasil dilakukan oleh setiap individu di planet ini 
pada suatu waktu. Bukankah masuk akal untuk melakukannya secepat 
mungkin? Karena itu adalah langkah yang sangat bermanfaat. Kami 
akan menyarankan bahwa jika kemajuan itu tampak lambat, maka 
meditasi tambahan mungkin diperlukan, karena hanya dengan cara ini 
orang-orang di planet Bumi dapat membebaskan diri dari pikiran-
pikiran keliru yang telah tertanam dalam diri mereka begitu lama.23 

Setiap bagian adalah bagian dari Ciptaan ini. Masing-masing 
menduduki pangkat yang sama. 

Saya sadar bahwa ada banyak orang di planet Anda yang tidak 
memahami konsep ini. Mereka merasakan sakit jika sakit itu ada di 
dalam diri mereka masing-masing, tetapi mereka tidak merasakan sakit 
orang lain. 

Tidak demikian halnya dengan Konfederasi Planet-Planet yang 
Melayani Sang Pencipta Tanpa Batas. Kami merasakan rasa sakit Anda, 
dan ini membawa kami kepada Anda saat ini. Untuk melayani Anda. 
Karena dengan melakukan itu, kami melayani diri kami sendiri, karena 
Anda dan kami adalah satu. Rasa sakit Anda dirasakan di seluruh 
ciptaan, dan untuk alasan inilah ada banyak, banyak di sini yang ingin 
melayani Anda saat ini. Kami melayani Anda dengan cara terbaik yang 
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kami bisa. Untuk menghilangkan rasa sakit ini. Kami memberikan 
informasi yang Anda butuhkan untuk menghilangkan rasa sakit ini. Ini 
adalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap mata. Ini adalah cara 
yang direncanakan Sang Pencipta. Dia tidak, bagaimanapun, 
mengantisipasi bahwa anak-anaknya akan menciptakan dari keinginan 
mereka sendiri rasa sakit yang sekarang kami rasakan berasal dari planet 
Anda. 

Ini adalah hasil dari keinginan orang-orang di planet ini. Sayangnya, 
keinginan-keinginan ini tidak hanya mempengaruhi orang-orang yang 
membangkitkan keinginan itu, tetapi juga orang lain yang hidup di 
permukaannya. Ini adalah apa yang Anda sebut penularan. 
Dibutuhkan tingkat pemahaman yang ekstrem untuk hidup di 
permukaan Anda dan tidak mengalami penularan ini. 

Itu bisa dilakukan, teman-teman. Anda hanya perlu mengetahui dan 
menunjukkan kebenaran Sang Pencipta dalam setiap pikiran dan 
perbuatan Anda. Maka kemudian Anda akan dibebaskan dari pengaruh 
keinginan saudara-saudara Anda yang tinggal di sekitar Anda di 
permukaan planet Anda. 

Pada saat ini, sangat sedikit orang di planet ini yang mencari sesuatu di 
luar ilusi fisik yang terus-menerus menyibukkan pikiran mereka dengan 
hal-hal sepele. 

Kami dari Konfederasi Planet menyadari sifat sepele dari hal-hal yang 
telah melibatkan sebagian besar orang di planet Anda ini. Hal-hal ini 
tampaknya sangat penting bagi mereka. Namun, pentingnya kegiatan 
mereka adalah fungsi dari ketidakmampuan mereka untuk 
menenangkan pikiran aktif mereka, dan kembali ke kesadaran realitas 
yang itu bisa dicapai melalui meditasi. 

Kegiatan-kegiatan yang tampaknya begitu penting bagi orang-orang di 
planet ini saat ini begitu sangat transien sifatnya sehingga pada 
kenyataannya semua itu dapat diabaikan, seperti halnya semua kegiatan 
fisik, kecuali untuk kegiatan pelayanan kepada sesama manusia. Karena 
melalui pelayananlah, seseorang membangun kesadaran akan 
kebenaran. Inilah alasannya, seperti yang Anda ketahui, hidup dalam 
dunia fisik.24 

Kebenaran adalah semua hal tentang Anda, sangat jelas bagi mereka 
yang telah menenangkan diri dalam waktu yang sangat singkat bahwa 
memang perlu untuk menyadarinya. Sangat jelas bagi kami yang telah 
memandang penciptaan Bapa dalam bentuk aslinya. Semua bagiannya 
bertindak untuk mendukung bagian lain semuanya. Semua yang 
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menopang kita masing-masing adalah pemberian dari Pencipta kita. 
Semua kegembiraan dan pengalaman yang datang kepada kita adalah 
pemberian dari Pencipta kita. 

Hanya manusia di planet ini yang tersesat dalam ciptaannya sendiri 
yang kompleks, dengan banyak pemikiran yang kompleks tetapi 
sifatnya sepele yang membuat mereka sangat sibuk, dalam upaya 
mencapai apa yang tidak bernilai—ciptaan kecil yang hanya akan 
bertahan dalam jangka waktu yang sangat singkat, tersingkat—yang 
tidak memiliki nilai, begitu itu tercapai, karena ia akan kehilangan hal 
itu, dan sekali lagi akan kembali ke Ciptaan tersebut.25 

1 
Jangan pernah biarkan pikiran Anda menjadi satu-satunya penguasa 
Anda. Orang yang membiarkan hatinya berpikir tidak akan binasa.26 

1 
Masalahnya adalah Manusia Bumi itu, dalam banyak kasus, memiliki 
gagasan yang menyimpang tentang apa yang ia perlukan dan dia 
menjadi agak terkontrol—di bawah tekanan yang dia rasa perlu dan 
dibutuhkan oleh lingkungannya, alih-alih mengendalikannya. Ia 
menjadi sulit untuk menarik dirinya dan mewujudkan kesadaran AKU 
yang sebenarnya. Ketika manusia menjadi benar-benar sadar akan 
kesatuannya dengan seluruh Ciptaan, ini lebih diutamakan daripada 
semua hal lainnya, dan ketika ini semakin menjadi bagian dari 
kesadarannya, maka ia akan menjadi lebih mudah dan terus mudah 
dalam memiliki realisasi sejati akan hal tersebut.27 

Salah satu pertanyaan besar yang dihadapi para entitas yang mengklaim 
bahwa Sang Pencipta adalah satu hal universal, bahwa Tuhan adalah Cinta, 
adalah pertanyaan tentang kejahatan. Bagaimana mungkin kejahatan itu 
ada jika alam semesta adalah satu kesatuan? Berikut adalah beberapa 
pemikiran dari kontak luar angkasa tentang hal ini. 

Ada kelompok yang mengekspresikan diri dengan cara yang tidak 
pernah di kandung oleh pemikiran aslinya. Pemikiran asli itu, 
bagaimanapun, tidak memberikan batasan pada ekspresi-ekspresi yang 
dikeluarkan. Oleh karena itu, adalah mungkin bagi setiap anak 
Pencipta untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara apa pun yang 
mereka inginkan. Karena inilah, di seluruh ciptaan ini, ada individu 
dan kelompok yang mengekspresikan diri mereka dalam cara-cara yang 
jumlahnya tak terbatas. Anda, pada pemahaman Anda saat ini, 
menganggap beberapa ekspresi diri itu sebagai kejahatan (jahat). Kami 
menganggapnya sebagai ekspresi. Kami menemukan bahwa bagi tujuan 
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kami, ekspresi-ekspresi tertentu dapat lebih bermanfaat untuk 
kesenangan kami sendiri dibanding yang lain. Namun demikian, 
ekspresi-ekspresi yang kualitasnya tak terbatas dan kuantitasnya juga 
tak terbatas itu terjadi di seluruh Ciptaan ini. Kami berusaha untuk 
melayani mereka yang ada dalam Ciptaan ini yakni mereka yang 
menginginkan layanan kami. Mereka menginginkan layanan kami 
karena mereka tertarik pada konsep kebenaran kami. Kami percaya 
bahwa konsep kami tentang kebenaran adalah benar. Dalam 
pemahaman kami, kami tahu bahwa konsep kami itu benar. Ada 
banyak yang akan tidak setuju dengan apa yang kami pahami. Ini 
adalah hak istimewa mereka. Mereka tidak menginginkan layanan 
kami. Kami akan dengan bebas melayani mereka dengan cara apa pun 
yang kami bisa. Namun, mereka tidak menginginkan ini. Oleh karena 
itu, kami tidak akan melayani.28 

1 
Kejahatan tidak ada. Itu tidak diciptakan pada mulanya oleh Sang 
Bapa. Itu telah diciptakan oleh pikiran manusia, dan hanya dapat 
dihilangkan oleh manusia, melalui perubahan pemikirannya.29 

1 
Karena kejahatan bukanlah ciptaan-Ku, hai manusia. Kejahatan dibawa 
oleh mereka yang goyah dalam perjalanannya kepada-Ku.30 

1 
Ada banyak sekali populasi di seluruh kosmos. Banyak dari mereka 
sangat maju, dan beberapa dari mereka tidak hanya maju tetapi juga 
bersifat yang bisa Anda sebut jahat. 

Sang Pencipta itu ada di ujung jalan Anda. Iman Anda jauh lebih kuat, 
jika Anda memang menyadarinya, dibanding kejahatan apa pun. Ingat 
ini, teman-teman. Ini sepenuhnya dalam kekuatan Anda, melalui 
meditasi, untuk mendapatkan cinta Sang Pencipta yang menaklukkan 
semua kekurangan, keterbatasan, dan rasa sakit. Tetapi teman-teman, 
ketahuilah bahwa satu-satunya sifat kejahatan yang sebenarnya adalah 
pemisahan dari Sang Pencipta. Itu tidak dapat menyentuh Anda jika 
Anda mempertahankan kontak Anda dengan Dia yang adalah 
segalanya. Tidak ada sesuatu pun dari luar yang dapat menyakiti. Dari 
semesta kebenaran dan sifat pengertian Anda itu dapat menunjukkan 
cinta dan cahaya kepada semua orang yang datang di depan pandangan 
Anda. 

Jangan takut, teman-teman. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jangan 
pernah membuang waktu dalam ketakutan, atau kebencian, atau 
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kemarahan, karena ini hanyalah kesempatan lain pada saat seperti itu 
untuk mengalami dan menunjukkan cinta dan cahaya Sang Pencipta 
yang tak terbatas.31 

Ada satu hal terakhir yang bisa dikatakan tentang kejahatan dan persepsi 
kita tentangnya: 

Ini adalah salah satu cara untuk melihat dengan kesadaran Anda sendiri 
siapa sesungguhnya yang berasal dari kekuatan Kristus dan siapa yang 
berasal dari kekuatan anti-Kristus. Anda akan melihat banyak orang, 
yang berseru bahwa Tuhan itu tidak ada, namun mereka datang dan 
berjuang bahu-membahu bagi perdamaian dan cinta dan persaudaraan 
yang setara untuk semua orang di sepanjang masa. Inilah orang yang 
benar-benar berasal dari kekuatan Kristus. Namun Anda juga akan 
melihat orang-orang lain, yang mengaku ia berasal dari Tuhan, 
mengucapkan firman Tuhan, dan yang mengatakan bahwa hanya 
beberapa yang akan diselamatkan dan Sebagian akan dihukum. Anda 
akan tahu bahwa ini bukanlah dari cahaya Kristus, karena cahaya 
Kristus berbicara pertama tentang persaudaraan dan itulah yang paling 
utama dan akan membela hak semua orang di mana pun, berbagi secara 
setara dengan saudara-saudara mereka.32 

Bukan hanya kejahatan secara abstrak, tetapi segala macam masalah dari 
setiap jenis yang tampaknya mengelilingi kita di bidang fisik ini. 
Sebagaimana dikatakan oleh Israel Regardie , seorang praktisi seni magis 
putih, ia mengatakan: 

… di awal kehidupan, sebuah penghalang yang tidak dapat ditembus 
didirikan di dalam jiwa itu sendiri. Sebuah penghalang sebagai 
hambatan itu dibangun diantara ketidaksadaran dan pikiran sadar 
seseorang — penghalang itu adalah prasangka, konsep moral yang 
salah, gagasan kekanak-kanakan, kesombongan dan egoisme. Begitu 
mendalamnya penghalang berlapis baja ini sehingga upaya terbaik kita 
untuk melewatinya, memutarinya, atau menembusnya itu sama sekali 
tidak berdaya. Kita menjadi terputus dari akar kita.33 

Ada alasan untuk ini, menurut makhluk UFOnauts adalah: 

Setiap orang itu menciptakan dunianya sendiri—mau atau tidak, 
karena mereka adalah pencipta. Kita menciptakan situasi kita sendiri, 
lingkungan kita sendiri. Kondisi yang kita alami saat ini adalah hasil 
dari pemikiran masa lalu. Itulah mengapa sangat perlu, sangat, sangat 
perlu untuk menyingkirkan hal-hal ini dari apa yang Anda sebut alam 
bawah sadar.34 

Hatonn sendiri tentang hal ini: 
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Anda tahu planet Anda Ketika malam. Kegelapan ini nyata bagi Anda 
dalam ilusi yang Anda kenal sebagai kehidupan. Ada mekanika 
sederhana di mana Anda secara intelektual dapat membayangkan 
bahwa kegelapan itu hanyalah sebuah fenomena lokal. Metode 
pemahaman itu adalah dengan membayangkan bahwa Anda sedang 
mengamati tata surya dari sudut pandang objek yang Anda sebut 
sebagai matahari. Dari sudut pandang matahari, sesungguhnya tidak 
ada malam. Tidak ada kegelapan. Tidak ada kekurangan. Tidak ada 
batasan. Yang ada hanyalah cahaya: jumlah energi yang sangat 
berlimpah, tak terbatas, yang terus menghidupi dirinya, sebuah jenis 
cahaya yang mengekspresikan dirinya ke segala arah dengan segenap 
hati dan kekuatannya. Konsep kegelapan, kekurangan, keterbatasan, 
atau batasan kecil dalam bentuk apapun itu cukup asing bagi sudut 
pandang penghuni matahari. Karena alasan inilah, teman-temanku, 
kami sering menggambarkan kepada kalian cinta dan cahaya itu sebagai 
seperti sinar matahari atau sejenis cahayanya. Cahaya ini, fenomena 
yang disebut cahaya ini, adalah Fenomena spiritual . Ini adalah salah 
satu dari dua blok bangunan seluruh alam semesta. Cahaya, tanpa 
batasan apa pun, dan sangat energik dan kapasitasnya tidak terbatas, 
adalah dasar semua yang ada dalam arti fisik. Pembentukan, 
penciptaan, kekuatan pencetakannya adalah Kesadaran itu, Pikiran 
yang kita sebut sebagai cinta. Cinta itu membentuk cahaya menjadi 
getaran yang kita kenal sebagai dunia fisik. Kasih Sang Pencipta itu 
sepenuhnya, sampai ke detail terkecil, adalah hal-hal yang spiritual. 
Kekurangan, keterbatasan, kegelapan dan kekurangan adalah ciptaan 
utama dari ciptaan Bapa sendiri—yaitu umat manusia. Umat manusia 
adalah pencipta bahkan seperti yang diinginkan oleh Bapanya. Dia 
memang telah menciptakan. Dan (sayangnya) hal-hal yang 
diinginkannya adalah hal-hal yang tidak benar-benar diinginkannya. 
Dia telah menemukan banyak cara yang berbeda-beda untuk 
mengalami kekurangan, keterbatasan, dan keinginan. Ini, teman-
temanku, adalah pemikiran yang hanya benar dari sudut pandang 
penghuni ilusi yang berputar bersama planet ini lalu bersama melihat 
matahari terbenam dan menghilang. Pergeseran sederhana dalam sudut 
pandang ini, yakni dari sudut pandang planet bumi, ke sudut pandang 
sang sumber cahaya planet ini itu akan memungkinkan bagi 
pemahaman tentang kondisi planet yang Anda sekarang nikmati 
keberadaan fisiknya ini dengan fokus yang lebih jelas. Kami menyadari 
bahwa ini adalah pernyataan yang sangat umum daripada apa yang 
sesungguhnya diminta. Namun, ada banyak hal yang tidak memiliki 
jawaban spiritual itu sendiri, melainkan hanya berkaitan dengan ilusi. 
Kemampuan mengubah sudut pandang ini sering kali akan menghalau 
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pertanyaan-pertanyaan dan menggantinya dengan pemahaman, hanya 
dengan realisasi pergeseran sudut pandang.35 

Jadi perbedaan mendasar yang memisahkan pengalaman ‘kaya’ dari 
pengalaman ‘miskin’ adalah orientasi batin, baik yang menuju keadaan 
cinta dan kesatuan antara Sang Pencipta dan manusia, yang mana itu 
menghasilkan kelimpahan, atau terhadap keinginan dan emosi dalam ilusi 
fisik ini, yang menghasilkan kekurangan dan keterbatasan. . Di sini 
beberapa orang yang dihubungi UFO mengatakan tentang ini dalam dua 
cara: 

Manusia bumi... harus belajar membedakan antara cinta dan emosi. 
Emosi adalah keinginan—cinta adalah keadaan kesadaran di mana 
Anda menyadari keadaan kesatuan dengan Penciptaan dan seluruh 
umat manusia, dan Anda melihat semua umat manusia dalam 
kesadaran cinta. Bukan cinta yang posesif, tidak ada hubungannya 
dengan seks, bukan keadaan menginginkan tetapi keadaan memberi, 
keinginan untuk yang lain mendapatkan kebaikan tertinggi dan 
bersukacita ketika mereka menerimanya, tanpa memikirkan diri 
sendiri.36 

1 
Ada seseorang di planet Anda yang memiliki kekayaan besar dan dalam 
kekayaan ini, dia melihat banyak kekuatan. Karena sesamanya akan 
dengan penuh semangat melakukan penawaran mereka untuk berbagi 
sebagian dari kekayaan ini. Dan, untuk alasan ini, banyak dari mereka 
yang tinggal di planet ini, yang Anda kenal sebagai bumi, 
membutuhkan kekayaan materi dalam jumlah yang besar. Dan, oleh 
karenanya, iapun mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai 
kekuatan yang besar pula. Apa yang tidak dipahami oleh orang-orang 
ini adalah bahwa dalam memperoleh kekayaan ini dan dalam upaya 
untuk memiliki kekuatan besar melalui kekayaan ini, mereka telah 
mengerahkan kekuatan dalam jumlah yang tak terbatas untuk apa yang 
sebenarnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. 

Orang yang saya bicarakan, yang memiliki banyak kekayaan itu, ia 
menggunakannya untuk memuaskan keinginannya. Dan keinginannya 
adalah untuk hal-hal yang dia pikir dia inginkan dan butuhkan. Karena 
dia melihat dalam kekayaan ini, tidak hanya kebahagiaan besar yang 
muncul ketika memiliki hal-hal yang dia inginkan dan memiliki 
kekuasaan atas sesamanya, tetapi juga keamanan besar karena dia tidak 
lagi akan membutuhkan atau menginginkan apapun di sisa hidupnya. 
Dan, karena itu, dia menjadi sangat mendambakan akumulasi 
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kekayaannya. Dan ia mendapatkan semua yang diinginkannya atas 
perintahnya dan juga status yang hebat. 

Tapi dia kekurangan satu hal. Dia kekurangan cinta. Karena itu tidak 
diberikan oleh orang-orang di sekitarnya kepadanya, dan ini tidak dia 
mengerti. Lalu dia menjadi sadar akan kebutuhannya akan pengalaman 
yang dia sebut cinta dan dia mulai menemukan cara untuk 
mendapatkannya. Dan dia menanyai orang-orang tentang dirinya, dan 
bertanya kepada mereka mengapa dia tidak diberi cinta. Dan mereka 
tidak bisa menjawab karena mereka tidak tahu. Maka diapun pergi ke 
orang bijak dan menawarkan kepadanya bayaran yang banyak dari 
kekayaannya jika dia mau memberitahunya bagaimana mendapatkan 
cinta. Lalu orang bijak itu pun memberikan kepada orang kaya tersebut 
semua yang dia miliki, karena semua yang dia miliki hanyalah sejumlah 
kecil yang tak ada artinya. Lalu orang yang kaya itupun menerimanya. 
Karena dia sudah lama memutuskan untuk tidak pernah menolak 
hadiah. Lalu dia meninggalkan orang bijak itu dan pergi ke rumahnya 
dan merenungkan pemberian ini, meninggalkan orang bijak itu tanpa 
uang sepeser pun. Karena dia belum membayar orang bijak itu. Karena 
orang bijak itu tidak memberitahunya bagaimana menemukan cinta. 

Dan seiring berlalunya hari, dia kembali kepada orang bijak itu, karena 
dia tidak mengerti mengapa dia diberikan semua yang dimiliki oleh 
orang yang dikatakan sangat bijak itu. Dan ketika dia bertanya 
kepadanya, dia dijawab oleh orang bijak tersebut, yang berkata, “Itu 
karena aku memiliki cinta yang besar untukmu dan kamu 
menginginkan kekayaan. Karena itu, saya memberi Anda apa yang 
dapat saya tambahkan ke kekayaan Anda karena ini adalah apa yang 
Anda inginkan. ” 

Maka pada saat itulah, orang yang sangat kaya itu memandang orang 
bijak itu dan berkata: "Dan pada gilirannya, saya, untuk pertama 
kalinya, mengenal cinta." 

Dan dia memberi orang bijak itu kekayaan yang besar. Dan dengan 
melakukan itu, dia merasakan cinta yang lebih besar. Karena, untuk 
pertama kalinya, dia telah mempelajari kebenaran pemberian Sang 
Pencipta kepada anak-anaknya. Dan orang ini sangat beruntung karena 
dia dapat menemukan cara untuk membangkitkan cinta. Namun, 
manusia di bumi terus mencari di dalam ilusi materialnya. Terus 
mencari apa yang tidak bernilai secara nyata. Karena dia kurang iman. 
Dia berdiri di atas permukaan planet ini dan mengalami semua karunia 
Penciptanya. Dia menghirup udara dan mencium keharuman bunga-
bunga dan bergaul dengan sesamanya dan menemukan banyak hal yang 
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disediakan untuknya; dan, bagaimanapun, dia tidak mengerti. Dia 
tidak memiliki keyakinan bahwa dalam Ciptaan ini, dia itu dicukupi 
(kebutuhannya), dan karena kurangnya keyakinan ini, dia menemukan 
kesulitan, karena dia tidak memahami iman. Oleh karenanya, manusia, 
dalam banyak hal, tidak mau mencari pengetahuan dari si orang bijak. 
Tapi dia mencari keamanan dan kekuatan yang sebenarnya tidak aman 
dan bukan merupakan kekuatan.37 

Lagi dan lagi, pesan-pesan dari kontak-kontak ini menekankan teknik dasar 
bagaimana memperoleh pemahaman spiritual yang mereka bicarakan itu: 
meditasi. Ada banyak bentuk meditasi yang sudah lama digunakan di planet 
Bumi. Kontemplasi Kristen telah menghasilkan banyak wahyu mistik dari 
orang-orang suci; teknik meditasi yoga telah menghasilkan yogi yang dapat 
memukau para ilmuwan dengan kemampuan mereka mampu mengontrol 
proses tubuh yang seharusnya tidak dapat dikendalikan seperti pernapasan, 
suhu tubuh, laju pendarahan pada luka, dll. Hasil kontak yang saya baca 
tidaklah mendorong untuk mengadopsi salah satu atau teknik meditasi 
lainnya; mereka hanya menyarankan proses dasarnya. Kita sendiri dapat 
memilih teknik yang menurut kita terbaik untuk kita. 

Jika ada perselisihan di antara Anda , kami tidak akan menghubungi 
Anda. Tenang dan diamlah.38 

1 
Sayangnya, ada banyak informasi yang salah tentang kami, dan banyak 
kesalahpahaman, bahkan dari orang-orang yang telah mengetahui 
tentang kami, tentang pesan kami yang sebenarnya. Kami telah 
berusaha untuk mempertahankan pesan yang sederhana ini, karena 
manusia di bumi telah membingungkan dirinya sendiri selama 
beberapa generasi dengan kompleksitasnya. Kami telah berusaha untuk 
mempertahankan kesederhanaan dalam ajaran kami, untuk 
menyingkirkan manusia di bumi dari jaring kerumitannya yang 
menjerat. Apa yang kami hadirkan di sini kepada orang-orang yang 
menginginkannya adalah kesederhanaan kebenaran itu sendiri. 
Kebenaran ciptaan ini, dan kebenaran akan bagian manusia di 
dalamnya. 

Hal ini, teman-teman, sangat, sangatlah sederhana. Tidak perlu mejadi 
tersesat dalam jaringan pencarian intelektual yang rumit yang 
tampaknya sangat disukai oleh manusia di bumi. Ia hanya perlu 
memanfaatkan pemahaman yang tidak bersifat intelektual. Dan ini bisa 
dia lakukan dalam meditasi harian. Ia hanya perlu meningkatkan 
kesadarannya, sehingga ia menangkap pemahaman tentang kesatuan 
dan kesatuannya dengan Ciptaan ini dan Sang Pencipta. Ini kami bawa 
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ke manusia bumi. Ini kami tawarkan dengan harapan mereka akan 
menerimanya.39 

1 
Banyak di antara Anda sangat menyadari fakta bahwa kata-kata itu 
sendiri adalah jebakan, karena kata-kata itu menyesatkan Anda dan 
Anda masuk ke dalam situasi berdebat tentang makna, nuansa yang 
lebih halus, kata-kata dan frasa.40 

Pesan -pesan dari kontak UFO telah menekankan lagi dan lagi bahwa kita 
seharusnya tidak menaruh kepercayaan pada buah-buah intelek kita, yang 
mengekspresikan dirinya dalam kata-kata, tetapi sebaliknya harus menjadi 
diam dan mulai mendengarkan “suara lembut yang tenang” itu. Seperti 
Thoreau, mereka meminta kita untuk menyederhanakan cara kita berpikir 
tentang hidup kita, sehingga reaksi kita terhadap keadaan tidak sepenuhnya 
bergantung pada pikiran kita , tetapi memiliki landasan dalam kesadaran 
Sang Pencipta yang hanya dapat datang dari meditasi dan kontemplasi. 

Akulah suara itu wahai manusia yang fana, yang berbisik dalam 
keheningan Keberadaanmu.41 

1 
Ijinkan pikiran Anda berhenti. Jangan pikirkan apa-apa. Memang sulit 
untuk berubah dengan cepat, ditengah-tengah kebingungan yang Anda 
temui selama aktivitas sehari-hari Anda, dan penggunaan intelek yang 
Anda alami secara intens. Ini adalah salah satu masalah besar di planet 
Anda. 

Manusia tidak perlu menggunakan akalnya sedemikian rupa. Segala 
sesuatu yang diinginkan manusia itu telah disediakan. Ia hanya perlu 
menyadari hubungan sejatinya dengan Ciptaan ini semua. Ia hanya 
perlu menyadari bahwa ia adalah Ciptaan itu. 

Dan ini tidak dilakukan oleh kompleksitas intelektual. Ini dilakukan 
melalui proses sederhana; proses yang sangat sederhana untuk menjadi 
sadar. Kami menyebut proses ini meditasi, tetapi tidak perlu 
diformalkan. Manusia hanya perlu menyadari bahwa ini dapat 
dilakukan kapan saja. Tenang, dan biarkan kesadaran ini bersama 
Anda. Saya dan saudara-saudara saya akan membantu Anda. Kami di 
sini untuk tujuan itu.42 

1 
Pikiran manusia itu seperti spons yang bisa jenuh dengan setiap kesan 
yang datang. Ketika ia terbiasa dengan kepentingan pribadinya sendiri, 
tidak mungkin baginya untuk menerima pesan secara akurat, terlepas 



Bagian Enam: Perkembangan Manusia 

123 

dari mana sumbernya. Untuk melakukannya membutuhkan 
penghapusan total semua kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, 
garisnya harus jelas.43 

Agar pikiran kita jernih, kita perlu memperlambat pikiran intelektual kita 
sampai memungkinkan bagi kita untuk mendengarkan, benar-benar 
mendengarkan dalam keheningan bukan hanya dari dunia luar, tetapi juga 
dari dunia batin. Roda mental perlu berhenti untuk sementara waktu. 
Hatonn melihat lagi mengapa demikian: 

Teman-teman, pikiran Anda itu berada jauh, terlalu kuat pada tujuan-
tujuan ilusi intelek dimana kesadaran Anda telah menjadi kawan yang 
ahli dalam hal itu. Pretensi intelektual ini, teman-teman, bukanlah jenis 
kawan yang mahir. Nama grup mereka adalah kompleksitas, dan, 
teman-teman, pemahaman itu sendiri itu sederhana. 

Mari kita periksa konsep ini. Memahami, teman-teman, itu sederhana. 
Ini adalah penyatuan. Ini bukan soal logis tidak logis. Ini bukan pola 
intelektual. Anda tidak perlu memahami pengertian/pemahaman. 
Tidak perlu bagi siapa pun di sekitar Anda memahami apa yang Anda 
pahami. 

Anda hanya perlu mencari pemahaman tentang ciptaan sejati di dalam 
batin, dan ini akan kami coba berikan kepada Anda dengan jalan yang 
sederhana. Dengan kecerdasan dan dengan kata-kata, teman-temanku, 
kami hanya dapat memperkirakan pemahaman Anda. Dan upaya Anda 
untuk menganalisanya pada tingkat intelektual hanya dapat menjadi 
semacam dalih, kamuflase, dan penyesatan. Anda tidak boleh 
bergantung pada alat-alat ilusi fisik dalam membangun sendiri 
jembatan Anda menuju keabadian, karena apa yang merupakan ilusi 
itu akan lenyap dan itu tidak akan ada lagi sebelum Anda dapat 
menyeberangi jembatan itu. 

Lepaskan prasangka yang tertanam jauh di dalam pikiran intelektual 
Anda. Biarkan diri Anda hanya untuk mencari, dan kemudian 
memiliki keyakinan dalam pencarian itu. Apa yang Anda cari itu 
sederhana. Kreasinya sederhana. Hanya ada satu pemahaman yang 
dapat kami berikan kepada Anda, teman-teman, dan itu adalah bahwa 
Ciptaan ini merupakan satu keberadaan yang hebat. Ciptaan itu adalah 
Anda; ciptaan itu adalah saya; Ciptaan itu adalah semua yang pernah 
ada dan akan ada. Ciptaan itu, teman-teman, adalah Sang Pencipta. 
Saat Anda melihat ke mata orang lain di planet Anda, Anda sedang 
melihat Sang Pencipta. Saat dia melihat Anda, teman-temanku, dia 
juga melihat Sang Pencipta. 
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Jika Anda dapat mencapai pemahaman sederhana ini, maka dan hanya 
dengan demikian Anda dapat hidup selaras dengan pemahaman Sang 
Pencipta, yang menciptakan setiap bagian ciptaan-Nya agar dapat 
bermanfaat bagi setiap bagian ciptaan lainnya. 

Ini pemahaman kami; ini adalah pemahaman sederhana kami: semua 
adalah satu. Kami tidak dapat berbicara kepada Anda dengan cara yang 
rumit, karena kami tidak memiliki pernyataan yang rumit. Kami sangat 
berharap bahwa Anda dapat mengindahkan kehati-hatian kami, dan 
membiarkan bagian dari diri Anda yang menyimpan pengetahuan 
tentang semua ciptaan itu hidup di dalam diri Anda. Biarkan dia 
melakukannya dengan memaparkannya pada cinta dan cahaya Sang 
Pencipta melalui meditasi. 

Carilah, teman-temanku. Carilah pemahaman itu, dan melalui 
meditasi, maka pemahaman itu akan diberikan.44 

1 
Anda adalah manifestasi dari kekuatan kreatif sang Bapa. Anda 
dikelilingi dan diliputi oleh cahaya sang Bapa. Pikiran Anda adalah juga 
pikiran semua orang. Semua pikiran itu adalah satu. Kita semua satu. 
Kita semua adalah manifestasi sempurna dari sang Bapa. Kita menyatu 
dengan segala sesuatu dalam Ciptaan ini. Ketika Anda dapat menyadari 
hal-hal ini dan mengetahui hal-hal ini, maka Anda akan 
mengekspresikan diri Anda yang sebenarnya, yakni sebagai Sang 
Pencipta.45 

1 
Seorang Filsuf Cina Wang Yang-ming berkata , “Sifat-sifat alami saya 
sendiri itu sudah cukup. Mencari prinsip-prinsip (li) dalam setiap 
urusan dan segala hal adalah kesalahan.”46 

Dan dalam semangat yang sama, kepercayaan diri yang luhur semacam ini 
sangat digemakan oleh entitas UFO yang melakukan kontak: 

Orang-orang di planet Anda yang tidak menginginkan pikiran kami 
yang sekarang mengelilingi planet Anda ini, tidaklah wajib 
menerimanya. Ini akan menjadi upaya besar di pihak kami. Orang-
orang di planet Anda yang menginginkan pikiran kami akan 
menerimanya. Apakah mereka dapat diterjemahkan ke dalam bentuk 
verbal atau tidak, tidak ada konsekuensi khusus.47 

Yang membawa kita kembali ke konsep dasar dari validitas utama mengenai 
kehendak bebas. OAHSPE mengatakannya seperti ini: 
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… kebijaksanaan tertinggi adalah membiarkan semua orang memiliki 
kebebasan penuh untuk memikirkan semua subjek dengan cara mereka 
sendiri.48 

Poin ini, kedaulatan kehendak bebas total, adalah salah satu pesan utama 
Konfederasi: 

… Anda adalah tuan bagi Anda sendiri, sama seperti semua orang yang 
adalah tuan bagi diri mereka sendiri.49 

1 
Saya tidak menilai, saya juga tidak menyesal, karena semua diberikan 
hak untuk memilih.50 

1 
…  kami tidak berani ikut campur dalam bentuk pemaksaan atau 
pengendalian dengan cara apapun. Ini tidak akan sesuai dengan hukum 
Bapa yang kami patuhi.51 

Jadi, pada akhirnya, kita mendapatkan gambaran, bukan tentang "Dewa" 
yang akan datang membantu planet tak beradab yang berada dalam 
kegelapan ini, tetapi tentang saudara-saudara yang telah mendengar seruan 
kita yang meminta bantuan, dan yang telah datang memberi bantuan apa 
saja yang dapat kita terima dengan kehendak bebas. Tetapi tidak peduli 
berapa banyak bantuan yang kita terima dalam bentuk informasi ini, adalah 
kehendak kita sendiri, dan keinginan kita sendiri, yang harus mau beralih 
ke jalan pencarian, sebelum kita dapat mulai mendapatkan pemahaman 
tentang kebenaran. Sifat pencarian pemahaman ini diungkapkan dengan 
sangat baik oleh penyair TS Eliot, sehingga saya akan menutup bab ini 
dengan kalimatnya: 

Kami tidaklah akan berhenti mengeksplorasi 
Dan akhir dari semua penjelajahan kita itu 
Adalah tiba di tempat kita memulainya 
Dan tahu tempat itu bagai pertama kalinya.52
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Bagian Tujuh 

Solusi Bagi Misteri Uri Geller 
Salah satu buku paling kontroversial yang saat ini dicetak adalah URI: A 
JOURNAL OF THE MYSTERY OF URI GELLER, oleh Andrija Puharich 
. Latar belakang Puharich sendiri sangat mengesankan. Setelah lulus dari 
Sekolah Kedokteran Universitas Northwestern pada tahun 1947, Puharich 
menyelesaikan residensinya di bidang penyakit dalam di Rumah Sakit 
Permanente di California. Pada tahun 1948, ia mendirikan Yayasan Meja 
Bundar di Maine. Di sana ia menyusun dan mengembangkan serangkaian 
eksperimen untuk meningkatkan ESP dalam kesensitifan melalui sistem 
elektronik. Subjeknya termasuk Eileen Garrett, Dr. DG Vinod, Peter 
Hurkos , dan Harry Stone. Pada tahun 1958, ia memindahkan 
laboratoriumnya ke Carmel, California, di mana ia melanjutkan 
penelitiannya dan menjabat sebagai konsultan untuk perusahaan industri, 
yayasan, dan universitas. Pada tahun 1960, ia pindah ke New York dan 
mendirikan Intelectron Corporation, bersama JL Lawrence, untuk 
mengembangkan sistem elektronik guna membantu pendengaran pada tuli 
saraf. Setelah 10 tahun penelitian di bidang ini, ia memegang 56 hak paten 
atas penemuan-penemuannya. 

Selama periode ini, Puharich memimpin beberapa ekspedisi penelitian 
medis ke Brasil untuk mempelajari praktek penyembuhan dari seorang 
tabib Arigo . Saat berada di Brazil-lah untuk pertama kalinya ia mengetahui 
keberadaan UFO, karena dia sendiri melihat dan memotret beberapanya di 
sana. Pada tahun 1971, ia pergi ke Israel untuk menyelidiki secara serius 
fenomena Uri Geller. Dia dapat mengkonfirmasi bagi klaim bahwa 
fenomena-femonena itu disebabkan oleh kemampuan psikis Geller, dan ia 
juga melaporkan bahwa Geller benar- benar dapat mematahkan logam 
dengan pikirannya saja, berkomunikasi secara telepati, dan melakukan 
banyak hal lain yang tampaknya mustahil. 

Tak lama setelah memastikan kemampuan Geller, Puharich menghipnotis 
regresi usia Geller, dan memicu serangkaian panjang peristiwa yang luar 
biasa. Peristiwa-peristiwa ini menjadi inti tubuh narasi buku tersebut, URI. 
Puharich melaporkan bahwa dia dan Uri menerima lusinan komunikasi 
dari UFO. Metode penerimaannya cukup sulit dipercaya: kaset rekaman 
milik Puharich berputar, dengan sendirinya. Ketika Puharich memutar 
kembali kaset itu, pesan-pesannya akan ada di dalamnya. 

Reaksi pribadi saya terhadap buku itu adalah menerima langsung, karena 
begitu banyak informasi dalam pesan Puharich yang telah disusun secara 
independen oleh penelitian saya dan mereka saling mengkonfimasi satu 
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sama lain. Saya merasa yakin bahwa Puharich melaporkan dengan tepat apa 
yang telah terjadi. Namun, saya dapat memahami reaksi dari mereka yang, 
meskipun berpengalaman dalam metode sains, adalah pemula dalam 
ufologi. 

Menurut pengalaman saya, banyak komunitas ilmiah saat ini yang 
melakukan kesalahan karena sikap kehati-hatian mereka sampai-sampai 
mengecualikan bukti baru apa pun yang tidak selaras dengan teori atau 
praktik yang umumnya diterima. Meskipun bukti ini tetap muncul 
berulang kali dihadapannya, dia terus menafikkannya. Dan, seperti seekor 
phoenix, ia terus naik lagi. Seorang yang radikal dalam bidang apa pun tidak 
akan dianggap buruk kecuali sejarah membuktikan bahwa dia benar. 
Orang-orang radikal yang benar ini kemudian dikenal sebagai pemimpin-
pemimpin sejati. Dr Puharich telah membuat kemajuan yang solid baik 
dalam elektronik medis dan parapsikologi sebelum menulis URI. Saya 
sampaikan ke dia bahwa apa yang dia catat dalam buku itu benar-benar 
terjadi, dan dia telah mengambil langkah radikal dengan menulis laporan 
yang cermat tentangnya sebagai layanan bagi kita semua. Saya pikir tahun-
tahun mendatang akan memutar cerita yang menjadikan Dr. Puharich 
sebagai salah satu pemimpin sejati tersebut. 

Saya tidak akan membahas isi buku itu, kecuali pesan-pesan UFO tertentu 
yang berkorelasi dan mengklarifikasi materi-materi dari kontak- kontak 
yang telah saya kumpulkan. 

Berikut adalah kisah awal mula kisah UFO dan Uri Geller. 

Puharich sedang berbicara. 

Ketika semua terdiam, saya jelaskan kepada Uri bahwa meskipun dia 
akan dihipnotis, dia akan mengingat semua yang terjadi di sesi pertama 
ini. Kami hanya akan mengeksplorasi hal-hal yang menarik bagi Uri 
yang telah terjadi dalam kehidupan kali ini. 

Kami pun memulai. Saya hanya meminta Uri menghitung mundur 
dari dua puluh lima. Dia berkata, "Dua puluh lima, dua puluh empat, 
dua puluh tiga, dua puluh dua, dua puluh satu, dua puluh, sembilan 
belas, delapan belas," dan dia pun masuk dalam trans hipnosis yang 
dalam. Saya memintanya untuk melihat ke sekeliling dan memberi 
tahu saya di mana dia berada. Dia mengatakan dia berada di sebuah 
gua di Siprus tepat di atas Nicosia dengan anjingnya, Joker. Saya 
bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia berkata, “Saya datang ke sini 
untuk belajar. Saya hanya duduk di sini dalam kegelapan bersama 
Joker. Saya belajar dan belajar, tetapi saya tidak tahu siapa yang 
mengajar.” 
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“Apa yang kamu pelajari?” 

“Hal-hal seperti yang saya katakan kepada Anda Agustus lalu ketika kita 
pertama kali bertemu. Ini tentang orang-orang yang datang dari luar 
angkasa. Tetapi saya belum akan membicarakan hal-hal ini.”1 

Saya mengenali teknik "duduk dalam kegelapan" ini sebagai meditasi yang 
direkomendasikan oleh para penerima kontak. Ini adalah teknik standar 
mereka untuk belajar. 

Carilah pemahaman, teman-teman. Carilah melalui meditasi. Carilah 
alasan mengapa guru agung yang dikenal sebagai Yesus itu hadir dari 
waktu ke waktu ke tempat di mana ada keheningan. Ada sesuatu yang 
dia cari. Carilah keheningan, di mana ada banyak pemahaman yang 
menunggumu.2 

Untuk mengubah topik dari filosofi dasar ke item tertentu, perhatikan 
pesan dari kontak Puharich, Spectra, tentang peristiwa pemadaman listrik: 

AP: Apakah Anda yang menyebabkan pemadaman di Israel pada 14 
Januari tahun ini?  

Kegagalan listrik di Israel berasal dari kami.3 

Ada pemadaman misterius lainnya, yang terutama adalah pemadaman 
listrik New York tahun 1965. Beberapa pesawat UFO terlihat sebelum dan 
selama pemadaman di lokasi strategis seperti kompleks listrik Air Terjun 
Niagara. Peristiwa itu tampaknya berkorelasi dengan baik. Ini, tentu saja, 
sepenuhnya dalam ranah spekulasi. Motif mereka melakukan hal seperti itu 
juga terbuka lebar bagi spekulasi. 

Ada motif lain yang harus diperhatikan juga, yaitu keinginan dasar dari 
penampakan UFO dari Konfederasi planet-planet yakni untuk menarik 
perhatian, menyarankan kepada orang-orang yang berada di ambang 
mencari jawaban-jawaban yang ada dibalik bidang fisik bahwa memang ada 
sisi fisik tambahan dalam realitas. 

Salah satu korelasi paling aneh antara kontak Puharich dan penelitian saya 
sendiri dimulai bagi saya pada tahun 1968. Saya dan mitra peneliti saya 
menerima pesan yang meminta kami untuk masuk ke bisnis film. Kami 
menanggapi hal ini dengan menulis sebuah cerita, dan mengubahnya 
menjadi sebuah naskah, yang kami harapkan dapat dihasilkan sebagai 
sebuah film. Kisah yang kami tulis memiliki seorang pahlawan bernama Dr. 
Padeevsky , seorang dokter medis dengan keahlian dalam penelitian telepati 
dan paranormal yang melakukan banyak konsultasi dengan berbagai 
lembaga di bidang elektronik medis. 
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Rekan kerjanya seorang pesulap sejati. Plot cerita kami ini berkisar pada 
keterlibatan mereka dengan kontak UFO. Setelah Carla dan saya membaca 
URI, kami tercengang oleh kesamaan antara Padeevsky dan Puharich , dan 
antara pesulap kami, Joshua Starr, dan Uri. Kami pun mengunjungi 
Puharich di Ossining, di mana kami semakin terheran-heran karena rumah 
yang kami gambarkan sebagai rumah Dr. Padeevsky dalam cerita kami itu 
identik dengan rumah Dr. Puharich yang sebenarnya. Perkebunan 
tampaknya sama, dari pohon ke pohon; satu-satunya perbedaannya adalah 
bahwa dalam cerita kami, tikungan di jalan masuknya dihiasi oleh pagar 
tanaman. Carla pun tak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan apa 
yang terjadi dengan pagar tanaman itu. Ternyata memang ada pagar yang 
dipangkas di tahun 1972. Ceritanya ditulis tahun 1968 dan '69. Kami 
belum pernah bertemu atau mengenal Dr. Puharich sampai bukunya 
diterbitkan pada awal tahun 1974. 

Ke tumpukan kebetulan-kebetulan ini kemudian kami mulai tambahkan 
instruksi Puharich sendiri dari hasil kontak UFOnya: 

Buatlah film tentang Uri. Melanie adalah orang yang tepat yang bisa 
melakukannya. Kerjakan itu; itu akan keluar pada waktu yang tepat. 
Anda tidak boleh mempercayakan rahasia keberadaan kami kepada 
siapa pun—tidak seorang pun. Jangan campuri program pendidikan 
tentara Israel kami. Kami akan menghubungi Anda sekali lagi sebelum 
Anda meninggalkan Israel. Kami telah menunjukkan diri kami kepada 
Anda di laut dekat hotel pada tanggal 11 April.4 

Instruksi kami pada tahun 1968 tidak direkam sehingga tidak dapat 
dibandingkan kata demi kata. Dan ada berbagai detail lainnya, seperti 
referensi “tentara Israel”, yang belum pernah kami terima. Tetapi instruksi 
untuk memasuki bisnis film untuk membuat film tentang UFO dan 
keajaiban-keajaibannya sebenarnya sangat mirip. 

Ketika Puharich bertanya kepada Spectra dengan siapa kami harus bekerja 
dalam kontak ini, iapun diberi tahu, “Hanya tiga. Uri, Shimshon, kamu. 
Kami tidak dapat menggunakan kekuatan penuh Anda kecuali Anda dan 
Uri dan Shimshon bersama-sama.”5  

Preferensi akan tiga atau kelipatan tiga dalam sebuah kelompok ini sering 
terlihat, dalam pesan UFO seperti ini: 

Q. Berapa banyak orang yang berada dalam sebuah piring terbang? 

A. Saya belum pernah melihat lebih dari enam dalam satu pesawat; 
namun, mereka dapat melakukan perjalanan dalam unit 3-6-9, atau 4-
8-12, tergantung pada planet tempat mereka berasal, atau 
keseimbangan polarisasi orang-orangnya sehubungan dengan 
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mekanisme pesawat yang melakukan perjalanan melalui ruang 
angkasa.6 

1 
ANDA harus dalam sebuah grup untuk dapat dihubungi. Satukan diri 
kalian dalam sebuah kelompok.7 

Dan tentu saja, konsep bahwa “ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam 
nama-Ku, Aku akan mengabulkan permintaan mereka”, itu sama tuanya 
dengan ajaran Yesus. 

Kontaknya Puharich disini berbicara tentang waktu di masa mendatang 
bagi mereka dapat mendarat di planet Bumi: 

Uri dan Andrija, dengarkan baik-baik! Kami berharap untuk mendarat 
di planet kalian dalam beberapa tahun. Kami akan semakin terlihat 
oleh orang-orang. Kami akan memasuki sistem orbit Anda melalui 
transformasi (kata tak terdengar) dan dapat memasuki lingkungan 
Anda.8 

Harapan akan pendaratan massal makhluk luar angkasa ini juga 
disampaikan oleh banyak orang yang dihubungi mereka. Sumber Hatonn 
menyampaikan juga banyak pesan menginai keinginan mereka untuk 
mendarat selama perubahan siklus ini. Kontak George Hunt Williamson, 
Brother Philip, mengatakan: 

Orang-orang terkasih, dari Sang Tuan Rumah Michael the Sun, yang 
bermahkota emas menyapu ke arah Bumi—mereka dari dimensi lain 
dan waktu lain. Namun, mereka ada di sini untuk menambahkan 
cahaya dan cinta mereka dalam program yang sekarang 
dimanifestasikan di dunia-bumi Anda.9 

Dan lagi: 

Pada hari "Pengumuman Besar" nanti, jutaan warga dari bagian dunia 
yang beradab akan mengetahui tanpa keraguan, fakta bahwa 
pengunjung dari luar angkasa ada di sini dan mereka akan tahu 
mengapa mereka ada di sini.10 

Dalam pesan yang sama dengan pesan di mana referensi tentang pendaratan 
massal akan muncul, Spectra memberi tahu Puharich sbb: 

Salah satu kelemahan kami adalah kami tidak dapat menghubungi 
Anda secara langsung. Kami hanya dapat berbicara dengan Anda 
melalui Uri dan melalui kaset rekaman. Sayang sekali untuk pikiran 
yang begitu cemerlang kami tidak dapat menghubungi Anda secara 
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langsung. Mungkin suatu saat nanti kami dapat menghubungi Anda 
secara langsung.11 

Mereka berbicara di sini tentang kontak telepati langsung. Mereka 
mengatakan bahwa siapa pun yang dengan tulus ingin menghubungi 
mereka dapat mencapai kontak: 

Semuanya mampu berkomunikasi secara langsung. Anda hanya perlu 
bertanya, kemudian menerima. Kami tidak mengatur waktu. Kami 
bekerja melalui guru Anda. Guru dan pembantu spiritual Anda sendiri 
dan pemandu Anda akan memberi tahu kami kapan kami bisa datang. 
Tentu saja, ingat juga, pembimbing dan guru spiritual itu adalah Diri 
Anda sendiri yang sadar akan Kristus dan juga mereka yang ditugaskan 
untuk perkembangan Anda.12 

Menurut pengalaman saya, semakin terbiasa kita dengan pikiran dan 
pemikiran intelektual, maka semakin sulit bagi akal itu berkemampuan 
telepati. Namun, menurut pengalaman saya, dengan pelatihan yang tepat, 
siapa pun yang memiliki keinginan untuk mencapai kontak telepati ini 
pada akhirnya akan berhasil melakukannya. Kehidupan Dr. Puharich yang 
sibuk dan menantang mental sejauh ini tidak memberinya waktu untuk 
bekerja menenangkan pikiran intelektualnya demi tujuan ini. Tetapi jika 
dia bisa meluangkan waktunya, saya pikir dia atau siapa pun bisa berhasil 
mendapatkan jenis kontak seperti ini. 

Saat Spectra menyelesaikan pesan ini, ia berbicara lebih banyak tentang film 
yang diusulkan yang saat itu sedang dikerjakan Puharich : 

Ini adalah film yang brilian, tapi bukan cerita yang kami inginkan. 
Kami ingin Anda mempersiapkan bumi untuk pendaratan kami, 
pendaratan massal di bumi. Kami mendarat di Amerika Selatan tiga 
ribu tahun yang lalu, dan sekarang kami harus mendarat lagi. Kami 
ingin Anda menceritakan kisah kami—apa yang Anda sebut 
pengalaman UFO. Gunakan semua data dan literatur yang 
terkumpul.13 

Sekali lagi, pesan ini cukup kongruen dengan instruksi yang diberikan ke 
kami untuk membuat film. 

Saya akan berbicara selanjutnya tentang IS, yang merupakan nama 
panggilan, singkatan dari Intelligence from Space, dan mengacu pada entitas 
di sebuah pesawat bernama Spectra. Spectra, seperti banyak nama yang 
berhubungan dengan UFO, terdengar sangat palsu, seperti diambil dari 
karya science-fiction, dan banyak pembaca literatur UFO yang keberatan 
dengan semacam ‘aroma buku komik’ ini. Uripun bertanya kepada 
Puharich , "Mengapa dinamai bergaya Hollywood?" Khususnya Buku 



Misteri UFO & Rahasia-Rahasianya 

132 

Williamson, THE SAUCER’S SPEAK, itu juga penuh dengan nama-nama 
aneh ini. Saya menyadari nama-nama ini aneh, tetapi di sisi lain, saya cukup 
yakin bahwa orang-orang seperti Dr. Puharich dan Williamson, yang 
memiliki latar belakang pendidikan dan profesional yang luas, dapat 
membuat rangkaian identitas yang jauh lebih meyakinkan jika mereka 
dengan sengaja menciptakan cerita palsu. Saya pikir masalahnya di sini 
terletak pada keterbatasan kemampuan para makhluk UFOnauts untuk 
memahami bahasa kita. Jika mereka telah memantau sistem komunikasi 
kita, mungkin cukup masuk akal bagi mereka untuk memilih nama-nama 
ini sebagai nama yang baik untuk dikenali dalam bahasa kita. Saya sendiri 
tidak akan terkejut menemukan pesawat mereka bernama "Perusahaan 
Kapal Luar Angkasa” (Star Ship Enterprise). 

Kembali ke topik semula: ketika Puharich bertanya kepada IS kapan 
pendaratan massal ini akan dilakukan, jawabannya adalah, “Kami tidak 
akan mengungkapkan kepada Anda jadwal pendaratan kami di bumi dalam 
waktu lokal Anda. Mungkin beberapa tahun, atau lebih cepat.”14 Ini 
bertepatan dengan sumber Hatonn , yang mengatakan bahwa waktu yang 
tepat dari perubahan siklus itu akan bergantung pada kesadaran kita semua, 
apakah kita akan membantu atau menghalangi perubahan itu, dan bahwa 
waktu pendaratan itu akan mungkin tergantung pada tingkat penerimaan 
mereka yang mereka temukan di bumi pada saat perubahan siklus. 

Saya telah diberi tanggal yang cukup tepat akan pendaratan massal yang 
diharapkan tersebut, dan ketika saya berbicara dengan Puharich pada tahun 
1974, saya bertanya apakah dia juga memiliki tanggal yang seperti itu. 
Ternyata kami berdua memiliki informasi yang sama. Namun, mungkin 
ada penundaan dari tanggal tersebut, karena lambatnya penyebaran 
informasi tentang tujuan UFO dan penerimaan informasi tersebut oleh 
manusia di Bumi. 

IS menjawab pertanyaan mengapa makhluk UFOnaut tidak menghubungi 
pemerintah kita: 

Andrija, banyak orang di Pemerintah AS dan Pemerintah Rusia tahu 
tentang keberadaan kami. Kami tidak memberi mereka waktu jeda 
untuk mengenal kami lebih baik. Mereka hanya tahu bahwa UFO itu 
nyata, tidak lebih.15 

Kurangnya minat mereka dalam politik kita adalah karena perasaan mereka 
sendiri tentang pemerintah kita: 

Tetapi kami tidak menginginkan dunia Anda, Bumi ini, tetapi 
sebaliknya kami menginginkan Anda mengembangkannya.16 
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Para makhluk UFOnauts melihat semua orang di bumi itu sama semua. 
Mereka tidak tertarik pada pemerintahan kita, ilmu pengetahuan, atau segi 
apapun dari mekanisme normal peradaban kita. Bagi mereka, semua ini 
bersifat sangat primitif. Mereka tertarik pada perkembangan manusia itu 
sendiri, dan jauh lebih peduli pada sifat tubuh atau aura yang lebih tinggi 
dibanding kepercayaan ilmiah atau politik. Karena alasan inilah banyak 
orang yang dihubungi mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu 
penting bagi masyarakat, meskipun sejatinya vibrasi mereka itu patut 
dicontoh. Lebih mudah dalam melihat mengapa mereka tidak 
menghubungi pemerintah kita atau pejabat lain jika Anda mau menilik apa 
yang akan terjadi jika mereka berada di langit pada masa Caesar (Romawi). 
Apakah Anda pikir mereka akan tertarik untuk menghubungi para ilmuwan 
top Roma, atau para politisi saat itu? Tidak, minat mereka itu pada kita, 
pelayanan mereka kepada kita, bukan secara sosial atau tidak langsung, 
tetapi pribadi dan individu. 

AP: Bolehkah saya sekarang membawa Uri ke Kapten Mitchell untuk 
memulai eksperimen ini?  

Anda tidak diberi izin untuk melakukan ini. 

AP: Sejak Anda mengindikasikan pada dua hari yang lalu bahwa saya 
dapat menceritakan semuanya ini, bolehkah saya mengungkapkan 
kehadiran Anda ini kepada orang luar sekarang? 

Belum. Anda dapat memulai membuat sebuah film dan 
mengungkapkan segalanya. Anda dapat melanjutkan semuanya tetapi 
jangan ungkapkan kepada siapa pun bahwa kami benar-benar sangat 
dekat dengan Anda.17 

Para makhluk UFOnaut menginginkan penyebaran informasi tentang 
kehadiran mereka, tetapi mereka membidik dengan  metode penyebaran 
yang tidak menggertak pelanggan. Mereka ingin Manusia Bumi disadarkan 
akan kehadiran dan pesan mereka secara bertahap, dan mereka dalam 
beberapa kasus tidak yakin seberapa banyak yang dapat ditoleransi oleh 
publik (terhadap pesan-pesan tersebut) tanpa menimbulkan kesulitan 
akibat opini dan ketakutan yang merugikan. 

Di dalam URI, kita melihat lagi bagaimana sikap para makhluk UFOnaut 
itu akan kontak-kontaknya dengan kita. Meskipun tampaknya rumit guna 
berurusan dengan kontak yang tampak tak berbobot alih-alih mendarat 
langsung di depan mata semua orang dan langsung berurusan dengan kita, 
namun tetap saja cara yang tidak langsung ini lebih disukai oleh mereka. 
Karena tidak semua penduduk planet kita, dengan cara apapun 
menginginkan suatu pengetahuan atau informasi baru yang dipaksakan ke 
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dalam kepercayaan dan pengetahuan yang sudah ada. Tidak semua orang 
ingin dunia mereka berkembang. Seperti yang dikatakan oleh IS: 

Kami telah memeriksa semua ras manusia, dan kami sampai pada 
kesimpulan bahwa hanya akan ada kepanikan dan bencana yang 
mungkin muncul ketika kami mendarat di bumi Anda dalam beberapa 
tahun mendatang. Kami ingin memberi Anda, dan menguji Anda, 
seberapa dalam hati nurani Anda dapat memberi tahu ras manusia 
bahwa kami itu ada di bumi —kami, makhluk, demikian Anda 
menyebut kami dalam istilah fiksi ilmiah Anda. … 

…  ras manusia adalah ras yang cemas dan tidak dapat diterima. 
Andrija Puharich , Uri Geller, dan Shimshon Strang, kami masih 
membutuhkan kehendak pikiran Anda untuk tujuan kami, dan kami 
akan terus menggunakan kalian. Mulai hari ini ... kalian akan benar-
benar mandiri. Kalian akan memutuskan sendiri. Kalian akan 
melanjutkan pekerjaan ini. Cara Anda mencari tahu, itulah yang 
terbaik. Tetapi Anda harus tetap berhubungan dekat dengan kami.18 

G. H. Williamson juga menyampaikan bahwa, bagi para makhluk 
UFOnauts , kita adalah kelompok yang "cemas dan tidak dapat diterima": 

Banyak orang bertanya: “Jika memang makhluk luar angkasa itu ada di 
sini, mengapa mereka tidak mendarat dan menghubungi pemimpin 
pemerintah kita? Mengapa mereka tidak menjelaskan saja misi 
mereka?” Apakah orang-orang yang sama ini pernah berpikir bahwa 
tidak ada satupun manusia Bumi yang waras yang mau turun ke lubang 
penuh ular berbisa yang merayap-rayap? Dengan semua perselisihan 
yang ada di Bumi, dengan perang berdarah yang membawa ribuan pria, 
wanita, dan anak-anak dibantai lebih buruk daripada Sirkus Raja Nero 
atau inkuisisi Abad Pertengahan, apakah ini mengherankan kalua para 
alien itu tidak mau mendarat di sini?19 

Meskipun dari sudut pandang kita sendiri, pernyataan tentang manusia 
Bumi ini terdengar agak kasar, namun dari sudut pandang ideal kita sendiri, 
perang yang ada dan tindakan negatif lainnya itu memang tidak bisa 
dipertahankan. Sehingga, dari sudut pandang yang kokoh akan standar 
etika kita sendiri, kita pun harus mengatakan hal yang sama kerasnya. Saya 
pribadi tidak punya jawaban bagaimana kita bisa menghentikan 
peperangan, karena setiap kali kita melihat orang melakukan hal-hal yang 
merugikan orang yang kita sayangi, mereka menjadi musuh kita, dan 
tampaknya memang membela diri juga adalah sikap yang benar. Untuk 
beralih dari posisi sekarang ke titik di mana tidak ada lagi perang memang 
akan membutuhkan banyak meditasi! 
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Saya telah menyatakan sebelumnya bahwa satu-satunya hasil nyata dari 
kehidupan kita di Bumi adalah evolusi diri esensial kita, sebut saja evolusi 
pikiran atau perkembangan jiwa kita. Para makhluk UFOnaut itu ingin kita 
sampai pada keadaan pemikiran yang lebih berkembang dengan melalui 
satu-satunya proses yang dinilai efektif dalam menyebabkan evolusi yang 
nyata: yakni melakukan pencarian independen kita sendiri akan kebenaran 
dari makna keberadaan kita. Para pengunjung planet kita sangat bersedia 
membantu kita, tetapi mereka selalu mundur ketika seorang penerima 
kontak ingin membuktikan sumber kontaknya. Mereka selalu membiarkan 
para penerima kontak itu menceritakan kisahnya di tangan kedua. Maka 
stimulus bagi adanya kehidupan lain di alam semesta itu hanya akan terjadi 
pada mereka yang siap mendengarnya. Seperti yang dikatakan dalam 
kontak UFO, pengetahuan tentang semua kebenaran itu ada di dalam diri 
setiap orang dan meditasi dapat merangsang ingatan sifat sejati kita dan 
hubungan kita dengan keseluruhan Ciptaan ini. 

Ada aturan ketat bagi para Konfederasi melakukan kontak dengan planet 
seperti kita. Aturan non-intervensi yang mengatur kru STAR TREK itu 
menggambarkannya dengan sangat baik. 

Ada masalah lain dalam berurusan dengan orang-orang Bumi yang suka 
"cemas dan tidak dapat diterima" ini: banyak di masyarakat kita yang tidak 
menginginkan evolusi mental ke arah yang dimaksudkan khususnya oleh 
makhluk UFOnaut ini . Kelompok Konfederasi sendiri adalah kelompok 
yang sangat terpolarisasi baik secara filosofis atau spiritual yang menuju 
"kebaikan", menuju ke kesatuan segala sesuatu, menuju penyatuan dalam 
kesatuan dengan Sang Pencipta. Sebaliknya, banyak dari orang-orang kita 
berada di jalan pemisahan, membuat diri mereka bertentangan dengan isi 
alam semesta lainnya. 

Dewan Konfederasi melihat garis pemisahan ini sebagai kesalahan tetapi 
menghormati hak setiap orang untuk memilih arahnya sendiri. Anda dapat 
melihat bahwa, meskipun pesan dari saudara-saudara Konfederasi ini 
adalah spiritual, tidak ada kandungan agamis yang sesuai dalam pendekatan 
mereka: mereka tidak percaya pada jenis konversi yang “jual mahal”! Ketika 
Puharich bertanya kepada IS apakah pendaratan massal  itu masih akan 
terjadi jika penduduk Bumi itu tetap saja “tidak dapat diterima”, IS 
menjawab, “Akan ada pendaratan di Bumi. Tetapi pendaratan itu mungkin 
tidak terlihat, dan hanya terlihat oleh Anda.”20 Banyak orang yang 
dihubungi berkomentar akan kemampuan pesawat ini yang bisa terlihat 
bagi sebagian orang dan tidak bagi yang lain, dan muncul serta menghilang 
dari langit secara tiba-tiba: 
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Ada cara lain juga di mana kami mampu melakukannya. Yaitu dalam 
memproyeksikan tubuh astral kami ke dimensi tiga kalian. Dengan 
kata lain, dimensi empat kami dapat memproyeksikan ke dimensi tiga 
Anda. Pengalaman itu akan sangat nyata bagi Anda, dan tentu saja juga 
nyata bagi kami, tetapi bukan berupa tubuh fisik yang akan Anda lihat 
saat itu.21 

1 
Tidak semua (orang) bisa melihat pesawat luar angkasa karena beberapa 
di antaranya bersifat eterik…22 

1 
Itu tidak terlihat secara fisik, tetapi akan terlihat oleh mereka yang 
memiliki mata untuk melihat. Dan kemudian, ketika diperlukan, 
setelah sebagian besar pembersihan telah selesai, ia akan mengambil 
bentuk fisik. Tapi tidak ada yang akan dicapai dengan mewujudkan 
secara fisik pesawat-pesawat itu saat ini. Kapal pesawat lain juga telah 
datang dan tampak dari etherik ke dalam fisik dan kemudian 
mengalami dematerialisasi, dan sedikit yang telah dicapai kecuali itu 
membuat sangat, sangat sedikit orang yang berpikir dan menyebarkan 
berita tersebut.23 

1 
Itulah sebabnya beberapa dari Anda melihat pesawat ruang angkasa dan 
yang lainnya tidak. Mereka sebenarnya bergetar pada frekuensi yang 
berbeda. Terkadang mereka dapat mengubah frekuensinya agar sesuai 
dengan visual atau penampakan fisik atau indera Anda. Kemudian 
Anda atau kelompok Anda dapat melihatnya. Tetapi sebagian besar 
mereka beroperasi pada frekuensi lain dan Anda tidak dapat 
melihatnya. Mereka yang memiliki indra yang lebih tinggi dapat 
melihatnya, bahkan ketika mereka tidak terlihat oleh orang lain, karena 
indra mereka disetel untuk itu. Orang-orang itu sering dicemooh 
karena mengatakan ada sesuatu yang seharusnya terlihat namun orang 
lain tidak melihat apa-apa dengan mata fisik mereka.24 

1 
Jika kita memilih untuk tetap tidak terlihat, kita dapat melakukannya 
dengan mudah dan, pada kenyataannya, kita telah melakukannya 
hampir tanpa kecuali selama ratusan tahun. Tidak ada yang melihat 
kita kecuali jika kita ingin dilihat.25 

Sumber Hatonn memberikan sedikit kecondongan yang berbeda pada 
detail karakteristik dapat terlihat/tidak terlihat ini: 
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Setiap orang memiliki getaran dari keabadian ke keabadian. Pada saat 
tertentu, setiap orang bergetar dalam keindividuannya. Oleh 
karenanya, saat kita bergetar dalam perilaku individu kita, dari dimensi 
ke dimensi, ada beberapa yang, dengan getarannya yang lebih tinggi, 
dapat melihat kita. Kita dapat menampakkan diri kepada beberapa 
orang, atau kepada orang lain, dengan menyesuaikan tingkat getaran 
kita. Ini, seperti yang kami katakan, biasanya dilakukan untuk suatu 
tujuan, tujuan itu adalah untuk mengingatkan individu yang siap 
menerima stimulus ini.26 

Jadi, IS menasihati Puharich bahwa dia harus mengajar orang, tetapi bukan 
"orang yang tidak dapat menerima kejadian ini."27 "Lakukan apa pun yang 
menghasilkan energi, perbuatan baik."28 Kemudian, IS pun mengucapkan 
kata perpisahan kepada mereka: "Meskipun kami selalu bersama kalian, 
kami akan menjauh dari ras manusia ini selama beberapa tahun.”29 Satu-
satunya pengecualian adalah bahwa mereka akan terus bekerja dengan 
menggunakan Uri: “Kami tidak akan ikut campur dengan cara apa pun. 
Kami hanya membiarkan hal-hal terjadi kadang-kadang untuk Uri.”30 

Saya memiliki demonstrasi menarik mengenai pernyataan terakhir ini 
ketika kembali dari konvensi penelitian UFO pada 19 Oktober 1975. Saya 
sedang menjadi pilot pada sebuah Beechcraft Baron, sebuah pesawat ringan, 
dan saat itu monitor cakrawala buatan saya temukan rusak total. Monitor 
cakrawala buatan ini adalah instrumen utama yang digunakan untuk 
mempertahankan posisi ketinggian penerbangan selama cuaca buruk, 
ketika tidak ada referensi visual yang dapat dilihat oleh pilot. Dalam kondisi 
mendung, batas cakrawala di depan itu tidak dapat terlihat, sehingga 
monitor cakrawala buatan ini sangat penting. 

Cakrawala artifisial ini serupa dengan ban kempes perihal solusi bagi 
malfungsinya, itu tidak bisa memperbaiki sendiri. Anda harus 
menggantinya atau memperbaikinya. Tetapi, setelah selama lebih dari satu 
jam tidak berfungsi, cakrawala buatan saya mulai berfungsi kembali dengan 
sempurna tepat ketika saya memerlukannya. Hal ini sangat tidak biasa 
terjadi hingga saya sendiri ragu apakah saya dapat meyakinkan petugas 
teknisi kalau alat itu sempat tidak berfungsi sama sekali, sampai-sampai saya 
membawa saksi atas kejadian tersebut ketika saya berbicara dengan teknisi 
itu di hanggar. 

Lima hari kemudian, saya mengunjungi Uri Geller di Las Vegas Hilton, 
dan kebetulan menyebutkan kejadian aneh dengan alat cakrawala buatan 
itu. Segera dia menjadi sangat bersemangat dan mulai mencari map berlabel 
manila. Saya melihat sudut folder manila mencuat dari beberapa kertas lain 
tepat di samping saya dan mengambilnya. "Apakah ini?" Saya bertanya. 
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Harap dicatat wahai para skeptis, bahwa folder itu hanya beberapa inci dari 
saya, sehingga Geller tidak memiliki kesempatan untuk menulis apapun di 
dalamnya. Karena saya belum pernah berhubungan sebelumnya dengan dia 
atau rekan-rekannya selama sekitar satu tahun, sangat kecil 
kemungkinannya dia akan mengetahui tentang kerusakan tersebut. 

"Buka, buka," pintanya. Saya melakukannya, dan menemukan catatan 
berikut tertulis di halaman pertama: 

Cakrawala menghilang!! 

Pesawat terbang? 

Perbandingannya menunjukkan bahwa ketika saya mengalami masalah di 
udara pada tanggal 19 itu, di dekat Evansville, Indiana, Uri sendiri sedang 
mendengarkan musik stereo dengan headset-nya di rumahnya di New York 
City. Selama mendengarkan itu, Uri tiba-tiba mendengar suara berkata, 
"Cakrawala menghilang." Dia tidak tahu apa maksud pernyataan itu, jadi 
dia menuliskannya di sebuah folder. Kemudian dia merasakan energi deras 
mengalir melaluinya, seperti ketika dia memperbaiki sesuatu. Tapi karena 
ini tidak masuk akal baginya, maka dia pun melupakannya. Sampai dia 
mendengar cerita saya diatas. 

"Kurasa aku yang memperbaiki monitormu," katanya. "Pastinya terlihat 
seperti itu," jawabku. Kemudian tiba-tiba kami melihat sebuah asbak di 
tengah lantai yang sebelumnya tidak ada disana. Saat saya mengomentari 
ini, sebuah botol kecil terbang secara spontan dari meja di seberang 
ruangan, dan dengan tajam menabrak jendela sekitar sepuluh kaki jauhnya. 
Botol itu menabrak kaca dengan suara keras dan saya terkejut karena tidak 
ada yang pecah. “Saya yang perbaiki, saya yang perbaiki monitor cakrawala 
itu,” kata Uri. "Begitulah cara mereka memberitahu aku." Ketika Puharich 
melaporkan anjingnya yang menghilang seketika, artikel-artikel muncul 
dan menghilang mengikuti datang-perginya Uri, orang-orang sulit 
mempercayainya. Saya kira Anda masih sulit mempercayai cerita saya. 
Ketika itu terjadi pada Anda secara pribadi, Anda tidak punya pilihan selain 
bersaksi tentang sebuah kebenaran. 

Buku URI sendiri juga berisi deskripsi mengenai keadaan meditasi dari 
sudut pandang yang lebih fisiologis: 

Molekul dalam sel otak hanya terbuka positif ketika rangsangan 
kegembiraan itu tidak kuat. Rangsangan normal itu menguasai getaran 
kekuatan kita. Otak harus dalam keadaan sangat santai untuk 
menerima pesan dari kami.31 
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Ini adalah keadaan yang sama dengan yang telah saya eksperimenkan, 
seperti juga pada banyak orang lain,  dalam menghasilkan kontak telepati 
dengan sumber UFO. 

Satu ikatan terakhir dari URI dengan sebuah data dari seorang penerima 
kontak terjadi secara tidak terduga. Puharich melaporkan serangkaian 
kejadian aneh yang berkaitan dengan pulpen-pulpen di mejanya yang 
meloncat dari kotak tempatnya dan jatuh dalam pola yang mengeja kata 
"WHY" (Mengapa): 

Pukul 15:45 saya kembali ke ruang belajar saya, di mana saya 
menemukan Uri sedang mencoret-coret kertas di meja saya. Saya 
melihat apa yang baru saja dia coret-coretkan. Itu adalah satu set 
persamaan tensor yang sangat maju yang menggambarkan sifat medan 
gravitasi. Uri tidak tahu apa yang baru saja dia corat-coretkan, dan dia 
bertanya dari mana itu asalnya. Karena saya mengenali persamaan itu 
sebagai bentuk yang ditulis oleh Albert Einstein, saya menjawab, 
hampir bercanda, "Einstein." Saat saya mengatakan ini, muncul 
selembar kertas di lantai sekitar sepuluh kaki dari saya. Saya pun 
mengambilnya dan itu adalah foto Albert Einstein dari sebuah surat 
kabar! Saya ingat pernah melihat foto seperti itu di majalah NEW 
YORK TIMES MAGAZINE sekitar sepuluh tahun yang lalu. Saya yang 
memotongnya tetapi tidak pernah lagi melihatnya selama beberapa 
tahun. Dengan pandangan yang mencengangkan ini, saya melihat 
tempat tidur saya di seberang lorong dari tempat saya berdiri. Di depan 
mata muncul sebuah buku di atas seprai putihnya. Aku mendekati guna 
memeriksanya. Itu adalah buku yang terakhir saya lihat ada di ruang 
bawah tanah; itu oleh Edwin F. Taylor dan John Archibald Wheeler, 
berjudul PHYSICS SPACETIME, diterbitkan oleh WH Freeman and 
Company pada tahun 1963. Saya pun memeriksanya dengan cermat, 
tetapi persamaan yang di coretan Uri tidak ada dalam buku ini, 
meskipun materi pelajaran umumnya ada di sana. 

Sepanjang semua kejadian ini, saya pun menaruh sembilan pena di atas 
alas kertas saya dengan mengeja kata “Why”- mengapa. Lalu saya 
kembali ke ruang belajar dengan Uri— sambil membawa buku itu. Saat 
kami dekat dengan meja, tepat di depan mata kami kesembilan pulpen 
itu berputar secara bersamaan di udara dan membentuk pola baru 
sebagai berikut (walaupun saya tidak mengerti simbolisme atau arti dari 
konfigurasinya.32 
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Setelah saya membaca URI, saya mencoba untuk melihat apakah saya bisa 
mendapatkan tanggapan dari sumber UFO tentang susunan pena-pena ini. 
Saya menggunakan dua subjek telepati terbaik saya untuk mencoba 
menemukan kemungkinan pentingnya pola ini bagi makhluk UFOnauts 
yang telah mengirimkannya ke Puharich . Mereka datang dengan jawaban 
berikut, cukup independen satu sama lain: 

1. Enam garis lurus adalah rumah Sang Pencipta , segitiga 
melambangkan Sang Pencipta. 

2. Enam garis lurus mewakili tiga dimensi waktu ditambah tiga 
dimensi ruang; segitiga melambangkan Sang Pencipta. 

Jadi, dalam kedua kasus, segitiga itu dikatakan mewakili Sang Pencipta. 
Subyek yang mendapat kesan bahwa enam pena tegak melambangkan 
rumah Sang Pencipta bukanlah seorang ilmuwan; subjek lainnya 
merupakan seorang ilmuwan. 

Saya segera merujuk kembali ke analisis Dewey B. Larson tentang alam 
semesta fisik yang memiliki tiga dimensi ruang dan tiga waktu. Dan saya 
harus setuju bahwa, jika diterjemahkan dari bahasa matematika dimensi, 
tiga dimensi waktu dan tiga dimensi ruang adalah sama dengan 
mengatakan, "rumah Sang Pencipta" dalam fisika Larsonian . 

Berikut pernyataan Hoova tentang UFO: 

Sebagian besar laporan-laporan oleh manusia ini disebabkan oleh 
halusinasi dan penyimpangan. Tapi beberapa unit kami memang sudah 
mendarat. Tetapi sebagian besar pendaratan yang dilaporkan berasal 
dari pengunjung lain dari luar angkasa—beberapa di antaranya tidak 
kami lihat, tetapi dapat Anda lihat. Mereka memiliki getaran yang 
berbeda, ruang yang berbeda, kecepatan yang berbeda. Kami adalah 
satu-satunya yang sebagian besarnya di sini. Pengunjung lain datang 
dan pergi. Kami tetap disini.33 
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Inilah tepatnya pemahaman kita tentang situasi yang dikomunikasikan 
melalui penerima komunikasi telepati. 

Saya ingin melihat kembali esensi dari jenis pesan yang anti-dogmatis 
namun spiritual ini, yang sering dilaporkan oleh penerima kontak telepati. 
Perhatikan ciri-cirinya: mengandung keinginan untuk membantu orang, 
kecocokan dengan kepercayaan agama dari budaya tempat kontak itu 
dibuat, keinginan untuk membantu mencegah perang, dan motivasi yang 
kuat untuk membuka kesadaran masyarakat: 

Ah, kami tahu masa lalu umat manusia. Tetapi ini adalah salah satu 
rahasianya—kami tidak dapat memberitahukannya kepada Anda. 
Tentang masa depan kami juga tidak diizinkan. Tetapi ingat semua 
yang perlu dilaksanakan orang-orang—Tuhan telah menulisnya di atas 
batu, sepuluh perintah itu (The Ten Commandements). Demikianlah, 
maka hal itulah yang harus dilakukan. Ingat, Anda sedang bekerja sama 
dengan kami dengan cara yang penting bagi kami, dan yang belum 
kami jelaskan. Sebenarnya, tidak ada pesan khusus untuk disampaikan 
kepada umat manusia oleh Anda. Mungkin saja jika ada perang yang 
akan terjadi, seperti antara Rusia dan China, mungkin ada pesan untuk 
mencegahnya. Tetapi Anda mungkin mencoba membuka pikiran 
mereka dengan hal-hal seperti telepati dan psikokinesis—hal-hal yang 
hampir kita lupakan. Ya, mereka harus dibantu.34 

Ada satu lagi korelasi menarik antara pernyataan IS dan materi dalam 
OAHSPE. Ingat bagian ini: 

Kami ingin Anda mempersiapkan Bumi ini untuk pendaratan massal 
kami, pendaratan massal di Bumi. Kami mendarat di Amerika Selatan 
3000 tahun yang lalu, dan sekarang kami harus mendarat lagi.35 

Dengan mengingat hal itu, lihatlah bagian-bagian dari OAHSPE ini: 

Dan Yehovih pun menyebabkan bumi, dan keluarga matahari bergerak 
dalam orbit, yang sirkuitnya membutuhkan empat juta tujuh ratus ribu 
tahun. Dan dia menempatkan di garis orbit, pada jarak tiga ribu tahun, 
cahaya etherean , yang menempatkan, saat bumi melewatinya , 
malaikat dari surga kedua datang ke dalam bentuk jasmaninya. Sebagai 
duta besar mereka datang, dalam sebuah rombongan ratusan dan 
ribuan dan puluhan ribu, dan ini disebut sebagai tuan rumah etherean 
dari Yang Mahatinggi . Tidak sebagai individu tunggal mereka datang: 
tidak juga untuk satu individu fana mereka datang.36 
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1 
Pertama-tama bumi mengelilingi matahari, yang sirkuitnya dibagi 
menjadi empat busur yang disebut musim semi, musim panas, musim 
gugur, dan musim dingin . 

Kedua, matahari, bersama keluarganya, mengelilingi sebuah lingkaran 
besar, yang dibagi menjadi seribu lima ratus busur, yang jaraknya untuk 
setiap busur adalah sekitar tiga ribu tahun, atau satu siklus.37 

Berikut adalah ide mengenai siklus tersebut, dengan diskusi yang lebih 
spesifik tentang berapa lama durasi mereka. Apa saja siklus-siklus ini? 
Bagaimana mereka mempengaruhi kita? Dan mengapa UFO harus muncul 
selama siklus-perubahan? Salah satu alasan umum kemunculan UFO 
dikutip oleh peneliti Brad Steiger dalam bukunya, REVELATION: THE 
DIVINE FIRE: 

Pesawat yang berisi instrumen yang saya rekam ini memiliki panjang 
empat dan tiga persepuluh mil— ini menurut metode pengukuran 
Anda—dan keliling dua dan sepersepuluh mil. Pesawat ini juga berisi 
orang lain dari kami yang berwujud manusia. Saya telah melewati fase 
bentuk manusia. Pengetahuan dan proses pikiran saya telah lama 
direkam ke dalam sebuah instrumen yang Anda umpamakan seperti 
komputer. 

Saya dibawa ke sekitar planet ini kira-kira tiga puluh ribu tahun yang 
lalu, sesuai metode pengukuran waktu Anda. Planet Anda dan bentuk-
bentuk kehidupan di atasnya memiliki nilai khusus bagi kami. Bentuk 
kehidupan Anda memiliki nilai khusus bagi kami. 

Untuk alasan inilah, pada saat saya dibawa di seputaran dunia Anda, 
kami telah  turut campur dalam perkembangan alami spesies manusia 
yang menghuni planet ini. Tujuan kami adalah untuk mempersingkat 
siklus perkembangan yang diperlukan bagi manusia penghuni planet 
ini agar berguna bagi kami.38 

Yang cukup menarik, di URI kita membaca bahwa IS juga melaporkan 
keadaan yang seperti komputer atau sebuah mesin: 

Andrija Puharich, Anda harus mengerti, dalam keadaan ini kami adalah 
komputer.39 

Tetapi, apakah kemudian mereka itu komputer atau manusia, atau entitas 
yang sama sekali tidak dikenal dan baru, pertanyaannya tetap sama: 
mengapa mereka muncul pada saat perubahan siklus? Dan apa itu siklus? 
Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting dalam pesan-pesan 
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dari luar angkasa yag mana itu pantas mendapatkan satu bab tersendiri 
untuk membahasnya.
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Bagian Delapan 

Para Pengembara 
Seorang antropolog bereputasi besar, George Hunt Williamson, mulai 
melaporkan kontak UFOnya di awal tahun 50-an. Dia menerbitkan 
beberapa buku tentang pengalaman kontaknya, namun tidak ada satupun 
yang secara serius dipercayai atau diperhatikan oleh rekan-rekannya. Buku-
buku itu berisi banyak hal yang masih kita anggap tidak benar: para 
makhluk UFOnauts itu memberi tahu Williamson bahwa Matahari 
bukanlah "benda yang panas dan menyala-nyala" tetapi benda yang dingin, 
dan bahwa bumi memiliki dua bulan, satunya adalah bulan "gelap" yang 
tidak terlihat. Selain itu, dia juga diberitahu bahwa bulan yang kita kenal 
itu memiliki atmosfer dan air. Jelas, tidak satu pun dari pernyataan ini yang 
masuk akal. 

Tetapi mari kita mundur sedikit dan melihat pernyataan-pernyataan ini lagi 
dengan menimbang bukan hanya soal kepadatan ketiga kita, tetapi juga 
kepadatan yang saling menembus disekitar kita. Karena pada kenyataannya 
sebagian besar makhluk UFOnauts itu terasing dari kita, sangat mungkin 
bahwa mereka mengalami kondisi yang dijelaskan ini. Bahkan, jika buku 
Williamson, THE SAUCERS SPEAK!, dibaca dengan mengingat varian 
fisik dan mental dari realitas yang terasing ini, materinya cukup masuk akal. 

Dalam SAUCERS SPEAK, Williamson mengutip sumber UFO yang 
mengatakan, "Untuk apel-apel yang kami beri garam, kami kembali." 
Tidak ada penjelasan lain yang diberikan di sini, tetapi dalam karya 
selanjutnya, LIDAH LAIN, DAGING LAIN, dia menafsirkan pernyataan 
itu sebagai janji yang dibuat untuk jenis individu tertentu di Bumi. 
Tampaknya sepanjang sejarah Bumi, orang-orang yang telah dilahirkan ke 
dalam getaran planet kita itu bukan penduduk asli Bumi; yaitu, mereka 
tidak terinkarnasi ke tubuh fisik dari kepadatan spiritual Bumi, tetapi dari 
tempat lain. Mereka adalah makhluk luar angkasa yang sebenarnya karena 
pengalaman mereka sebelumnya itu tentang tempat-tempat lain di alam 
semesta; mereka bisa dikatakan penduduk asli Bumi sejati karena mereka 
juga telah melalui proses kelahiran, pertama-tama memasuki alam spiritual 
Bumi dan dari sana menjelma ke alam fisik kita seperti yang akan dilakukan 
oleh entitas Bumi mana pun. Selama proses kelahiran, "apel-apel" ini 
biasanya kehilangan ingatan akan masa lalunya ketika di luar bumi. Namun 
dia benar-benar dari planet ini saat dia memasuki bidang fisiknya. 

Tujuannya datang ke Bumi ada dua. Pertama, dia berharap dapat 
meningkatkan getaran atau pemikirannya sendiri dengan cara mengalami 
katalis yang kuat dalam dunia fisik kita. Ini adalah semacam pendekatan 
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coba-coba, mengambil kesempatan untuk maju lebih cepat daripada yang 
mungkin dilakukan dalam getaran yang kurang padat di tempat lain. 
Kedua, dia berharap bahwa dia akan dapat membangkitkan kembali 
ingatannya yang tidak aktif tentang mengapa dia datang ke Bumi, dan 
dengan demikian ia dapat menjalankan misi pelayanannya kepada Manusia 
Bumi dengan membantu meningkatkan kesadaran mereka akan realitas 
universal. 

Ini bukanlah sebuah kesimpulan yang pasti bahwa "apel" tersebut akan 
mengingat siapa dia dan apa misinya, tetapi kebanyakan "apel" itu 
setidaknya memiliki kecenderungan yang berkembang kuat ke arah 
meditasi dan kontemplasi, sehingga secara bertahap banyak yang memang 
mampu menangkap kembali setidaknya sebagian dari memori itu. Berikut 
adalah bagian dari LIDAH LAIN yang berhubungan dengan ini: 

Ada beberapa pernyataan yang dibuat dalam THE SAUCERS SPEAK 
yang signifikan sehubungan dengan "Pengembara" atau "Apel" ini. 
“Benih memang bisa ditanam tetapi bisa juga membusuk dan tidak 
pernah mencapai kematangan.” Ini berarti bahwa orang-orang di luar 
angkasa tahu apa yang akan berkembang di Bumi. Mereka "menanam" 
beberapa orang mereka sendiri di sini; "menggarami" mereka seperti 
"apel." Tetapi setiap benih yang ditanam atau “diasinkan” itu tidak 
tumbuh dan menjadi dewasa; bahkan mungkin membusuk di dalam 
tanah karena banyak factor kondisi. Oleh karena itu beberapa 
"Pengembara" sekarang di Bumi tidak tahu siapa mereka—mereka 
tersesat di jalan Bumi, dan pada kematian fisiknya ia akan kembali ke 
dunia mereka sendiri. Mereka tidak akan menjadi lebih buruk atas 
pengalaman mereka ini, hanya bahwa misi mereka tidaklah tercapai. 

Para intelijent antariksa tahu bahwa persentase tertentu dari "apel-apel" 
itu akan jatuh, oleh karena itu dikirimkanlah cukup banyak dari 
mereka yang berinkarnasi di dalam tubuh fisik Bumi untuk menutupi 
kekurangan yang tak terhindarkan ini.1 

Sumber yang menyalurkan melalui Nada-Yolanda mengatakan hal yang 
hampir sama: 

Ada diantara kalian orang-orang yang datang dari planet lain, yang 
tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di planet lain, yang bahkan 
mungkin juga tidak percaya adanya kehidupan di planet lain. Namun, 
mereka berada di atmosfer Bumi Anda menunggu, juga sambil 
menjalani kehidupan—normal, yang bisa disebut kehidupan lazim, 
sehari-hari , kehidupan yang seperti biasanya saja, begitu menurut 
Anda yang sedang belajar—dan mereka masih juga menerima. 
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Guru mereka ada di sekitar mereka. Diri Luhur mereka tahu siapa 
mereka dan apa takdir mereka. Tidak semua orang akan berhasil. 
Banyak yang akan menjalani pengalaman hidup disana dan tidak 
pernah sadar, dan menyia-nyiakan atau tidak menghasilkan 
keuntungan. Tetapi mereka tidak untuk diadili atau dikutuk karena 
itu.2 

Konsep keberadaan entitas dari dunia lain merupakan hal yang menarik 
bagi banyak orang yang memang belum pernah merasa betah di planet ini, 
menjalani kehidupan di Bumi. Secara umum, "apel" tersebut dikatakan 
kurang cocok dengan getaran kepadatan ketiga bumi, dan ia memiliki 
masalah menyesuaikan diri dengan jaringan sosial-ekonomi budaya kita; 
memang, seringkali mereka juga memiliki masalah kesehatan yang terus-
menerus. Tetapi mereka tidak tampak asing atau luar biasa: mereka 
hanyalah manusia seperti pada umumnya: 

… ada banyak orang di Bumi yang sebenarnya tidaklah cocok berada 
di sini! Namun itu bukan berarti mereka telah datang ke sini dengan 
sebuah Piring Terbang, turun, lalu berpakaian layaknya kita, memoles 
bahasa Inggris mereka lalu menjadi tetangga kita. Akan tetapi, itu 
artinya bahwa ada kelas atau tatanan khusus makhluk-makhluk di 
Alam Semesta yang berbeda dari yang lain karena fakta bahwa mereka 
itu mengembara dari satu dunia ke dunia lain, dan dari satu sistem ke 
sistem lainnya.3 

Akan tetapi, orang-orang ini cenderung menjadi terasing karena bias 
bawaan mereka terhadap jenis pesan yang berorientasi pada cinta dan 
persaudaraan yang dibawa oleh Konfederasi. Itulah yang diharapkan akan 
terjadi pada "apel-apel" tersebut: bahwa mereka akan tersadar, bangun dan 
ingat bahwa mereka ada di sini itu untuk memberi cahaya bagi Planet Bumi. 

Dari buku Williamson awal, THE SAUCERS SPEAK: 

Ponnar berbicara. Sekarang ada banyak anak muda di dunia Anda yang 
memahami pesan kami. Mereka akan menerimanya dengan cepat 
karena mereka berasal dari Zaman Baru. Kebangkitan Agung ada di 
sini. Banyak orang kami ada di dunia Anda sekarang. …4 

Dan, dari Nada-Yolanda: 

Kami telah menghubungi unit-unit kunci karena merekalah yang telah 
mengajarkan pemahaman baru ini atau perkembangan Aquarian ini 
sekarang. Itulah sebabnya kami mengambil cara ini. Mengapa kami saja 
datang langsung ke presiden Anda atau ilmuwan Anda yang sangat 
terpelajar; berpendidikan, dengan cara berpikir yang seperti Anda, 
tentu saja? Karena mereka tidak dapat mengubah suhu kesadaran 
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massa, karena mereka tidak percaya pada transferensi pikiran atau 
pengendalian pikiran atau kekuatan pikiran. 

Tetapi unit kunci Anda paham dan mampu melakukan hal ini, itulah 
sebabnya kami menghubungi terutama kepada mereka; kedua, karena 
mereka adalah kami sendiri. Banyak dari mereka telah sengaja 
beringkarnasi dari alam, dimensi, dan planet lain demi melakukan 
pekerjaan ini, itu mengetahui bagaimana melakukan itu semua. 

Kami meminta Anda untuk mengingatnya. Kami meminta Anda, dan 
telah merangsang Anda melalui kendali kami dan melalui minat kami 
pada Anda dan melalui komunikasi mental dan pendidikan spiritual 
kami dengan Anda, untuk melakukan tujuan ini. Itulah sebabnya kami 
telah berkonsentrasi selama bertahun-tahun—dua puluh lima tahun, 
dengan ukuran lepas —dalam mengajarkan pemikiran-pemikiran 
Zaman Baru ini kepada mereka yang sudah ditanam, sehingga mereka 
dapat mulai mengatur suhu pemikiran kesadaran-massa. Ini 
membutuhkan waktu. Sekarang saatnya bagi kami untuk 
menunjukkan diri kami dan menjadikan proyek ini termanifestasi 
secara fisik.5 

Sumber extraterestrial yang dikenal sebagai Ishkomar menambahkan 
catatan kakinya pada "apel": 

Dengan kesepakatan bersama antara seorang warga planet ini dengan 
penghuni pesawat kami, pengetahuan dan ingatan salah satu dari kami 
dapat dicampur dengan vibrasi planet ini tanpa kehilangan identitas si 
penerima. Yang dari kelompok kami hanya menambahkan 
pengetahuannya kepada si warga dari planet ini, dan tubuh yang 
ditinggalkan itu kemudian disebarluaskan. Pencampuran ini tidak 
mungkin terjadi tanpa kesepakatan bersama antara makhluk-makhluk 
yang terlibat tersebut, dan si warga planet harus sepenuhnya setuju dan 
menginginkan perpaduan ini. Oleh karena itu, kami itu mencari, 
bukan bertujuan mengambil, tetapi memberi. 

Kami, bagaimanapun, tidak sendirian dalam kepentingan kami di bumi 
Anda ini. Ada kelompok lain yang ada bersama kami disini. 
Kepentingan mereka tidaklah pasti berbahaya bagi Anda, namun 
metode mereka bertentangan langsung dengan kami. Mereka juga telah 
mengganggu perkembangan planet Anda. Mereka ingin mencapai 
tujuan mereka, bukan dengan kerja sama, tetapi dengan kontrol dan 
dominasi ... 

Anda harus mencapai tingkat perkembangan mental dan pengetahuan 
yang tinggi untuk dapat memahami tujuan kami. Kami telah berusaha 



Misteri UFO & Rahasia-Rahasianya 

148 

untuk meraih kerja sama Anda selama ribuan tahun. Kami telah 
ditentang keras oleh kelompok lain. Kami harus mencapai tujuan kami 
dengan bimbingan dari Anda, tetapi kami juga harus menginginkan 
bimbingan itu agar kami dapat membantu Anda.6 

Sumber ini menjelaskan jenis "apel" yang tidak diragukan lagi mereka ada 
di kalangan minoritas; pasti mereka sangat sedikit jumlahnya. Tapi mereka 
ada saya pikir. 

Namun, minat utama kami dalam bab ini adalah untuk mengeksplorasi 
konsep "apel" yang dikembangkan oleh Williamson dan yang lainnya, 
karena menurut saya ada sangat banyak "apel" di antara kita saat ini. Seperti 
yang saya katakan, ada beberapa jika ada peneliti serius yang benar-benar 
memperhatikan informasi dari kontak Williamson juga kontak-kontak 
orang lain , karena tampaknya ini memang tidak ada bukti sama sekali dan 
sangat tidak dapat diverifikasi. Bisa saja situasi ini telah berubah sekarang, 
pada batas tertentu, karena saya telah menemukan bukti menarik yang 
mendukung informasi kontak ini tentang "apel-apel" tersebut. 

Saya mulai melakukan hipnosis regresi umur di tahun 1955. Teknik 
umumnya adalah untuk menghasilkan kondisi hipnosis terdalam yang 
mungkin dalam subjek tertentu, kemudian mengarahkan pada ingatan 
mundur, kembali ke masa kanak-kanak, dan kemudian ke waktu kelahiran. 
Kebanyakan orang mampu, di bawah kondisi hipnosis ini, untuk 
mengingat dan menjelaskan secara rinci lengkap tidak hanya lingkungan 
tepat di mana mereka dilahirkan tetapi rincian proses kelahirannya, sensasi 
demi sensasi. Alam pikiran bawah sadar tampaknya memang menyimpan 
memori yang independen lepas dari fungsi normal persepsi sadar. 

Subjek ini sekarang berada di titik waktu kelahirannya ke dunia ini, 
kemudia ia disugesti supaya terus mundur lebih jauh ke masa lalu, dan 
mengingat apa yang telah terjadi sebelum kelahiran-nya kali ini. Sebagian 
besarnya subjek ini menceritakan beberapa kehidupannya di Bumi sambil 
si pehipnotis dengan sabar mendengarkan dan mengajukan pertanyaan 
lainnya. Banyak, banyak orang adalah anak-anak Bumi sejati dalam 
pengertian spiritual, dan dalam regresi umur ini banyak ditemukan jejak-
jejak masa lalu ketika mereka seorang pemimpin, tukang jahit, pedagang, 
pencuri, dll. Namun, sesekali saya menemukan subjek yang, ketika ia 
mundur setelah kelahirannya, ia sama sekali tidak berada di alam Bumi kita 
sepenuhnya. Tampaknya "apel" yang saya temukan ini memberikan 
informasi yang berkorelasi secara substansial dengan data "apel" 
Williamson. Saya telah memilih tiga "apel" ini dari materi di file-file saya 
karena mereka secara independen mengklaim telah mengenal satu sama lain 
sebagai makhluk luar angkasa, dan dengan demikian kesaksian mereka 
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membentuk gambaran yang lebih lengkap, satu cerita cocok dengan yang 
berikutnya. Saya telah mengedit bagian-bagian dari regresi yang berkaitan 
dengan kehidupan ini. 

Saya telah menghapus nama ketiga subjek tersebut dan menggantinya 
dengan inisial "A," "B," dan "C". Saat Anda menyimak cerita ini, harap 
ingat bahwa saya tidak menyimpulkan bahwa semua "apel" berasal dari satu 
tempat yang dijelaskan oleh ketiga subjek ini. "Apel-apel" itu berasal dari 
banyak tempat. Budaya dan detail pribadi mereka sangat bervariasi. 
Kesamaan mereka adalah motif dan misi mereka berada di Bumi. Saya 
memasukkan rincian personal mengenai kehidupan satu kelompok kecil ini 
ketika berada di bumi lain, karena hal itu menambah kedalaman cerita 
mereka yang menarik. 

Kita akan mulai dengan penampilan fisik orang-orang ini. Mereka terlihat 
sangat normal layaknya manusia lain dan agak Nordik: 

C 

OK, KULIT ANDA SENDIRI, WARNA ANDA SENDIRI BISA 
DIJELASKAN DENGAN PALING JELAS SEPERTI APA? 

Sangat ringan. Pirang. 

PUTIH? 

Tidak. Kuning. 

A 

Mereka itu ... Saya hanya terus melihat satu orang di sana. 

PILIH ORANG ITU DAN KONSENTRASI HANYA PADA DIA. 

Dia tinggi. Ada banyak getaran terang yang keluar dari dirinya. Sangat 
sulit untuk menjelaskan penampilannya. Dia memiliki rambut 
panjang. 

APAKAH KEPALANYA TERTUTUP? 

Hanya ada getaran, berwarna putih … kami saling melihat dan dia 
tersenyum. 

BAGAIMANA PERASAAN ANDA TENTANG TATAPAN DAN 
SENYUM ITU? 

Saya merasa bahwa dia entah bagaimana penting bagi saya, tetapi saat 
ini, dia ... dia seorang yang baik. Kami memakai jubah. Itu kesan saya, 
jubah putih. Penampilan kami tak berarti apa-apa, tetapi ada getaran. 
Tapi dia memiliki wajah yang baik, semua penuh cahaya. 
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APAKAH WAJAHNYA BERJENGGOT, atau TERCUKUR? Tidak, 
itu ... tidak ada rambut di wajahnya. DAN WARNA? warnanya emas. 

TINGGINYA KIRA KIRA BERAPA, DALAM KAKI DAN INCI? 

Sekitar tujuh kaki. 

DALAM KILOGRAM, BERATNYA BERAPA? 

Dia sangat ramping ... sangat ringan. 

LEWATI DIA, DAN LANJUTKAN PERJALANAN ANDA. 

Ya. 

Satu perbedaan besar antara ras Bumi kita dan ras mereka tampaknya adalah 
faktor penuaan: mereka menghitung "waktu" dengan cara yang sangat 
berbeda. 

A 

ANDA BERUSIA BERAPA? 

(Jeda) Itu tidak ada artinya. 

BERAPA LAMA ANDA BERADA DI SANA? 

Ukuran tubuhku tidak setinggi yang ini. Tapi aku sudah lama ada di 
sana. Usia adalah hal yang sulit ... Saya tidak bisa melihat usia. Saya 
merasa tua. Saya merasa muda. Saya merasa heran dengan apa yang saya 
lihat. 

BAIKLAH. APAKAH ORANG LAIN ITU LEBIH TUA ATAU 
LEBIH MUDA DARI ANDA? 

Mereka tampaknya mungkin sedikit lebih tua. Sekali lagi, usia di sini 
tidak terlihat. Yah, terlihat sih, tetapi tidak terpaut dengan angka. Ini 
hanya terlihat secara fisik. 

Saya merasa sangat tua, namun ketika saya melihat diri saya sendiri, 
saya belumlah tua. Hari ini kami berpenampilan fisik berbeda. 

C 

AYO KEMBALI KE USIA 26 LALU. SATU, DUA, TIGA, (klik). 

Baiklah. Sepertinya saya sudah agak tua. 

JADI TAHUNMU BERBEDA DENGAN TAHUN BUMI, 
BUKAN? 
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Ya, harusnya. 

DAN PENAMPILAN ANDA? JUGA PENAMPILAN PASANGAN 
ANDA? BAGAIMANA TAMPILAN ANDA? 

Sama saja. Tapi tua. 

PENAMPILAN ANDA TIDAK BERUBAH, TAPI FISIK ANDA 
MEMBURUK JADINYA? 

Ini adalah perlambatan energi, seperti yang lainnya. 

Mode komunikasi mereka yang normal tampaknya adalah dengan telepati: 

A 

APAKAH ANDA BERKOMUNIKASI SECARA VERBAL, 
DENGAN SUARA? 

Tidak banyak. Tidak, sebagian besarnya adalah dengan membaca 
pikiran. Telepati. Kata-kata ttidak banyak digunakan dengan para 
guru. 

B 

YA. BAGAIMANA DENGAN KOMUNIKASI DENGAN ORANG 
LAIN. APAKAH DENGAN KOMUNIKASI VERBAL, DENGAN 
BENTUK SUARA?. APAKAH ANDA BERBICARA ATAU 
MENDENGARKAN? 

Ada beberapa di antaranya, tapi kebanyakan dengan pikiran. 

ANDA PUNYA MULUT DAN SUARA DAN TELINGA? JADI 
ANDA BISA BERKOMUNIKASI JIKA ANDA INGIN? 

Ya, tetapi banyak dilakukan dengan pikiran. Yang ... penting-penting 
dilakukan dengan pikiran. 

Orang- orang dunia lain ini tampaknya menikmati lebih banyak kebebasan 
dibandingkan kita dalam hal batas-batas kesadaran. Mereka memiliki 
kemampuan untuk keluar dari tubuh fisik secara sadar, sesuka hati. Ada 
banyak orang di Bumi yang memiliki pengalaman seperti itu, tetapi itu 
tidak umum di sini; yang sepertinya itu biasa disana. Satu "apel" yang 
disebutkan oleh George Hunt Williamson, Nikola Tesla, pasti telah 
menggunakan dimensi lain saat dia di sini. Dia dilaporkan telah mampu 
memvisualisasikan penemuannya dengan detail yang tepat. Dia akan 
berkata ke seorang pengamat, “Ini eksperimen saya. Tidak bisakah kamu 
melihatnya? Saya sudah menjalankannya selama tiga hari. Besok saya akan 
membongkarnya dan memeriksanya apakah bisa dipakai.” Si pengamat 
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sendiri tidak bisa melihat apa-apa. Namun dengan eksperimen tak terlihat 
inilah, Tesla membuat kemajuan signifikan dalam sains, dan merupakan 
bapak dari teori dan aplikasi arus bolak-balik. Tesla menggunakan kekuatan 
pikirannya untuk menciptakan perangkat di alam eksistensi yang lebih 
halus. "C" berbicara tentang alam-alam ini: 

Pada soal tubuh, ada perbedaan besar mengenai potensinya di sana. Ia 
terlihat lebih besar, sehingga ada lebih banyak jenis orang yang bisa 
berada di sana daripada di sini. 

APAKAH INI BISA SAYA PAHAMI BAHWA ANDA BERBICARA 
TENTANG KEMAMPUAN MENINGGALKAN TUBUH? 

Tidak persisnya. Ini adalah perpanjangan dari kesatuan tubuh namun 
dimensi tambahan lainnya Anda dapat gunakan dan bisa 
mempengaruhi Anda di sini, dan itu nyata, dan itu sangat 
menyenangkan. Itu bukanlah “meninggalkan tubuh”, itu bukan 
pemisahan dari tubuh; itu adalah perpanjangan dari intelejensia, bukan 
melalui tubuh tetapi sebaliknya. Pertama di dimensinya dimana Anda 
dapat bergerak masuk dan keluar dari tubuh fisik ke tubuh ekstensi 
dalam dimensi yang berbeda, lalu dengan ini semua akan jauh lebih 
mudah membantu. Sulit untuk digunakan ketika itu disimpan di 
dalam tubuh saja, tanpa dimensi lain. Namun ada dimensi-dimensi lain 
di sana yang tidak bisa kami masuki meskipun kami mengetahui 
keberadaannya. 

Untuk "apel-apel" itu, di planet asal mereka, kematian tampaknya 
bukanlah ancaman yang cenderung terjadi seperti di Bumi. Hidup dan mati 
tampaknya dipahami dengan jelas hanyalah sebagai sebuah substansi yang 
mengalir. 

C 

BAIKLAH. SAYA BERKEYAKINAN ANDA AKAN 
MENINGGALKAN KEHIDUPAN DI SINI SEGERA? 

Ya. 

ANDA TIDAK AKAN MENDEKATI USIA TIGA PULUH? 

Tidak. 

APAKAH ITU MERUPAKAN PENGALAMAN TRAUMATIK? 

Sama sekali tidak. 

BAIKLAH. MAUKAH ANDA PERGI KE WAKTU ITU? 

Jantungku berhenti. Itu saja. 
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APAKAH TEMAN ANDA BERSAMA DENGAN ANDA? 

Dia, ya. 

DIA BERSAMA ANDA?! APA YANG TERJADI PADA DIA? 

Aku tidak tahu. 

DIA MASIH HIDUP? 

Dia sempat tinggal dimana saya ada untuk beberapa waktu. 

SETELAH KEHIDUPAN MENINGGALKAN TUBUH, APAKAH 
ADA JIWA SEPERTI YANG KITA KETAHUI DAN APA YANG 
TERJADI PADANYA? 

Ya. Saya tinggal di sana cukup lama. 

YANG BERARTI BEBERAPA HARI, ATAU BEBERAPA 
MINGGU, ATAU … ? 

Saya menunggu teman saya. Dia mengajar selama beberapa bulan.  

YA. APAKAH DIA MENYADARI KEHADIRAN ANDA? Oh iya. 

B 

ANDA MENINGGALKAN PLANET ITU? KETIKA ANDA 
MENINGGAL, APAKAH ANDA MATI MELALUI PROSES 
KEMATIAN, ATAU APAKAH ANDA HANYA TERTRANSFER 
ATAU BERLANJUT SAJA? BAGAIMANA CARANYA? 

Ini ada hubungannya dengan pesawatnya, tapi ... aku memang harus 
pergi dari sini, tapi aku tidak mengerti bagaimana kematiannya. Ketika 
itu … saya tahu saja… Saya percaya kepergian saya terjadi tanpa tubuh, 
tetapi itu ada hubungannya dengan sebuah pesawat. Tetapi ada … ada 
sebuah tubuh, tetapi tidak sama dengan yang berwujud itu. Yang 
(berwujud) itu ... saya percaya ... itu tidak perlu bagi perjalanan itu. 

LALU BAGAIMANA PEMISAHAN ITU TERJADI? BISAKAH 
ANDA NAIK KE TITIK ITU, DAN MEMBERITAHU SAYA 
LANGKAH DEMI LANGKAH? BAGAIMANA JIWA ITU MASUK 
KE PESAWAT DAN MENINGGALKAN TUBUH? JIKA ITULAH 
YANG TERJADI. 

Saya … ss … saya sedang … saya melihat … sekelibat ke atas kuil saya 
dapat melihatnya 

…  dengan Waktu … entah bagaimana kepergian itu berhubungan 
dengan itu. Dengan pesawat itu... saya melihat mereka ... 



Misteri UFO & Rahasia-Rahasianya 

154 

HEROTA, BISAKAH ANDA MELANJUTKAN KE WAKTU 
KEBERANGKATAN, DAN JELASKAN DENGAN SANGAT 
CERMAT KE SAYA. 

Aku tua. Tua … 

BAGAIMANA CARANYA? BAGAIMANA KAMU DAPAT KE 
SANA, BAGAIMANA KAMU BISA NAIK KE PESAWAT ITU, 
APAKAH INI TERJADI— 

Sepertinya ... sepertinya cangkang kesayangan yang lama itu tidak lagi 
dibutuhkan dan, saat kita masuk ke kapal itu, kita menjadi baru. Kita 
menjadi baru dan muda, tetapi tidak dengan tubuh fisik saat ini, tetapi 
baru dan muda. (menghela nafas) Tubuh roh itu seperti—tubuh, tapi 
tidak sama. Namun kesedihan karena kepergian itu menghilang 
bersama cangkang lama yang sangat disayangi itu. Dan kami baru dan 
siap. (mendesah). 

Jadi, kita mulai mendapatkan gambaran tentang ras orang-orang yang 
tinggi dan berkulit cerah yang menjalani kehidupan berdimensi banyak, 
yang kesadaran dasarnya kurang memikirkan soal tubuh fisik dan lebih 
banyak pada hal-hal di alam yang lebih halus dibanding dengan yang 
mungkin kita lakukan di Bumi. Lingkungan seperti apa yang dinikmati 
"apel-apel" ini? Pertama, secara pasti dinyatakan bahwa planet tersebut 
bukanlah Bumi: 

A 

APAKAH ANDA TAHU DIMANA ANDA? APAKAH ANDA DI 
BUMI PERTIWI INI? 

Tidak. 

APAKAH ANDA PUNYA IDE ANDA DIMANA? 

Tidak … 

B 

AMERIKA SERIKAT, ATAU EROPA? 

Tidak, tidak, itu bukan tempat yang pernah kulihat di Bumi. Saya pikir 
itu bukan bagian dari Bumi. Ini bukan tempat yang pernah kulihat di 
sini. Tapi aku tidak tahu. 

Meskipun planet ini bukan Bumi, tampaknya cukup mirip dengan Bumi: 

A 

OKE. APAKAH ADA ATMOSFERNYA? 
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Ya. 

C 

APAKAH PLANET ITU MEMILIKI ATMOSFER? APAKAH 
SOLID, SEPERTI YANG INI? 

Planet ini sangat mirip dengan yang satu ini. 

GRAVITASINYA SAMA? 

Tidak, tidak persis. Sedikit lebih mudah bergerak. Tapi sangat mirip. 
Sangat mirip. 

SEPERTI APA ITU? 

Bagus. Banyak air, sedikit bertanah, sangat kaya di lautan, bermineral 
besar. 

Ah, itu!. Itulah sebabnya mereka semua logam. 

"Mereka" mengacu pada bangunan yang baru saja dibicarakan oleh subjek. 

B 

APAKAH ADA DANAU, SUNGAI, ALIRAN-ALIRAN, LAUT? 

Ada air. 

OKE. APAKAH ADA IKAN? 

Aku tidak tahu. Ada banyak air. 

Planet mereka, sebut saja Dunia Lain, juga memiliki siang-malam yang 
sama dengan kita, itu menunjukkan bahwa mereka juga berputar. 

A 

APAKAH ANDA JUGA MERASA LELAH, DAN ISTIRAHAT 
DAN TIDUR? 

Ya. 

APAKAH DISANA SELALU GELAP, ATAU ADA CAHAYA LALU 
GELAP? 

Terang lalu gelap. 

ADA SIANG DAN MALAM. 

Ya. 

B 
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SEKARANG, ANDA TELAH MENYEBUTKAN, HEROT, 
BAHWA SAAT ITU SIANG, DAN MATAHARI BERSINAR. 
APAKAH JUGA ADA WAKTU MALAM? 

Ada. Saya tidak melihat ini malam sekarang tetapi saya tahu kalau itu 
ada. 

Tampaknya ada kota dan negara, meskipun tampaknya tidak seperti daerah 
pedesaan kita: 

B 

BAIKLAH. SEKARANG, DIMANA ANDA TINGGAL? DIMANA 
SEMUA INI TERJADI? 

Tempat ini bukanlah seperti sebuah kota, dan itu sempurna. Ini tidak 
seperti negara yang liar, ia sempurna. Harmonis disana. 

Bukan di kota. Seperti negara, tapi … ada trotoar yang turun naik dari 
bukit ke bukit. Aku berada di atas bukit. Ada ... hampir seperti sebuah 
lingkaran di mana saya berada sekarang. Dan kemudian menuruni 
bukit lagi. 

BERAPA BANYAK ENTITAS DI PLANET ITU? 

Aku tidak tahu. 

RIBUAN? 

Aku tidak tahu. Kesan saya bahwa ada kota-kota disini. Disini bukan 
bagian dari kota-kota itu, tepatnya. 

JUTAAN? 

Banyak, tapi saya ... saya tidak benar-benar melihat yang lainnya. Saya 
melihat bagian kita, di sini. 

Berikut adalah beberapa deskripsi kota-kota di Dunia Lain: jalanannya, 
orang-orangnya, bangunan logamnya. 

A 

APAKAH ANDA PUNYA RUMAH? 

Sepertinya saya hanya berjalan di sebuah jalan, sepanjang jalan ini ... 

OK, BERITAHU SAYA TENTANG JALAN-JALAN ITU. DAN 
TENTANG ORANG-ORANGNYA, DAN TRANSPORTASINYA. 

Saya tidak melihat transportasi apa pun. Orang-orang keluar di jalanan. 
Saya hanya berjalan, dan ada anak-anak. Saya bermain. Mereka semua 
melambai. Sangat bahagia. 
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C 

Sepertinya apa yang saya lihat adalah banyak logam, seperti bangunan 
logam, sesuatu seperti itu. 

LANJUTKAN DENGAN ITU. 

OKE. Sepertinya aku adalah anak laki-laki atau perempuan dari dunia 
lain. 

LANJUTKAN DENGAN ITU. 

Dan dunia itu memiliki bangunan-bangunan logam. 

A 

SEKARANG SEBAIK MUNGKIN, BERITAHU SAYA TENTANG 
BANGUNAN-BANGUNAN ITU... JENDELANYA, ATAPNYA, 
DINDINGNYA, LAMPUNYA— 

Mereka memiliki bagian atas kaca—berkubah—halus. Saya tidak bisa 
melihatnya di sini, jendela atau semacamnya. Tampaknya ada jalan—
jalan yang lebar yang berkelok-kelok melewati kubah. Di sebelah kanan 
ada bangunan tinggi, saya tidak bisa ... Saya tidak mengerti—
setidaknya dari sanalah benda-benda yang naik ke udara berasal. 

SEBISA MUNGKIN, JELASKAN STRUKTUR BANGUNAN 
TINGGI ITU. 

Yah, tampaknya melingkar di bagian paling atas, tetapi jauh lebih tinggi 
dibanding lainnya. Itu seperti bentuk berlian panjang kecuali bahwa ia 
masuk ke tengah, bukan keluar. Itu melingkar di bagian bawah dan di 
atasnya. 

DENGAN KATA LAIN, ITU SEPERTI JAM PASIR YANG BESAR? 

Benar. 

OKE. SEKARANG BENTUKNYA NAIK KEATAS KE UDARA. 
APAKAH ITU BERASAL DARI BAGIAN ATAS STRUKTUR INI? 

Saya tidak tahu. Di awal saya melihat sesuatu naik, mungkin dua benda 
naik; sekarang saya tidak melihat mereka. 

SESUATU? SEPERTI APA? 

Benda-benda. 

OBJEK PADAT? BALON? 

Tidak, benda padat, bulat ... 
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SEBUAH PESAWAT? 

Paling mungkin iya. Terlalu sulit untuk mengatakannya. 

APAKAH ADA SUARA? 

Tidak. 

OKE. TAPI ADA CAHAYA DI DALAMNYA? 

Ya. 

Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang pesawat yang tampaknya 
keluar dari bangunan tinggi tersebut: 

B 

BAGAIMANA DENGAN PERJALANAN? ANDA PUNYA 
KENDARAAN? 

Hm … entah bagaimana … dari … 

BAGAIMANA CARANYA BERPERGIAN DARI SATU KOTA KE 
KOTA YANG LAIN? DALAM TANAH, ATAU DI ATAS TANAH? 

Aku melihat, dari atas ini, aku tidak tahu apakah itu kuil, aku pikir ... 
aku, tidak, aku tidak tahu apakah itu kuil, tetapi itu adalah bangunan 
bundar yang atasnya logam, ada kendaraan-kendaraan bundar yang  
datang dan pergi. Aku hanya melihat secercah cahaya di malam hari. 

OK, JELASKAN KENDARAAN-KENDARAAN ITU. APAKAH 
MEREKA MEMILIKI SAYAP, SEPERTI PESAWAT TERBANG? 

Tidak tidak tidak. Mereka… (jeda). 

BAGAIMANA KENDARAAN ITU MENGANGKAT DIRINYA, 
APA YANG MENUNJANGNYA? DAN BAGAIMANA MEREKA 
BERGERAK? 

Itu berhubungan dengan hal-hal ini. … kons…yang tak terlihat … 

KABEL ELEKTROMAGNETIK ITU. 

Itu tidak terlihat, tetapi ada hubungannya dengan itu. 

YA. 

Um, tapi itu ... mereka metalik. Aku hanya bisa melihat mereka dari 
kejauhan. 

APAKAH KAMU PERNAH BERADA DI DALAMNYA? 

Saat ini aku melihat dari kejauhan. Sepertinya ... Sepertinya ada 
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… 

Nampaknya ADA APA? 

Cara melihat keluar itu dari samping. Ada … sebuah… seperti di 
pinggiran topi, di sekelilingnya, sedikit miring ke atas ke seputaran 
jendela, kemudian bagian atasnya juga sedikit miring, tetapi itulah 
kebanyakannya yang saya lihat, tidak datar tetapi lebih bulat, lebih 
datar daripada terangkat. Mereka bulat, dengan bibir topi sedikit ke 
atas, dan ada jendela-jendela di sekitar garis pertemuannya. Bagian 
atasnya tidak ada apa-apa, bagian atasnya halus, perak, dan kosong. 
Hampir seperti bercahaya putih seperti cahaya bintang. Ada lebih dari 
satu, itu semua digunakan. 

Pesawat itu terdengar seperti apa yang kita sebut piring terbang—deskripsi 
yang sangat seksama dari seorang subjek yang sebelumnya belum pernah 
melihat gambar kendaraan semacam itu. 

"B" juga memberi tahu kita tentang seperti apa komunikasi di Dunia Lain 
itu: 

BAGAIMANA DENGAN KOMUNIKASI DARI SATU KOTA KE 
KOTA LAIN? PERNAHKAH ANDA BERKOMUNIKASI? 

Kabel yang tak terlihat. Kabel—itu yang terlintas dalam pikiran. Ada 
kabel tetapi tidak terlihat. 

APAKAH ANDA BERKOMUNIKASI DENGAN… 

Mag… 

YA, TERUSKAN. 

Ah … tidak … magnetik … Saya tidak tahu konsepnya, saya tahu, saya 
tidak bisa— itu melalui kabel tersembunyi, kabel tersembunyi, itu 
semua tidak terlihat. Um, tapi itu ada hubungannya dengan … sesuatu 
yang magnetis— Elektromagnet … ? 

ELEKTROMAGNETIK? 

Saya tidak tahu apa, tetapi kita memilikinya, tenaga untuk komunikasi 
dari kuil itu, dan komunikasi apa saja yang dibutuhkan berasal dari itu 
semua. Datang dari itu. Tapi itu seperti garis yang tak terlihat yang 
keluar, yang memiliki kekuatan. 

Meskipun setiap subjek ditanyai hingga batas tertentu tentang system 
politik dan pemerintahan negara atau planet mereka, tidak ada informasi 
yang datang dari orang-orang ini, yang dalam kehidupan Dunia Lain 
mereka pasti tidak terlibat dalam politik, baik karena tempat mereka dalam 
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masyarakat memungkinkan kebebasan mereka dari politik budaya sehari-
hari, atau karena budaya mereka tidak terstruktur secara politik. 
Tampaknya mungkin bahwa orang yang telah menguasai dimensi 
ekstrafisik yang dijelaskan sebelumnya, dan yang bertelepati, dapat 
berfungsi sebagai masyarakat tanpa birokrasi yang rumit dan tanpa mesin 
pengambilan keputusan seperti dalam sistem politik kita. 

Para warga dunia lain itu memiliki banyak kesulitan ketika mencoba 
mengungkapkan di mana planet mereka dalam kaitannya dengan Bumi: 

C 

BISAKAH ANDA MEMBERI SAYA IDE TENTANG PLANET 
MANA YANG KITA BICARAKAN? 

 

Tidak. 

BAIKLAH. SEKARANG, DENGAN UKURAN WAKTU DI 
BUMI, APAKAH ANDA MENGETAHUI AKAN PLANET LAIN 
DI SISTEM TATA SURYA SELAIN PLANET ANDA SENDIRI? 

Ya. 

BAIKLAH. APAKAH ANDA MENGETAHUI PLANET BUMI? 

Tidak. 

BAIKLAH. PLANET MANA YANG ANDA KENAL? APAKAH 
ANDA TAHU SALAH SATU DARI MEREKA DENGAN SEBUAH 
NAMA, ATAU BAGAIMANA ANDA MENYEBUT NAMA 
MEREKA? 

Aku tidak tahu. 

APAKAH ANDA BERADA DI SISTEM SURYA YANG SAMA 
DENGAN BUMI? APAKAH ANDA MEMILIKI MATAHARI 
YANG SAMA? 

Tidak. 

MATAHARI YANG BERBEDA? 

Ya. 

ALAM SEMESTA YANG BERBEDA, JADINYA? 

Alam semesta yang sama, waktu yang berbeda. Dimensi yang berbeda. 
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BAIKLAH. ALAM SEMESTA YANG SAMA, TAPI DALAM 
DIMENSI YANG BERBEDA DARI ALAM SEMESTA YANG 
SAMA? 

Ya itu betul. 

Baiklah, saya mengerti. DALAM HAL WAKTU, BAGAIMANA 
ANDA MENJELASKAN ITU HUBUNGANNYA DENGAN 
WAKTU BUMI ATAU WAKTU UNIVERSAL. 

Waktu. Saya melihat lebih banyak ... Saya melihat waktu dengan 
mudah. Saya tidak bisa bergerak, namun saya bisa ... waktu itu lebih 
seperti air. Ia lebih mudah ditembus. 

JADI ANDA MEMILIKI PENGERTIAN AKAN WAKTU, DAN 
CARA MENGHADAPINYA, YA? 

Ya. 

SEKARANG, FAKTA BAHWA ANDA BERUMUR SEPULUH 
TAHUN. APAKAH SEPULUH TAHUN ITU TERKAIT 
DENGAN SEPULUH TAHUN WAKTU BUMI? 

Itu umur tubuh. 

Ada lebih banyak ruang dalam waktu. Kami bisa bergerak 
disekitarannya dan hidup dan lebih mendalam didalamnya. 

A 

BERAPA JAUH BUMI INI DARI ANDA BERADA, DALAM 
UKURAN YANG ANDA GUNAKAN? 

Tidak ada itu ukuran. Sederhana saja, itu di sana. 

DI DIMENSI YANG BERBEDA? BISAKAH ANDA MELIHAT 
BUMI DARI TEMPAT ITU? 

Tidak. 

Satu catatan terakhir tentang lingkungan Dunia Lain: hubungan mereka 
dengan hewan: 

IKAN? BURUNG-BURUNG? HEWAN? 

Mereka ada di sana, tetapi mereka … Mereka ada di sana, tetapi mereka 
ada di sana sebagai tamu ketika mereka ada di sana. Mereka tidak selalu 
ada tetapi mereka akan datang dan berkunjung. 

B 
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TAPI DISANA MEMILIKI HEWAN-HEWAN? 

Mereka ada di sana, tetapi saya tidak melihat mereka sekarang. Tapi 
mereka ada di sana dan mereka adalah teman kami. 

DARI MEMORI ANDA APAKAH MEREKA SAMA DENGAN 
HEWAN DI BUMI? 

Saya ... saya tidak melihat mereka. Tapi ada hewan di sana, yaitu …  

BISAKAH ANDA BERKOMUNIKASI DENGAN MEREKA?  

Tanpa kata-kata. 

Pada catatan yang sedikit aneh ini kita beralih ke pertanyaan seperti apa 
sebuah kehidupan keluarga di Dunia Lain. Ketiga subjek tersebut 
melaporkan semacam sistem keluarga besar yang akhir-akhir ini sering 
dicoba oleh kelompok-kelompok komunal. 

C 

SEKARANG MENGENAI STRUKTUR KELUARGA. APAKAH 
KAMU MEMILIKI SAUDARA? 

Itu tidak seperti yang kita mengerti di sini. 

OKE. SEBAIK YANG ANDA BISA, BERITAHU SAYA 
STRUKTURNYA. 

Kami lahir seperti di sini. Kami semua dari jenis yang sama, tetapi 
orang-orang kami membentuk keterikatan dengan sifat-sifat yang 
harmonis tidak dengan per orangan tetapi lebih dalam komunitas ... 
sangat dekat, seperti klan. Kami tidak membuat perbedaan. Saya 
memiliki banyak, katakanlah, tujuh atau delapan orang tua. 

DAN KAMU TIDAK TAHU MANA ORANG TUA 
KANDUNGMU? 

Ya. 

ANDA TAHU. 

Ya. 

TAPI KAMU MEMILIKI TUJUH ATAU DELAPAN ORANG 
TUA? 

Ya. 

APAKAH KAMU MENERIMA MEREKA SEBAGAI ORANG TUA 
ASLI ATAU ORANG TUA ADOPSI? 
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Mereka tetap saja orang tua. 

JADI KAMU LAHIR DARI MEREKA SEMUA? 

Kita tahu siapa yang menanam benih, tetapi ikatan di antara komunitas 
itu benar-benar lebih nyata daripada ikatan tubuh. Setiap orang tua 
saya akan melakukan apa saja untuk saya. Setiap saudara dan saudari 
saya tidak membuat perbedaan berdasarkan ikatan tubuh. Kita semua 
adalah satu rumah. 

SEKARANG, ANDA LAHIR DARI SATU IBU. 

Ya. 

TAPI BANYAK AYAH? 

Tidak. Dikawinkan. Ada hubungan kawin dalam privasi. Dan juga 
masing-masing memiliki privasi. 

APAKAH ANDA BERHUBUNGAN DENGAN MASING-
MASING MEREKA? 

Apa yang Anda katakan, “darah”—hanya dengan Ayah dan Ibu tubuh 
saya. Tapi saya menjadi sebuah pengikat keluarga dalam klan tersebut. 

B 

BAIKLAH. HEROT, MARI, SEKARANG. MARI LANJUT KE 
HARI ITU, ATAU HARI APA SAJA, ATAU MALAM. SATU, DUA, 
TIGA, (klik). 

Saya melihat tempat tinggal yang lebih kecil yang bulat, dari bahan 
yang sama, di suatu tempat dekat kuil. Saya pikir ada rumah-rumah 
lain juga. Kami berkumpul ... Saya percaya ini adalah tempat kami 
makan. Ada lantai yang bersinar di sana. 

KAMI? KELUARGAMU? 

Tidak dalam arti sempit. Itu … sebuah tujuan. Keluarga yang 
mempunyai sebuah tujuan. Tapi saya percaya orang tua yang 
sebenarnya ada di sana. 

Sekarang kita lanjutkan untuk melihat makan malam “ B” : 

B 

MAKANAN ANDA TERDIRI DARI APA? 

Tidak ada hewan, tidak ada hewan yang kami makan. Ini seperti kaldu, 
tapi bukan dari hewan. Ini adalah emas ... piring putih. Piringnya tidak 
seperti piring. Hangat… pokoknya, tidak ada binatang di dalamnya. 
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Tidak merugikan apapun. Dan makanan yang kita makan, mereka ada 
dari... mangkuk-mangkuk ini. Mangkuk ini hampir seperti kelereng, 
mereka seperti ada hiasan di sekelilingnya, maksud saya, ornamen, dari 
bahan yang sama, mereka tidak seperti mangkuk, di sini. 

BISAKAH ANDA GAMBARKAN SATU JIKA SAYA BERI ANDA 
KERTAS? 

Mereka seperti di atas dudukan, dengan benda-benda turun dan itu 
menahannya di atas meja, dan warnanya putih, hampir seperti marmer, 
tetapi tidak seberat itu. Ini seperti mangkuk upacara. Dan kita semua, 
ada yang besar di tengah tempat kita semua makan. Seseorang melayani 
kita. 

KALDU ITU TERBUAT DARI GANDUM DAN SAYURAN? Aku 
tidak tahu. Ini kental hampir seperti ... Bubur? 

Tapi tidak ada butiran di dalamnya, Anda bisa melihatnya itu halus 
dan cukup tebal dan keemasan. 

UM HUM. SESUATU SEPERTI KENTANG KRIM ATAU LABU 
KUNING? TEKSTURNYA, KEPADATANNYA? 

Ya. 

TAPI ANDA TIDAK MAKAN IKAN. 

Tidak. 

"A" dan "C" juga berbicara tentang makanan: 

C 

TANAMAN DISANA BAGAIMANA? 

Bentuk tubuhnya, itu adalah biji-bijian, dan sejenis akar-akaran, seperti 
kentang, dan lainnya—banyak lainnya—hal-hal yang akrab bagi 
mereka yang seperti kita di mana-mana. 

A 

BERITAHU SAYA TENTANG MAKANANNYA. MAKANAN APA 
YANG ANDA MAKAN? 

Tampaknya ... apa saja yang Anda pikirkan, (Kata-kata tidak terdengar) 
... guru ... Semuanya tampak banyak dengan pikiran. Aku tidak bisa 
melihat orang menanam makanan, atau membuat pakaian— 

Semuanya ada di sana, jika Anda menginginkannya itu ada. 
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APAKAH ANDA BEKERJA, MAKAN, DAN TIDUR SEPERTI 
MANUSIA? 

Saya sedang dilatih untuk tidak melakukan begitu banyak hal. Orang 
lain berbuat lebih banyak. 

Pakaian yang dikenakan ketiganya sangat sederhana dan seperti biksu : 

B 

Aku sedang menunggu sesuatu di dekat kuil. 

BAGUS SEKALI. KITA TUNGGU DI SANA. APA YANG KAMU 
PAKAI? 

Jubah putih. Pakaian putih longgar. 

A 

BAIKLAH. BISAKAH BERITAHU SAYA TENTANG CARA 
BERPAKAIAN DAN PAKAIAN ANDA? 

Ini seperti … dengan jubah. 

OK, Jubah itu TERBUAT DARI APA? 

(Jeda) Kain. 

APAKAH MATERINYA BERASAL DARI PLANET ITU? 

Ya. 

Agaknya warga dunia lain ini memiliki pakaian bentuk lain yang mereka 
gunakan ketika mereka perlu lebih aktif dibanding ketika dalam kuil ini. 
Salah seorang subjek telah menyebutkan kepada saya, tidak saat dalam 
hipnosis tetapi setelahnya, bahwa dia telah melihat dirinya dalam semacam 
jump-suit atau ski-suit, nyaman dan pas, ketika dia bertugas bekerja di luar 
planet. 

Sebelumnya saya sebutkan bahwa saya tidak dapat menemukan kesadaran 
politik dalam diri ketiga orang ini. Namun, mereka tampaknya memiliki 
pemerintahan, tetapi yang didedikasikan sepenuhnya untuk layanan, bukan 
untuk menjalankan mesin yang menghidupi pemerintah: 

C 

Saya dari klan tertentu yang mengambil pelatihan khusus untuk 
melayani di pemerintahan. Kami seperti biksu, dan kami memberikan 
semua energi kami untuk membantu masyarakat. Kami mulai sangat 
muda. aku sepuluh. 
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Dalam kasus khusus ini, "C" telah lahir dalam klan layanan pemerintah. 
Tetapi dia tidak diharuskan untuk tetap berada dalam “kasta” itu. 

C 

Saya belajar untuk membantu. 

BAIK. APAKAH ITU STUDI FORMAL, STUDI YANG 
TERORGANISASI? 

Ya. 

Klan saya meminta masing-masing untuk memutuskan. Masing-
masing dari kita yang tidak menginginkan kehidupan ini dapat 
bergabung dengan klan lain. Ini dilakukan pada usia 8 tahun. 

ANDA TELAH MEMILIH UNTUK TINGGAL DENGAN KLAN 
INI, LALU?  

Saya sangat senang dengan klan ini. 

Klan ini melatih anak-anaknya di tempat yang digambarkan oleh subjek ini 
sebagai kuil. "B," yang tampaknya telah menghabiskan lebih banyak 
hidupnya di dalam suasana kuil dibanding dua lainnya, memiliki banyak 
hal untuk dikatakan tentang hal itu: 

B 

Ini seperti ... bangunan putih di sana, bangunan besar. Aku diluar. Ini 
sangat indah di luar. Ada tangga menuju gedung. Ini terlihat berbeda, 
dan ... itu bukan bangunan persegi, itu lebih bulat. 

MATERIALNYA APA? 

Pada bangunan ini tampak seperti sejenis batu, tetapi bukan batu. Itu 
semua adalah satu bagian. Ini bukan potongan, itu semua satu bagian. 

APAKAH ANDA MENGATAKAN BAHWA SELURUH 
BANGUNAN ITU HANYA SATU BAGIAN, ATAU SEPERTI 
SAYAP YANG DITUMPURKAN DI ATAS YANG LAIN? 

Ini adalah bangunan bulat, tapi ada ... semacam desain ... mesin terbang 
atau sesuatu di bagian depan, bahan yang sama yang digunakan untuk 
membuat ini, tetapi menonjol. Ini ... seperti kuil. Saya tidak melihat… 

(Membalik pita, kehilangan kontinuitas. Mengambil sisi kedua dari 
total tiga sisi.) 

 …  daun yang di luar pintu … yang menggunakan apa saja yang 
mengalir dan ia dalam relief di atas pintu, tapi itu bukan kata-kata. 



Bagian Delapan: Para Pengembara 

167 

OKE. APAKAH INI JENIS SIMBOL? 

Ya. 

APA YANG KAMU LAKUKAN SEKARANG? LIHAT KEMBALI 
TAHUN LALU, DAN LIHAT APA YANG TELAH TERJADI. 

Saya tidak bisa melihat. Inisiasi itu datang ke pikiran. Inisiasi . Saya 
telah menjadi satu. Aku satu. 

Aku satu. 

BISAKAH ANDA KEMBALI KE ITU? MARI KEMBALI KE 
INISIASI ANDA KALAU BEGITU, OK? SATU, DUA, TIGA, (klik.) 

Di dalam, di dalam. Lilin-lilin melingkar di dalam. Gelap yang Indah, 
cahaya lilin, cahaya, dan cahaya keemasan di bagian atas. Altar, ada 
altar, dan… 

Jubah. Ada orang lain selain saya ... dalam jubah yang sama, dan ada di 
altar guru, guru, imam, guru. Dan ada musik seolah-olah dari suara, 
tapi bukan ... tidak ada orang yang membuatnya. Musiknya ada tapi 
saya tidak melihat apa yang membuatnya. Itu saja yang saya lihat. 

ANDA BAIK-BAIK SAJA. BERITAHU SAYA TENTANG INISIASI 
ANDA. APA ITU? ANDA MENJADI APA SETELAH INISIASI 
ANDA? 

Seorang pelayan. 

ANDA MENJADI PELAYAN? KEPADA SIAPA ATAU KEPADA 
APA? 

Seorang hamba Tuhan, saya tidak tahu bagaimana, apa yang harus … 

APAKAH ANDA DALAM URUTAN KEIMAMAN? 

Tidak, belum. 

OK, HEROT, mari kita lanjutkan. MARI NAIK SEPERsepuluh 
WAKTU HIDUP ANDA. SATU, DUA, TIGA, (klik). 

Saya baru saja melihat bahwa saya lebih tua dan membawa cangkir pada 
saat ini. 

CANGKIR YANG SAMA? 

Cangkir. Yang berbeda. 

SEKARANG, APAKAH ANDA MASIH DI KUIL ITU? ANDA 
MASIH MENJADI PELAJAR? 
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Saya membantu dengan itu sekarang. 

OK, ANDA TELAH MAJU, JADINYA. 

Masih banyak yang harus dipelajari. Saya tahu sangat sedikit. Tapi aku 
membantu dengan itu. 

BAGUS. 

Itulah kenapa ada tantangan. 

SEBAGAI UMUMNYA SAJA, APA YANG ANDA AJARKAN? 
HAL-HAL KEAGAMAAN YANG BERKAITAN DENGAN 
PERKEMBANGAN SPIRITUAL, ATAU APAKAH ANDA 
MENGAJARKAN HAL-HAL LAIN DISAMPING ITU? 

Tentang Ruh. 

MARI LANJUTKAN SETENGAH MAJU, LALUI MASA HIDUP 
ITU. SATU, DUA, TIGA, (klik). SEKARANG LIHAT KEMBALI 
APA YANG SUDAH KITA LALUI. APA YANG KAU LAKUKAN 
SEKARANG. 

Sebelumnya, itu ada hubungannya dengan kuil, mengirimkan cinta 
dan energi. Kami tidak benar-benar meninggal secara fisik, saya tidak, 
saya tidak bisa melihat, nanti, tetapi sebelumnya, saya melihat bahwa 
sebelumnya kuil ini digunakan untuk layanan tetapi yang berhubungan 
dengan banyak hal yang tidak tercapai selama fisik. Itu mengirimkan 
bantuan melalui pemikiran dan upacara dan ... Saya pikir ritual, tapi 
itu sangat, itu semua dilakukan dengan cinta, itu sebagai pusatnya. 

APAKAH PIKIRAN INI BERASAL DARI KUIL ITU SENDIRI 
ATAU DARI ORANG YANG BERASAL DI DALAMNYA? 

Bersama. Semua meninggalkannya bersama-sama. 

APAKAH KUIL INI BERFUNGSI SEPERTI PIRAMIDA? 

Itu bukan piramida. 

YA, TAPI PADA ORDER YANG SAMA? 

Itu adalah tempat yang sangat sangat suci, dan itu mengirim … itu 
adalah pusat pengiriman— kekuatan, cinta, untuk … energi, 
pengiriman energi, energi. 

KE MANA MEREKA MENGIRIMKAN SEMUA ENERGI INI? 
MELALUI SELURUH ALAM SEMESTA? ATAU HANYA KE 
PLANET ITU? 
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Itu tidak terbatas pada planet itu, tetapi mencakup planet itu. Itu … 
itu adalah protektor… dan lebih dari itu… lebih dari iitu. Itu 
melindungi, dan menyembuhkan, dan mengirim juga ke tempat yang 
dibutuhkan, tetapi itu … 

Berikut mengenai kuil tersebut melalui mata "A" dan "C": 

C 

KEMANA ANDA PERGI, SETELAH TITIK ITU? 

Aku pergi ke suatu tempat. Saya tidak tahu di mana itu, tapi itu sangat 
indah. 

KATAKAN SETIAP KESAN-KESANNYA. 

Saya pernah menulis tentangnya. Ini adalah sebuah kuil. Kami berjalan 
melintasi rumput yang paling indah. Pohon-pohon yang indah. 
Tempat yang indah. Kami pergi ke kuil, sebuah marmer putih besar 
yang luas… dan tidak ada seorang pun di sana, tetapi kami dapat 
mendengar dengan sangat jelas, dan kami beristirahat di sana sampai 
kami siap untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan selanjutnya. 
Dan kamipun pergi ke kuil. 

A 

BISAKAH ANDA LANJUT SEKARANG KE GURU ANDA, KE 
DESTINASI ANDA. 

Sepertinya saya memasuki sebuah rumah yang indah, sebuah kuil, 
seperti, dengan tiang-tiang. 

SEWAKTU ANDA MENDEKATI KUIL ITU, BISAKAH ANDA 
MEMBERIKAN GAMBARANNYA SECARA UMUM, DAN 
KEMUDIAN NAIK, DAN JELASKAN SELURUH PINTU 
MASUK YANG ANDA MASUKI? 

Ada dua kolom, satu di setiap sisi. Tiga atau empat anak tangga. Itu 
berkilau halus. Bentuknya bulat, dengan bagian atas seperti kubah. 
Ada…susah dijelaskan…ada, seperti musik tapi bukan musik not, 
seperti musik udara, menari dalam kilauan. Semuanya berubah 
menjadi gemerlap. 

BERITAHU SAYA TENTANG KONSTRUKSI BANGUNANNYA. 
APAKAH DINDING SAMPING MEMILIKI SAMBUNGAN DI 
DALAMNYA, ATAU APAKAH MEREKA SEMUA MEMILIKI 
SATU BAGIAN, ATAU ... 
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Dinding semuanya satu bagian. Tingginya sekitar sepuluh kaki dan 
kemudian mulai berkubah. Dindingnya halus … warna emas kusam. 

BERIKAN SAYA ESTIMASI DIAMETERNYA. SEBERAPA JAUH 
SELURUHNYA? APAKAH BANGUNANNYA BESAR? 

Di luarnya tidak besar, tetapi di dalamnya. Saya mencoba mengingat 
mengapa itu besar di dalam tetapi tidak di luar ... 

DI LUAR ANDA MEMILIKI KESAN DIAMETERNYA SERATUS 
KAKI? 

Lebih sedikit. Yah, Sekitar itu. Saya masuk melalui pintu. Ada bantal 
di tengah lantai. Di luar gelap. Tapi tidak benar-benar gelap, hanya 
gelap berbayang. 

Tema yang sering disuarakan dalam regresi seperti ini adalah mengenai 
cahayanya yang tertentu dan unik yang ditemui ada di dalam kuil dan juga 
tentang guru-gurunya: 

C 

APAKAH ADA SESEORANG YANG MEMBANTU ANDA, YANG 
MENJADI PEMANDU BAGI ANDA? 

Ia  ada di sana, tetapi tidak di dalam tubuh. Ia... ada di angin, 
semacamnya. APAKAH IA TERLIHAT OLEH ANDA? 

Tidak. Hanya cahaya. Cantik. Ini benar-benar indah. Anda dapat 
melihat angin kecil yang berbicara dan itu dengan bintik-bintik kecil 
seperti ... berkas cahaya kecil. 

A 

Aku berlutut di atas bantal. Tidak ada yang lain di sana selain udara 
yang menghasilkan musik dan saya berdoa. Dan sebuah cahaya turun. 

Ini pada awalnya adalah cahaya terang emas yang sangat berat, air 
terjun cahaya. Itu jatuh di atas saya dan mengalir seperti sungai di 
lantai, dan menyinari seluruh ruangan. Saya datang ke sini sebelum saya 
pergi menemui para guru. 

APAKAH ADA SENSASI FISIK SEMACAM SENTUHAN ATAU 
PERASAAN? 

Kehangatan total. Kesatuan total dengan cahaya. Ini adalah 
pembubaran seluruh tubuh saya. Saya hanyut di lautan. Ini adalah ... 
itu adalah persatuan. 



Bagian Delapan: Para Pengembara 

171 

Guru-guru yang dibicarakan oleh Orang-Orang Dunia Lain ini tampaknya 
sangat cantik, sangat dihormati oleh murid-muridnya. Pekerjaan itu diisi 
oleh anggota klan yang telah mencapai usia seperti usia akan pensiun di 
Bumi. Dan di Dunia Lain ini, mereka memulai karir baru, menyampaikan 
apa yang telah mereka pelajari kepada anggota klan yang lebih muda: 

B 

Ada seorang guru yang luar biasa. 

TERUSKAN TENTANG PEKERJAAN HARIAN ANDA 
DENGAN DIA. BAGAIMANA DIA MENGINSTRUKSI ANDA? 

Dia hanya memberkati kita semua. Dia memiliki banyak cinta, banyak 
cinta. Itu semua … ada 

…  oh, emas, emas, cahaya keemasan, di sana. (Menghela napas). 

INDAH, BUKAN? APAKAH HANGAT, DINGIN? Tidak ada 
dingin atau hangat di sana. Itu diberkati. 

A 

LALU ANDA LANJUTKAN KE GURU-GURU ANDA? ATAU 
KEPADA GURU ANDA, SAYA HARUS KATAKAN. BISAKAH 
ANDA DESKRIPSIKAN DIA SEMENTARA ANDA MENDEKATI 
GURU ANDA? 

Saya berjalan kembali keluar dari kuil. Pria itu menungguku. 

ORANG YANG SAMA YANG ANDA LEWATI SEBELUMNYA? 

Ya. 

DIA GURU ANDA? 

Dia bukan guru lama saya. Tapi kami berdua pergi ke sana, ke guru 
saya. 

Dia adalah … dia telah menungguiku sampai cahaya itu datang 
kepadaku. 

KALIAN BERDUA AKAN, SEKARANG, KE GURU ANDA. 

Ya. Sepertinya iya... ada rumput. Kami sepertinya naik ke sebuah gua, 
seperti gua yang sebelumnya. Kamar ini menghadap ke kota. 

GURU ANDA DI GUA? 
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Tidak. Dinding belakang sepertinya terbuka dan kami melewatinya, 
dan ada tiga guru yang duduk membentuk setengah lingkaran, 
menunggu kami. 

BISAKAH ANDA MENJELASKANNYA? POSISI MEREKA? 

Mereka duduk, bersila. Mereka mengenakan jubah putih, dan cahaya 
mereka menerangi seluruh gua. Mereka memiliki rambut putih 
panjang, dan mata mereka ... mata mereka hanya ... berbinar. Mereka 
memiliki kekuatan di mata itu. Ada kekuatan dan cahaya di mata itu. 
Kami duduk menghadap mereka dan kami bermeditasi. Mereka adalah 
... sesuatu datang dari kepala mereka ke kepalaku. Ini adalah ... itu 
adalah pengetahuan. Saya ... Saya tahu semua ini, namun saya tidak 
akan pernah ... Saya tidak akan mengingatnya untuk waktu yang lama. 
Mereka telah menjelaskan ini kepada saya, dan kami setuju. Saya ... 
Saya seperti benih. Saya telah ... Kata-katanya membingungkan. Saya 
telah diasuh oleh mereka. Saya telah ... dipilih untuk membawa 
informasi mereka. Kami akan digunakan, kata mereka, pada waktunya. 
Di luar aku seperti anak kecil. Di dalam saya tua dan bijaksana, dan 
saya melihat dan memahami segala sesuatu yang mereka lihat dan 
pahami ... Saya tidak akan dapat berbicara untuk beberapa waktu 
melalui anak ini. Sungguh kombinasi yang aneh. Untuk saat ini, semua 
guru memberiku makan. Anak itu tahu apa yang terjadi, tetapi dia akan 
lupa. Tapi orang tua di dalam akan … akan selalu ada, dengan 
informasi dan pengetahuan. Saya merasa … mereka melakukan ini 
semua dalam cinta, cinta yang merupakan pemahaman total, 
pemahaman total dari semua yang ada, namun, saya merasa 
kebingungan di sini karena saya adalah benih mereka. aku milik 
mereka. 

BAIKLAH. JADI ANDA MENDAPATKAN PENGETAHUAN. 

Ya. 

BAGAIMANA PENGETAHUAN ITU AKAN DIUNGKAPKAN? 
DAN KAPAN? 

Sangat sedikit pada awalnya. Cukup untuk menjaga si anak ketika dia 
pergi aman dan terlindung dari lingkungan yang berbahaya. Dia akan 
dikirim bersama orang lain ke Bumi. Tapi itu beberapa waktu dari 
sekarang. Anak itu harus melalui banyak pelatihan terlebih dahulu. 
Ketika dia di Bumi sedikit demi sedikit pengetahuan itu akan datang 
... tetapi dia akan menyembunyikannya dari orang lain. Saya tidak 
melihat sekarang di mana, atau bahkan jika semua pengetahuan akan 
keluar. Dia sangat berhati-hati. 
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C 

OKE. BISAKAH ANDA LANJUT, SEKARANG, BULAN KE 
BULAN. TAHUN KE TAHUN, TERSERAH BAGAIMANA ANDA 
INGIN LANJUT. KATAKAN APA YANG TERJADI DI BAGIAN 
AKHIR. 

saya sedang mengajar. Saya bekerja dengan klan yang lebih muda. 
Pasangan saya keluar lebih sering daripada saya. 

DIA LEBIH KUAT? 

Ya, dan agak lebih muda. 

JADI DIA MEMBUAT SATU LAGI PEKERJAAN PLANET YA? 

Uh huh. 

BERAPA LAMA DIA PERGI? 

1 Tahun. 

APAKAH SEMUANYA BAIK BAIK SAJA SAAT DIA KEMBALI? 

Dia mulai lelah saat itu, dan bergabung dengan yang lebih muda untuk 
mengajar. 

OKE. DIA DAN ANDA MENGAJAR APA, SECARA UMUM? 

Banyak hal. Saya pribadi bekerja dengan anggota yang lebih muda 
untuk mencoba membantu mereka dengan pemahaman pribadi 
mereka tentang diri mereka sendiri. Itu minat saya yang paling utama. 
Yang lain akan mengajarkan teknik dan disiplin lain dari kepribadian. 
Ini adalah cara memanfaatkan dimensi-dimensi. 

Pernyataan terakhir itu menurut saya cukup sentral: "... disiplin 
kepribadian (adalah) cara memanfaatkan dimensi." Hal ini ditekankan oleh 
kontak-kontak UFO lagi dan lagi. 

Setelah anak-anak di Dunia Lain itu menyelesaikan “pekerjaan sekolah” 
dengan guru mereka di kuil suci, mereka akan memenuhi syarat untuk aktif 
melayani. 

"A" menghabiskan hampir seluruh waktunya di bawah hipnosis dengan 
berkonsentrasi pada periode ketika dia, sebagai orang yang lebih tua, berada 
di kuil dan kemudian bersiap untuk pergi ke Bumi setelah "kematiannya" 
di planet itu. Jadi kami tidak bisa mendapatkan informasi tentang layanan 
darinya. "B" menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berbicara 
tentang pekerjaannya di dalam kuil itu sendiri, dan memang dia tampaknya 
lebih selaras dengan fungsinya sepanjang hidupnya daripada dua subjek 
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lainnya, tetap lebih tertutup. Dia memberikan petunjuk tentang 
keterlibatannya dengan layanan di luar planet: 

SAYA PERCAYA ANDA SANGAT BAHAGIA. ANDA ADALAH 
ENTITAS YANG SANGAT BAHAGIA. ANDA MENIKMATI 
HIDUP ITU, BUKAN? APAKAH ANDA PERNAH BEPERGIAN 
DENGAN PESAWAT TERSEBUT? 

Saya merasa menyatu dengan mereka. Saya tidak tahu apakah … Ada 
sesuatu … Itu bagian dari tujuan kami di sana … menggunakan … 
untuk melakukan ini … 

Subjek yang dikenal sebagai "C" adalah sumber informasi terkaya tentang 
layanan di luar planet oleh klan-klan ini. Fungsi dasar mereka dijelaskan 
dengan baik oleh Yolanda: 

… tidak hanya banyak yang berinkarnasi di Bumi untuk menjadi 
bagian dari manusia dan memimpin mereka kembali secara bertahap, 
tetapi juga ada kunjungan yang terus-menerus oleh mereka yang datang 
dengan pesawat ruang angkasa mereka, dan sebaliknya.7 

"C" menceritakan tentang ia mengambil misi pertamanya di planetnya 
sendiri, dan setelah lulus tes ini, ia mengambil misi di planet lain: 

C 

MARI KEMUDIAN KE UMUR LIMA BELAS. SATU, DUA, TIGA, 
(klik). SEKARANG ANDA LIMA BELAS. LEBIH TUA, LEBIH 
BIJAK. 

 LIHAT KEMBALI SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR, APA 
YANG TERJADI? 

Saya benar-benar menikmati waktu saya 

MENIKMATI WAKTU ARTINYA? 

Belajar banyak. Mulai bekerja dengan sedikit tanggung jawab, 
membantu. Pertama kami berurusan dengan orang-orang dari planet 
kita sendiri yang tidak seberuntung kami dan tidak memiliki 
kemampuan untuk menembus waktu dan harus berdiam di dalam 
tubuhnya. Dan kami membantu mereka menemukan jalan mereka, 
tanpa mengganggu mereka. Dan itu sangat memuaskan untuk melihat 
kesuksesan yang sebenarnya. 

Kasus pertama saya adalah sebuah suku. Suku itu mengalami kesulitan 
dengan sejenis predator yang memakan hasil panen mereka. Dan saya 
dan dua orang lainnya menemukan cara untuk memungkinkan 
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anggota suku itu melindungi tanaman mereka. Kami berhasil membuat 
mangsa yang lebih menarik dengan menanam di tanah liar tanaman 
yang lebih disukai makhluk mirip kucing itu. Oleh karena itu, suku 
tersebut bangga dan telah melindungi tanah mereka, dan kami tidak 
ikut campur. Kami menemukan ini sangat menyenangkan. 

INI DI PLANET ANDA. 

Ini terjadi di planetku ya. 

C 

SEKARANG, ANDA BEKERJA DI PLANET YANG BERBEDA, 
DAN MEREKA SEMUA TELAH DIHANCURKAN OLEH 
BENCANA ALAM. 

Ya. 

SEKARANG BAGAIMANA ANDA MEMBANTU DENGAN ITU? 

OKE. Ini akan membaik pada waktunya. Lihat, jika Anda ingin datang 
dan membantu mereka begitu saja, tidak apa-apa, tetapi mereka tidak 
akan pernah memikirkannya sendiri. Ini membutuhkan waktu. 

JADI ANDA HARUS MELAKUKAN PEKERJAAN MEMANDU 
MEREKA? 

Betul sekali. Letakkan saja di tempat mereka dapat menemukannya 
dan—di dalam tubuh, kita semua memilikinya—jadi itu akan terjadi. 
Ini hanya membutuhkan waktu. 

SUDAHKAH ANDA MEMASTIKAN APA PENYEBAB 
BENCANA ITU? 

Ya. Itu mudah. Ada ... lempengan-lempengan planet itu yang tiba-tiba 
menyatu dan ada api dan kemudian banjir. Sebagian besar orang di 
planet ini tinggal di tempat di mana seluruh area ini terendam, dan 
itulah yang memadamkan api. Sangat sedikit yang selamat. Dan 
mereka yang bertahan hidup berada di daerah terpencil. Tampaknya 
hampir seluruh peradaban ... 

LEMPENGAN-LEMPENGAN APA? 

Planet, permukaan, bumi, batu ... 

DAN ITU SEMUA BERTUBRUKAN? 

Mereka itu bersamaan, dan mereka saling menghancurkan. Mereka 
berdampingan dan ada panas di dalam lalu keluar, dan ada pergeseran, 
dan satu lempeng menumpuk di atas yang lain, benar-benar benar-
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benar dua benua yang besar, Anda tahu, benar-benar saling menubruk 
satu sama lain. Dan itu seperti letusan, dan itu mengerikan. Ada banyak 
kehancuran. 

APA PENYEBAB NYATA DARI malapetaka ini? 

Oh. Yah, aku tidak tahu. 

APAKAH ITU MURNI ALAM? 

Pelat-pelat itu selalu tidak stabil di sini. Saya tidak tahu filosofinya, 
mengapa itu terjadi; bahwa itu terjadi sedemikian rupa adalah karena 
mereka tidak stabil, hanya itu. 

PELAT-PLEAT ITU MEMANG MEMBERIKAN STABILITAS? 
APAKAH MEREKA JUGA MENGHASILKAN BENTUK-
BENTUK ENERGI? 

Ini adalah bumi di mana benua-benua itu berada ... mereka bagian dari 
permukaan planet itu. 

Oke, BAIK. ANDA SANGAT BAIK DALAM PERJALANAN 
REKONSTRUKSINYA SEKARANG. ANDA TELAH BERHASIL 
MEMBANTU MEREKA DAPAT MENGATASI DIRI MEREKA 
SENDIRI? 

Belum. 

ANDA MASIH BEKERJA DENGAN MEREKA? 

Apa yang kami lakukan sebagian besar untuk mereka hanyalah 
memberi mereka kenyamanan. Mereka—kami masih mencari catatan 
rekaman. Kami sedang mencoba mencari catatan-catatan itu. Kami 
harus membawa mereka dari suatu tempat. Kami tidak ingin 
mengganti catatan-catatan itu. Pasti ada beberapa catatan yang tersisa 
yang tidak terbakar sepenuhnya atau dihancurkan oleh air. 

JENIS REKAM APA, DAN UNTUK TUJUAN APA? 

Semua jenis rekaman yang akan mengembalikan bahasa mereka, 
sejarah mereka, budaya mereka. 

OKE. BAGAIMANA RUPA ORANG-ORANG INI 
DIBANDINGKAN DENGAN DESKRIPSI ANDA SENDIRI? 

Mereka pendek, gelap, sangat jongkok. Mereka terlihat seperti, yah, 
mereka terlihat seperti manusia gua, sungguh, mereka sangat kacau 
balau sekarang. 
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BAGAIMANA DENGAN HUBUNGAN ANDA DAN KETIKA 
MENGHADAPI MEREKA? 

Mereka tidak tahu kita di sini. Mereka curiga ada sesuatu yang aneh 
terjadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa kita ada di sini. 

OKE. BERAPA LAMA ANDA TINGGAL DI SANA, DALAM HAL 
BULAN ATAU TAHUN HIDUP ANDA? 

Di dalam tubuh, kita tinggal setahun. Dalam dimensi, kami tinggal 
lebih lama. 

Tapi kami tinggal hanya satu tahun, di dalam tubuh. 

OKE. KETIKA ANDA SELESAI PEKERJAAN INI, ANDA AKAN 
KEMBALI KE PLANET RUMAH ANDA, KAN? 

Ya. Beristirahat. 

OK, MARI KEMBALI. ANDA SELESAI. ADA YANG INGIN 
ANDA KATAKAN TENTANG PROSES SELESAINYA, ATAU 
PERJALANAN KEMBALI, ATAU KEMBALINYA? 

Yah, tentu saja, ketika saya selesai, mereka belum selesai. 

"C" melanjutkan narasinya dengan menceritakan ketika dia mengajar klan 
yang lebih muda di usia tuanya, dan kemudian tentang kematiannya. Kita 
telah membaca kedua bagian ini di awal bab ini. Setelah "kematian"nya 
dalam arti fisik, "C" mengatakan dia menunggu di dimensi lain selama 
lebih dari setahun, sampai pasangannya bergabung dengannya. Mengapa 
dia menunggu? Ketiga warga dunia lain ini memulai bagian baru narasi 
pada titik ini: mereka menceritakan persiapan mereka untuk melayani di 
Bumi sebagai "apel." OAHSPE berbicara banyak tentang apel ini, dan 
bahkan menyebutkan kedatangan beberapanya dari Hautuon , sebuah 
planet yang namanya sangat mirip dengan kontak utama dari beberapa 
kontak, Hatonn : 

Saat ini dapat dilihat pesawat-pesawat penjaga, ribuan dan ribuan, 
berjalan di samping matahari yang bekerja, dimana ia menjadi tuan 
rumah Hautuon . 

Dan kapal penjaga itu sendiri seperti bintang, dan membawa jutaan 
jiwa halus yang telah menjadi Dewa dan Dewi di banyak dunia; dan 
mereka membentuk sayap untuk longsoran para Hautuon, untuk 
membentuk jalur menuju bintang merah, bumi manusia.8 

Perhatikan bahwa di dalam kapal ada "makhluk-makhluk halus 
(etherean)". 
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Orang-orang kami melaporkan bahwa ketika mereka memasuki kapal 
yang membawa mereka ke sini, mereka meninggalkan tubuh fisik 
mereka dan sebaliknya memiliki tubuh baru yang lebih ringan. Seperti 
apa kapal itu, dan mengapa mereka membutuhkannya? 

A 

OKE. BISAKAH ANDA JELASKAN BAGIAN LUAR PESAWAT 
ITU, DAN KEMUDIAN JELASKAN SEPERTI YANG ANDA 
LIHAT DI DALAMNYA . 

Itu bersemayam pada bagian bawahnya. Tidak ada kaki. Ada pintu, 
yang berfungsi sebagai jalan. Ada tepiannya di sekitar tengahnya. 

ITU BULAT? 

Ya. 

OKE. APAKAH LEBIH TEBAL DI TENGAH DIBANDING DI 
SEKITARAN PINGGIRNYA? 

Bagian tengahnya tebal. 

PESAWAT ITU TAMPAK TERBUAT DARI APA? METALIK? 
KERAMIK? 

Saya merasa seolah-olah itu semacam logam. 

MENGKILAP, SEPERTI STAINLESS STEEL, ATAU 
ALUMINIUM, ATAU TEMBAGA, ATAU SENG, ATAU APA? 

Mmmm … datar. Tidak mengkilap. 

BAIKLAH. APAKAH ADA ANTENA DI SISINYA? PERIKSA APA 
SAJA YANG TIDAK BIASA TENTANG EKSTERIORNYA, 

Tidak. 

BAIKLAH. BISAKAH ANDA NAIK? KETIKA ANDA MASUK KE 
DALAM, MULAILAH JELASKAN INTERIORNYA KE SAYA. 

Ia bulat di dalam. Saya duduk—ada kursi di sekitar jendela. Ada lampu 
tapi saya tidak… saya semakin bingung. 

SEBELUM ANDA MASUK KE DALAM, APAKAH ADA ORANG 
LAIN DI SEKITAR, CREW GROUND ATAU PERSONIL 
SERVIS? 

Tidak. 

RASA APAKAH ADA YANG LAIN, ATAU ORANG LAIN. 
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Tidak. 

BAIKLAH. ANDA DI DALAM. ADA KURSI DI DALAMNYA, 
DAN LAMPU. TAPI APAKAH ADA PANEL KONTROL DI 
DALAMNYA, COCKPIT. BAGAIMANA ANDA 
MENGENDALIKAN KAPAL ITU? 

Kesan saya adalah bahwa tidak ada kekuatan—pikiranlah yang—saya 
tidak tahu apakah itu seperti semua pikiran bersama kita, atau pikiran 
bersama guru, tetapi hanya ada pikiran. 

OK, JADI PESAWAT ITU DIKENDALIKAN OLEH BENTUK 
PIKIRAN; ENERGI PIKIRAN? 

Ya. 

TAPI, SEKARANG BISAKAH ANDA TUTUP PINTUNYA? 

Saatnya untuk pergi. Pintu itu menutup. 

BAIKLAH. KETIKA WAKTUNYA PERGI, BAGAIMANA ANDA 
MEMULAINYA? SEKARANG APAKAH ANDA MULAI 
BERGERAK? HANYA DENGAN PIKIRAN? 

Ya … 

B 

BAGAIMANA ANDA BERANGKAT? SIAPA YANG 
MENGENDALIKAN KAPALNYA? SIAPA YANG 
MENERBANGKANNYA? ADA SEORANG PILOT? 

Tidak tidak. 

RANGKA PINTU? KOKPIT? 

Ada cahaya di dalam, tapi … kendalinya adalah … kita yang ada di 
dalam adalah satu, dan pikiran itu menyatu dengan pikiran di dalam 
kuil. Dan begitulah cara kami pergi. 

A 

MARI, SEKARANG, LAGI PENGALAMAN ANDA LAINNYA. 
SATU, DUA, TIGA, (klik). ANDA BERADA DI SANA. APA YANG 
TERJADI? 

Saya keluar dari gua saya, dan menuruni tebing berbatu. Saya akan 
pergi ke kota karena mereka mulai mengirim orang-orang yang telah 
dipersiapkan, untuk membantu Bumi. Saya sangat bersemangat. Ada 
bangunan tinggi di sebelah kanan, berbentuk seperti jam pasir, sangat 
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ramping. Dan di atas struktur tinggi ini adalah platform dari mana 
pesawat itu pergi. Ada yang besar. Itu akan menampung banyak, 
banyak orang dari banyak tempat. Mereka akan bersatu di sini, dalam 
pesawat ini. 

BAGAIMANA BENTUKNYA? 

Bentuknya panjang, bulat. 

SEPERTI cerutu besar? 

Ya. Jika seperti ... ada pepohonan di sini. Pohon yang sangat besar, 
dengan bagian tengahnya rata. 

Maksudmu BATANGAN? SEPERTI BATANG POHON? 

Ya. 

BUKAN CABANG? 

Tidak. Ada pesawat-pesawat yang lebih kecil. 

MEREKA TERLIHAT SEPERTI APA? 

Mereka ringan dan keperakan dan mereka melingkar, dengan bagian 
bawah dan atasnya rata; lebar di sekitar tengah. Seperti ketika 
menangkupkan tangan. 

APAKAH ADA KUBAH DI ATASNYA? 

Saya mendapat kesan bahwa jika Anda menginginkan sebuah kubah, 
Anda bisa memiliki kubah. Saya mencoba mencari tahu tentang semua 
ini. Tampaknya kekuatan pikiran kita menciptakan ilusi struktur, sama 
halnya seperti semua orang di semua planet. Untuk beberapa alasan, 
mereka yang mengendalikan penciptaan ilusi pesawat ini  memilih 
bentuk-bentuk ini. Mungkin itu akan memiliki arti penting di lain 
waktu. Tapi semua itu tidak terlalu penting sekarang. 

APA YANG MEMBUAT MEREKA BERGERAK? 

Biarkan aku larut. (jeda) Ini adalah kekuatan pikiran, sekali lagi, tetapi 
itu bukan aktivitas dari semua pikiran kita, tetapi memang demikian. 
Semua kegiatan ini dilakukan oleh beberapa orang, namun karena 
kesatuan kita, kita semua melakukannya, tetapi saya tidak memikirkan 
kerajinan tangan atau tentang ... memikirkan rencana perjalanan. 
Tetapi ada orang lain yang melakukannya, dan saya sepenuhnya 
menyatu dengan apa pun yang mereka bawa kepada kita. 

APA YANG KAMU PIKIRKAN? 
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Saya mencoba mencari tahu bagaimana pesawat ini bergerak melalui 
apa yang dikenal sebagai ruang angkasa. Itu … sangat sedikit referensi 
yang bisa saya buat. Ini adalah ruang dan waktu yang akhirnya akan 
terlihat di satu Bumi di kemudian hari. Orang-orang ... seseorang, 
ilmuwan, akan berkata, akhirnya akan melihat bahwa ruang dan waktu 
itu tidak terikat secara kaku. Orang-orang akan memujinya, tetapi 
mereka tidak akan melihatnya, dan dia akan pergi ... Akan ada beberapa 
lagi yang akhirnya melihat bahwa ruang dan waktu tidak terikat pada 
garis tetap dan bahwa apa yang mereka lihat di ruang mereka hanyalah 
satu ruang dan satu waktu, dan itu bukanlah semua ruang dan semua 
waktu. Oleh karena itu, apa yang mereka sebut dengan semua tempat 
dan waktu mereka, ketika mereka melihat ke langit, itu adalah ilusi. 
Tetapi mereka tidak melihatnya kecuali hanya sebuah ruang kecil, dan 
seolah-olah mereka melihat ke dalam ruangan itu, dan mereka hanya 
menyebutnya sebagai Bumi. Ruang dan waktu akan sulit dijelaskan 
dengan kata-kata kepada manusia, karena mereka kekurangan 
imajinasi. Mereka kekurangan kekuatan pikiran. Mereka tidak 
memiliki pelatihan untuk melihat kenyataan, untuk mengetahui apa 
itu ruang dan waktu sebenarnya. Sampai mereka melakukannya, maka 
perjalanan ruang angkasa mereka akan menjadi perjalanan ruang 
angkasa ilusi. Kami bepergian dengan pikiran, dan karena kami 
memahami ruang dan waktu, mereka sama sekali tidak berarti apa-apa. 
Mereka tidak dilapisi (?) dengan bintang. Tidak ada konsepsi yang 
berarti, tidak ada konsepsi yang diperlukan, tentang waktu, dalam 
perjalanan. Karena itu jadi menunjukkan dengan tepat yang infinit itu 
menjadi dua kata. Apa yang kita lakukan begitu jauh melampaui alam 
pikiran biasa sehingga kita tidak akan bisa menggunakan kata-kata 
untuk menyampaikan kemungkinan kemajuan kita. Tetapi suatu hari 
nanti, anak-anak itu akan memahami imajinasi, dan ketika mereka 
melihat bintang-bintang, mereka akan melihat semua yang ada, karena 
mereka akan melihat angkasa. Konsep ruang dan waktu memisahkan 
kita dari mereka yang kita coba bantu, dan butuh waktu lama untuk 
mengajari orang lain. Namun juga sebenarnya waktu itu tidaklah ada, 
kecuali semuanya. 

"A" berfokus pada titik ini dalam pengalamannya ketika naik ke kapal itu 
untuk datang ke Bumi. Dia berulang kali mengatakan kepada kami bahwa 
dia merasakan kesedihan, karena dia harus melupakan kebenaran cahaya 
dan kesatuan untuk datang ke Bumi melalui kelahiran. 

A 

BAIKLAH. BISAKAH ANDA PERGI KE STRUKTUR ITU 
SEKARANG. TEMUKAN DIRI ANDA DI SANA. SEKARANG, 
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SETELAH ANDA BERADA DI STRUKTUR ITU, BERITAHU 
SAYA TENTANGNYA. 

Yah, saya belum pergi ke struktur itu. Aku pergi kembali ke ruang guru 
sebentar. 

APAKAH MEREKA TAHU KALAU ANDA AKAN PERGI? 

Ya. Mereka berdiri, bernyanyi, ketika saya masuk. 

APAKAH ANDA BERNYANYI UNTUK MEREKA? MENGAPA 
MEREKA AKAN BERDIRI SAAT ANDA MASUK? 

Karena kami akan berpisah. 

BAIKLAH. DENGAN SEGALA HORMAT. SEKARANG APA 
YANG TERJADI SEKARANG, ANTARA ANDA DAN GURU 
ANDA? 

Aku menoleh ke salah satu, dan dia meletakkan tangannya di bahuku, 
dan menatap mataku dengan sangat dalam. Saya beralih ke yang lain 
dan dia melakukan hal yang sama. Saya mendapatkan banyak kekuatan 
dan pengetahuan, tetapi saya belum tahu bahwa itu adalah 
pengetahuan. Dan ketika saya beralih ke yang ketiga, dia menatap. 

DENGAN CARA YANG SAMA, KE MATA ANDA. 

Ya. 

LANJUTKAN. 

Sangat sulit bagi saya untuk tidak merasa sedih, tetapi kemudian saya 
merasa semuanya baik-baik saja, dan saya menangis dan dia menangis. 
Aku berbalik untuk pergi. ( menangis pelan ) 

APAKAH ANDA TAHU MENGAPA ANDA HARUS PERGI? 

Ya. 

OKE. SANGAT BAIK. LANJUTKAN. APAKAH ANDA AKAN KE 
GEDUNG YANG BERBENTUK DIAMOND ITU? KE GEDUNG 
JAM PASIR? 

Ya. 

BAGAIMANA DENGAN EMPAT LAINNYA? APAKAH MEREKA 
DATANG DENGAN ANDA? DENGAN GURU YANG 
BERBEDA? ATAU BAGAIMANA CARA KERJANYA? 

Saya tidak tahu tentang mereka. 

OKE. 
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Aku pergi berkeliling. 

MENGAPA? 

Untuk bermeditasi lagi di jalan. Saya tahu bahwa ini adalah hal yang 
baik. Aku siap. Saya akan menuruni bukit menuju bangunan jam pasir 
itu. Saya berdiri di paling bawah, melihat ke atas. Saya tidak 
mengenakan jubah sekarang, saya memiliki sesuatu yang lain. 

YANG LAIN BELUM ADA? 

Mereka datang dalam pandangan saya. 

OKE. 

Mereka ada di sini sekarang. 

BAGUS. MEREKA SIAP UNTUK PERGI JUGA. 

Ya. 

APAKAH MEREKA BERPAKAIAN SAMA DENGAN ANDA? 

Ya. 

BAIKLAH. APA YANG TERJADI SELANJUTNYA? 

Saya melakukan seperti yang dilakukan guru terhadap saya. Saya 
menoleh ke masing-masing, meletakkan tangan saya di bahu mereka 
dan melihat mereka. Dan kami bertukar kenyamanan dan kami 
bertukar kesedihan dan bertukar cinta dan pengetahuan dan 
pengertian. Ini adalah waktu untuk merasakan kebersatuan kami. 
(Jeda) Sekarang, kami berjalan menuju struktur itu. Kami menaikinya 
seperti—saya tidak bisa—mungkin disebut lift, itu bergerak lurus ke 
atas. 

LANJUTKAN. ANDA SAMPAI KE ATAS. SEKARANG, APA 
YANG TERJADI. Ada sebuah pesawat, yaitu ... itu bulat. APAKAH 
ANDA MASUK KE PESAWAT ITU? 

Ya. Kami semua masuk. Untuk beberapa alasan saya berpikir bahwa ini 
adalah kapal kecil, lebih kecil dari yang lain yang telah pergi. 

TAPI CUKUP BESAR UNTUK BERLIMA? 

Ya. 

"B" menggambarkan adegan yang sama ini: 

B 
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SETELAH ANDA MASUK KE DALAM KAPAL DALAM 
BENTUK SPIRITUAL, TUBUH SPIRITUAL— 

Berkilau. 

JELASKAN INTERIORNYA KE SAYA. PERTAMA DARI KAPAL 
YANG LEBIH DEKAT. BUKANKAH ANDA MEMBERITAHU 
SAYA KALAU ITU BULAT? 

Ada tempat untuk duduk. 

OK, TAPI DI LUARNYA, PENAMPILAN LUARNYA, APAKAH 
BULAT SEPERTI BOLA? 

Tidak. Saya—saya—saya tidak melihat yang satu ini ada yang dekat. 
Ketika kami masuk ke dalamnya seolah-olah ... seolah-olah ada tempat 
untuk berjalan, dari kuil itu langsung tepat ke dalam sehingga kami 
tidak memiliki gambaran tentang yang satu ini saat ini. Ikhtisar itu 
sebelumnya, dari luar. Kami berjalan di dalam, dari kuil langsung ke 
ini. 

YA. 

Ada tempat untuk masuk, bukan pintu yang terbuka, seperti yang kita 
punya, tapi … kami berjalan menuju pintu … dan … kami … 
kesedihan itu telah tumpah. 

BERAPA BANYAK ORANG DI KAPAL DENGAN ANDA? 

Aku tidak tahu. ada… 

SEPULUH? 

Tidak tapi- 

LUSIN ATAU— 

Tidak tidak. Saya ... Di bawah selusin. Saya tidak tahu berapa banyak. 
Tunggu sebentar. 

Ada satu. 

APAKAH ANDA SIAP UNTUK PERGI. 

Ya. 

Dan pita kecil ituPUN pergi, demikian yang dikatakan OAHSPE : 

Maka melajulah maju kapal Tuhan, dengan kekuatan kehendak yang 
matang; dan dari cahaya sucinya yang menunjukkan tujuannya di 
hadapan para dewa dan manusia lain, di dalam kapal kapal lain yang 
yang berlayar, di jalur petualangan di lautan kemegahan luas Yehovih.9 
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Kesedihan ini yang ada pada para prospek yang akan melakukan tugas di 
Bumi sebagai "apel" telah dilaporkan oleh penyelidik lain yang saya ajak 
bicara, dan tampaknya cukup umum di antara mereka yang di bawah 
hipnosis melaporkan pernah hidup di planet lain. Hal ini tentu bisa 
dimengerti. Menjadi sukarelawan untuk layanan di Bumi agak mirip 
dengan menjadi sukarelawan untuk layanan di Korps Marinir. Orang yang 
direkrut tahu bahwa pengalamannya akan sulit, tetapi dia percaya bahwa 
dalam menjalankan tugasnya dia akan menjadi orang yang lebih dewasa. 
Korps Marinir membangun manusia: inkarnasi Bumi membangun Master. 
Seperti yang dikatakan kontak ruang angkasa melalui Yolanda: 

Saya melihat yang sangat sedih, tapi ia menyenangkan. Dia rindu 
kampung halaman, karena dia jauh dari tempatnya. Saya mengerti ini. 
Saya juga jauh dari rumah saya, di kapal ini. Kami memiliki 
pemahaman yang mendalam akan kerinduan seperti itu. Banyak dari 
kami menjadi sukarelawan seumur hidup untuk misi ini. Tetapi Anda 
di Bumi sangat disayangkan, karena ketika Anda menjadi sukarelawan, 
Anda kehilangan ingatan tentang dari mana Anda berasal, sebagian 
besarnya.10 

"B" dan "C" berbicara tentang kesedihan dengan caranya sendiri: 

A 

Anak di sini akan merasa sedih, karena dia akan melihat sekilas ini dan 
kemudian kehilangan itu lagi, dan dia akan didorong ke lingkungan 
yang akan membingungkannya, namun jika dia masih mau, jika dia 
masih bisa mengingat, bahkan mimpinya, hal-hal yang telah dia lihat, 
yang akan dia lihat, dalam bayang-bayang malam, lalu pada waktunya 
dia akan mengingatnya. 

SEKARANG, BERITAHU SAYA SEMUANYA, SEBISA ANDA, 
TENTANG EVEN KHUSUS INI. CEPAT, SEKARANG, 
DENGAN JELAS. JANGAN MENGANALISIS. 

Ada orang di sana, tapi saya tidak bisa membedakan mereka. Kami 
sedang bermeditasi, tidak ada kata yang terucap. Kami hanya di sana, 
sepertinya. Aku sedih. 

BAIKLAH. MEDITASI SEBAGAI ANTISIPASI KEJADIAN APA? 
APA YANG BISA TERJADI? 

Waktu kami meninggalkan planet ini. 

DAN ANDA JUGA SEDIH AKAN PROSPEK INI JUGA. 

Di satu sisi, ya. 



Misteri UFO & Rahasia-Rahasianya 

186 

Baiklah, ANDA MENGANTISIPASI AKAN MENINGGALKAN 
PLANET ITU, DAN ORANG LAIN JUGA. 

Ya. 

BAIKLAH. BISAKAH ANDA JELASKAN TENTANG ORANG 
LAIN? 

Tidak ada fitur fisik. Yang saya tahu adalah bahwa mereka mengerti 
sedikit lebih banyak daripada saya dan bahwa saya lebih sedih . Saya 
sedih karena ini adalah perjuangan. Perjuangan yang sangat panjang. 
Betapa sedihnya harus seperti itu. Yang lain tahu bahwa mereka harus 
pergi. Dan mereka mengambil beberapa kenyamanan ... saya tidak bisa 
... 

BAIKLAH. CERITAKAN SAYA LEBIH BANYAK TENTANG 
PERJUANGAN ITU. JENIS PERJUANGAN APA? 

Perjuangan pikiran, mengetahui semua yang kita ketahui. Tapi kita 
kehilangan itu, ketika kita pergi. Kami pergi dan kami kembali melalui 
... kembali melalui kegelapan lagi, dan berjuang ... berjuang untuk ke 
kedamaian. Saya merasa sangat ringan, sekarang. Saya berpikir, dari 
semua ini… 

 

B 

BAIK SEKALI. SAYA INGIN ANDA KEMBALI KE SAAT INI 
SEKARANG, SEMUANYA, SEMUA DIMENSI. APAKAH ADA 
ALASAN KHUSUS BAGI ANDA UNTUK KEMBALI SEPERTI 
SEKARANG? APA YANG MENJADI TUJUAN UTAMA ANDA? 
APA TUGAS ANDA? 

Tirainya menutup. 

APA MAKSUDNYA? 

Ketika saya kembali ke sini, batu tulisnya sudah dibersihkan. Sulit 
untuk melihat. 

(Jeda) Ada banyak kesedihan di sini. 

MENGAPA? 

Planet ini… 

YA, TAPI BUKAN PADA DIMENSI SPIRITUALNYA? MAKSUD 
ANDA DALAM PLANET INI SENDIRI BUKAN? 

Aku bisa melihatnya. 
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YA. DAN ITULAH MENGAPA ANDA DI SINI? MENGAPA 
ANDA DIKIRIM DI SINI? 

Itu akan dilupakan. Kami akan lupa. 

MENGAPA? MENGAPA HARUS LUPA? 

Itu hilang. (Berbisik) Sudah hilang. 

MEMORI MASA LALU DI PLANET ITU HILANG? 

Mati, mati—sudah hilang. Ada batu tulis putih. Ini baru—terlupakan. 

Ketika pesawat ruang angkasa Dunia Lain tiba di sini dengan kelompok 
kami itu, mereka tidaklah dijatuhkan ke permukaan bumi, melainkan 
masuk melalui alam halus atau alam spiritual Bumi kita dan 
memungkinkan penumpang-penumpang itu untuk memasuki siklus 
reinkarnasi di planet kita. George Hunt Williamson berkata: 

Jika para Pengembara ini tidak tiba di sini dengan pesawat luar angkasa, 
bagaimana mereka bisa sampai di sini? Mereka secara sukarela datang 
ke Bumi lalu melalui siklus reinkarnasi di sini. Dengan kata lain, 
mereka lahir di sini! Mereka memiliki akta kelahiran, mereka pergi ke 
sekolah, memiliki penyakit masa kanak-kanak, minum soda pop di 
sudut toko dan saling menatap di sekolah, atau melempar "bola ejekan" 
ke guru. Singkatnya, mereka persis sama dengan semua orang lain di 
Bumi, kecuali satu hal: mereka tidak cocok berada di sini! Mereka 
menempati kendaraan fisik disini dan dilahirkan oleh orang tua pilihan 
mereka sendiri yang mereka rasa akan memberi mereka keuntungan 
dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk memenuhi misi mereka di 
Bumi.11 

Dan entitas yang dikenal sebagai Sut-ko memberikan informasi ini: 

Sejak dahulu kala, guru-guru Cahaya datang ke planet Bumi, 
berinkarnasi dari planet lain, dari sistem lain, bahkan dari galaksi lain, 
dan dari alam yang Anda kenal sebagai alam eksistensi nonfisik atau 
supranatural; dan serombongan besar Cahaya datang melalui inkarnasi, 
membawa serta panji-panji Kebenaran dan Cinta dan Cahaya. Dalam 
semua kesederhanaan ajaran ini, dan dalam semua pengabdian kepada 
Sang Pencipta Esa dan Hukum-Nya, kelompok-kelompok Yang 
Tercerahkan ini turun ke dalam inkarnasinya, dalam kegelapan dan 
kemerosotan yang sering mereka temukan, dan mengurung diri mereka 
sendiri dalam tubuh daging, bukan karena mereka ingin mengalami 
sendiri — meskipun banyak juga yang mereka alami — tetapi dengan 
motif dasar pelayanan kepada Sang Pencipta Esa dan Ciptaan-Nya, 
dengan motif Cinta dan Belas Kasih. 
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Pada setiap masa ketika Yang Agung, yang Anda sebut sebagai Avatar, 
datang, telah datang juga banyak guru yang lebih rendah, juga jiwa-
jiwa yang bercahaya, agung dalam welas asih dan pelayanan. Seringkali 
tugas mereka tampak kecil, namun mereka membentuk rantai, pola 
kekuatan, dan masing-masing menopang yang lain; dan ketika setiap 
kelompok yang kami sebut sebagai "teman yang baik" muncul, mereka 
pergi dalam kelompok jiwa yang telah bekerja dan saling mengenal dari 
masa ke masa. Jiwa-jiwa ini menjelma sekali lagi di planet Bumi di 
banyak daerah. Jiwa-jiwa ini bekerja untuk mengangkat planet ini dan 
ada sebagai fajar Era Logika di akhir siklus planet ini. Jiwa-jiwa ini, 
yang telah berinkarnasi, telah membentuk apa yang dikenal sebagai 
Garis Cahaya dan Pusat Cahaya di seluruh planet ini. Beberapa ada 
yang telah pergi dengan cara menyepi, dan terputus dari rekan-rekan 
mereka dan telah bekerja sendirian di dunia materialistis. Mereka telah 
berusaha untuk mengantarkan pemahaman mereka, secercah 
kebenaran yang mereka ingat, di mana pun mereka menemukan diri 
mereka sendiri, dan dalam kapasitas apa pun mereka telah bekerja. 
Sekarang, banyak dari mereka yang telah bekerja sendiri bergabung 
dengan yang lain agar kekuatannya dapat diberikan kepada semua 
orang, agar pola atau jaring Cahaya, yang sekarang terjalin di sekitar 
planet ini dapat dihidupkan hingga kapasitas tertingginya …12 

Berikut adalah "A," "B," dan "C" yang menggambarkan masuknya mereka 
ke alam spiritual: 

A 

SANGAT BAIK. APAKAH ANDA SIAP UNTUK BERANGKAT? 

Ya. 

BERANGKATLAH SEKARANG, DAN TEMUKAN DIRI ANDA 
DI BIDANG ATAU DIMENSI BERIKUTNYA. APAKAH ANDA 
SEKARANG DALAM DIMENSI SPIRITUAL BUMI? 

Saya belum yakin di mana saya berada. Saya tidak di Bumi. 

APAKAH ANDA MASIH DI DALAM PESAWAT? 

Tidak. 

BAGAIMANA ANDA KELUAR? 

Ya, pikiran. Itu sudah waktunya. 

APAKAH PESAWAT ITU BENAR-BENAR DIPERLUKAN BAGI 
ANDA UNTUK MELAKUKAN PERJALANAN DARI PLANET 
ANDA KE DIMENSI SPIRITUAL BUMI? 
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Dalam satu hal ya, dan dalam banyak hal lain, tidak. Saya tidak bisa 
menjelaskannya sekarang, tetapi memang perlu datang dalam sebuah 
sesuatu seperti pesawat ini untuk membuat transisi itu. Meskipun 
semuanya adalah satu, dan bahwa getarannya tidak terbatas, dan bahwa 
kami mengetahui semua hal yang terjadi di Bumi, kita tidak dapat 
melakukan tugas kami saat masih di planet kami. Itu akan 
membingungkan perkembangan kami sendiri dan perkembangan 
Bumi dan tugas kami. Perlu bagi kami untuk meninggalkan tingkat 
getaran kami dan bidang itu sepenuhnya, dan melalui apa yang disebut 
reinkarnasi. Kita perlu belajar sebagai jiwa tentang alam-alam roh, dan 
semua yang dialami penduduk bumi, karena kita tidak lagi mengalami 
hal-hal ini. 

BAIKLAH. APAKAH ADA LAGI SEKARANG? Tidak. 

SEKARANG, BAGAIMANA ANDA MENDEKATI BUMI? 
APAKAH ANDA DATANG BEGITU SAJA DAN MENDARAT 
ATAU, APA YANG TERJADI KETIKA ANDA DATANG DI SINI? 

Tidak. Kami tidak mendarat. Anda tidak bisa melakukan itu. 

BISAKAH ANDA MENJELASKAN KETIKA ANDA MENDEKAT, 
DAN APA YANG ANDA LAKUKAN SETELAHNYA? 

Cukup denga meninggalkan pesawat itu saja. 

APAKAH ANDA MENINGGALKAN KAPAL ITU DI UDARA? 

Tidak ada lagi fungsinya. … Kapal itu … berubah menjadi… kami 
lepaskan tubuh kami, kami lepaskan… dan kami pergi begitu saja. 
Kami… 

ANDA BILANG ANDA MENINGGALKAN KAPALNYA? 

Ya. 

LALU ANDA DI BUMI, KALAU BEGITU? 

Mnn … tidak di Bumi. Kita dekat, kita disekitar, kita… 

APAKAH ANDA DALAM ALAM SPIRITUAL, TINGKAT 
SPIRITUAL? 

Ya … 

TIDAK DI BUMI SAAT INI? 

Tidak. 
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OKE. SEKARANG APA YANG AKAN TERJADI PADA TINGKAT 
INI? 

Saya tahu saya harus melalui sesuatu yang disebut kelahiran, tetapi saya 
tidak tahu caranya. 

APAKAH ADA INSTRUKSI UNTUK ANDA? APAKAH ADA 
GURU BARU UNTUK ANDA? 

Saya menemukan para pembantu. 

B 

ANDA SAMPAI KE PLANET KAMI. SEKARANG, BISAKAH 
ANDA BERI TAHUSAYA KETIKA ANDA MENDEKAT KE 
PLANET KITA. BAGAIMANA ANDA SAMPAI DI SINI. APAKAH 
KAPAL ITU TURUN DAN MENDARAT TEPAT DI PLANET 
KITA? 

Mmn , tidak. Kami dalam bentuk ruh. 

YA. KATAKAN APA YANG TERJADI. BAGAIMANA ANDA 
KELUAR DARI PESAWAT ITU? 

Kami hanya tidak lagi dibutuhkan di kapal itu. 

DAN APA YANG TERJADI PADA KAPALNYA? 

Aku tidak tahu. 

APAKAH ANDA, APAKAH PINTUNYA, APAKAH ITU 
BERHENTI DAN— 

Kami, tidak perlu pintu pada tahap ini. 

JADI ANDA HANYA DEMATERIALIZE DARI KAPAL. APAKAH 
ANDA LANGSUNG DATANG KE BUMI? 

Tidak. 

APA YANG TERJADI? APAKAH ANDA BERHENTI DI 
DIMENSI SPIRITUAL YANG LEBIH TINGGI UNTUK 
SEMENTARA? 

Ada saat menunggu. Menonton. 

APAKAH ANDA DAPAT MENGHUBUNGKAN DENGAN 
SIAPA PUN YANG ANDA KENAL ATAU SIAPA SAJA YANG 
ANDA KENAL SEKARANG? 

(Jeda) Saya hanya bisa tahu dari … Saya tidak melihat orang … 
merasakan kehadiran— 
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ANDA MENEMUKAN SESEORANG, BUKAN? 

Di alam roh. 

WHO? 

Ibu dan ayah. Ibu. 

CANTIK. 

Ruh —jiwa yang terkasih. Jiwa yang terkasih. 

DIA TELAH DATANG KE BUMI SEBELUM ANDA SAMPAI. 
ANDA MENUNGGU DIA BUKAN? DAN AYAHMU. OLEH 
KARENA ITU, MEREKA JUGA SALING TAHU, BUKAN? 

Itu telah direncanakan. 

RENCANA BAHWA MEREKA AKAN MENJADI ORANG TUA 
ANDA, APAKAH INI BENAR? 

Saya yang memilih mereka. 

OKE. 

Mereka juga memilih saya. 

C 

BAIKLAH. SAYA INGIN ANDA KEMBALI KE ALAM 
SPIRITUAL, DARI PLANET LAIN, DISANA SENDIRI DENGAN 
KESELURUHANNYA. SIAPA YANG PERTAMA PERGI, ANDA 
ATAU PASANGAN ANDA? 

Pasangan ku. 

DAN ANDA MENUNGGU SEMENTARA? 

Saya mencari orang yang tepat. 

Saya sedang menunggu tantangan yang tepat. 

APAKAH ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN ITU SENDIRI? 

Ya. 

A 

SAYA INGIN ANDA MENEMUKAN SIAPA YANG MEMILIH 
IBU DAN AYAHMU, DAN MENGAPA. MENGAPA DI WAKTU 
INI, MENGAPA DI LOKASI INI. PERTAMA, ORANG TUA ITU. 
APAKAH ANDA MEMILIH DUA ORANG ITU SENDIRI, ATAU 
APAKAH ANDA DIBANTU DARI PEMBANTU ANDA? 
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Tampaknya telah menjadi pilihan saya. 

Jadi tiga Orang Dunia Lain kita itu datang ke Bumi setelah memilih orang 
tua mereka dan melwati proses kelahiran. Tampaknya rencana "apel" 
datang ke Bumi dalam kelompok yang, jika mereka dapat saling mengenali 
dan mengingat misi mereka, akan dapat saling membantu dan bekerja sama 
secara harmonis. Sungguh menakjubkan bagi saya ketika saya 
mengumpulkan yang kedua dan ketiga dari regresi ini dan  menemukan 
laporan yang sama tentang kenalan bersama di kehidupan sebelumnya. Ini 
adalah cerita tentang setidaknya lima orang, jadi saya harus memberi tahu 
Anda tentang dua lainnya. Selain tiga subjek tersebut, ada seorang pria, 
bernama di sini "D," dan seorang pria bernama di sini "E." Mungkin detail 
yang paling menakjubkan dari laporan yang disepakati bersama ini adalah 
fakta bahwa "A," yang tidak pernah tahu "E," menamainya sebagai seorang 
kenalan, anggota keluarganya di Dunia Lain. "E" sekarang sudah mati, dan 
tidak mungkin dia bisa mengenalnya. Dia, bagaimanapun, mendengar 
namanya disebutkan oleh "C." Dan dari sedikit pengetahuan ini, dia 
dengan ragu-ragu mengidentifikasi pria itu dalam regresinya. 

A 

MARI LIHAT TEMPAT YANG ANDA TINGGALKAN ITU. 

Biarkan aku kembali ke anak itu. (Berhenti sebentar) 

BISAKAH ANDA MELIHAT MEREKA YANG AKAN PERGI? 
BISAKAH ANDA MEMBERITAHU SAYA SEKARANG JIKA ADA 
LAGI YANG AKAN ANDA KETAHUI DI BUMI? 

Ada seorang pria yang berdiri di samping saya. Dia bahagia bersama 
saya. Kami sedang menonton ... kami melihat ke kapal-kapal itu. 
Mereka belum mulai memuat orang-orang, saudara-saudara kita, di 
dalam. Kami ... Saya mengenalnya, dia adalah jodoh saya untuk waktu 
yang singkat. Saya tidak tahu dia. Saya tidak bisa melihatnya di Bumi. 
Namun dia akan ... kehadirannya akan ada di mana-mana ... dia akan 
berada di samping saya ketika saya memiliki pasangan baru. Dia bekerja 
... dia akan bekerja di level yang berbeda. Oleh karena itu saya tidak 
bisa menemuinya. Namun dia akan mengarahkan ... membantu 
mengawasi saya dan pasangan saya. 

APAKAH ADA ORANG LAIN YANG ANDA TEMUI DI BUMI? 

Saya mencoba untuk menempatkan nama-nama ini... nama Bumi "D" 
dan "E." Saya mencoba melihat dari mana mereka berasal, apakah 
mereka berasal dari planet saya atau dari tempat lain. (Jeda) “D” berasal 
dari planet saya, meskipun saya tidak mengenalnya. (Berhenti sebentar) 
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Tidak. “D' bukan dari planet saya. Dia akan menjadi komunikator 
antara bangsanya dan semua orang yang bergabung dalam usaha ini. 
Dia akan menjadi yang paling penting, paling menghibur saya di Bumi. 
Kita semua akan berada di sana. 

Dia dari tempat lain. Saya tidak tahu. Namun dia akan tahu tentang 
saya. Dia akan tahu tentang semua orang yang menunjukkan dirinya 
kepadanya ... siapa saja yang menatap matanya ... dia akan bisa 
mengenali ... dia akan seperti area aliran sungai, yang banyak dari kita 
akan melewatinya, lalu pergi ke tempat yang paling berguna bagi kita. 
. Saya melihat "C." Dia sudah dewasa sekarang. Dia sangat dekat 
dengan saya. Saya … untuk beberapa alasan saya merasa bahwa saya 
seharusnya jauh lebih tua … namun usia ini telah ditangguhkan. 

APAKAH ANDA MELIHAT ORANG LAIN? 

Tidak di sini di peron ini. 

APAKAH ADA ORANG LAIN YANG LATIHAN DENGAN 
ANDA UNTUK TUJUAN YANG SAMA? 

Saya tidak melihat orang lain melakukan apa yang guru dan saya 
lakukan. Tapi ada orang lain. Ada orang lain yang akan membantu 
saya. Kami akan saling membantu dalam mengeluarkan pengetahuan 
ini. 

JELASKAN ORANG LAIN ITU. 

( jeda lama ) ... Maaf atas keterlambatannya. saya terputus. Saya 
mencoba untuk melihat yang lain. Satu-satunya cara untuk 
melakukannya saat saya masih di dalam gua adalah dengan 
melenyapkan diri. ( jeda panjang ) ... Saya belum melihat mereka. 

SANGAT MUDAH BAGI ANDA UNTUK MELIHAT SALAH 
SATUNYA. 

(Diam) ... Pria di samping saya, yang datang bersamaku, saya tidak 
yakin apakah dia akan berada di sana, di Bumi bersama saya, karena, 
seperti yang diberitahukan kepadaku, orang tidak dapat melihat hal-hal 
yang tidak terlihat, atau mereka hanya melihat hal-hal yang ingin 
mereka lihat. Saya mencoba untuk... tapi saya piker sulit... untuk 
datang dan pergi bolak-balik. 

…  dia akan bersama saya, dan karena saya masih di sini di planet ini 
dan bukan di Bumi, saya tidak bisa berbicara seolah-olah saya ada di 
Bumi. Saya tahu hal-hal umum tentang Bumi, karena Bumi hanyalah 
satu tahapan, dan semua orang melalui tahapan itu, dan itu adalah 
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pemahaman. Jadi karena itu saya tahu karena meditasi saya mungkin 
atau saya mungkin tidak bisa melihat orang ini, tetapi pada 
kenyataannya dia selalu bersama saya. Saya tidak yakin tentang orang 
lain … Saya tahu saya akan memiliki … Saya tahu kami akan memiliki 
kelompok di planet ini, tetapi itu akan datang nanti, jauh kemudian. 
Saya, sejauh usia saya berjalan di planet ini, yang itu hanyalah tampilan 
saja, saya adalah seorang anak-anak. Teman-teman ini, saya punya 
kesan, akan datang nanti. Mungkin mereka dilatih seperti saya. Mereka 
juga tidak tahu. Tetapi saya sangat terpecah karena saya memiliki 
pemahaman tentang alam semesta, namun saya bodoh dan tidak dapat 
berbicara. Saya ... berbicara tidak diperlukan di sini. Tetapi saya 
menerima semua yang diberikan guru kepada saya di sini, karena 
mereka adalah realitas itu dan saya adalah milik mereka. 

MARI BERGERAK DARI WAKTU ANDA SEKARANG, MAJU 
SEKITAR SEPERsepuluh PENGALAMAN ANDA DI PLANET 
ITU. ANDA AKAN MAJU PADA HITUNGAN KETIGA, SAYA 
AKAN JEntikan JARI SAYA, DAN ANDA AKAN MAMPU 
MELIHAT. SATU, DUA, TIGA, (klik). JELASKAN 
PENGALAMAN ANDA. 

Saya dengan orang lain sekarang. Kami semua sedang duduk. Kami 
tertawa. 

Tampaknya ada lima dari kami ditambah dua guru. 

APAKAH ANDA MENGENAL SALAH SATU DARI MEREKA? 

Saya mengenali getaran. 

APAKAH ANDA TAHU SALAH SATU DARI MEREKA YANG 
ADA DI SINI DI KEHIDUPAN BUMI DENGAN ANDA? 

Ya. 

SIAPA MEREKA? 

"B" dan "C." Mereka ada di setiap sisi saya. Sepertinya kami sudah 
selesai makan. 

APAKAH ADA ORANG LAIN YANG ANDA KENAL? 

Ada dua tipe laki-laki, tapi saya belum bisa melihat kesan atau getaran 
mereka. 

APAKAH KELOMPOK INI SAMA DENGAN KELOMPOK 
YANG DATANG KE TEMPAT ANDA, KE GUA ITU, UNTUK 
MEDITASI? 
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Sepertinya tidak… Sulit bagi saya untuk mengatakannya. Ada 
kelompok lain 

...  Sepertinya ada lima dari kami. Tetapi sulit bagi saya untuk 
mengatakan jika tidak ada kelompok lain di planet kami yang seperti 
kami. Sulit untuk memikirkan orang lain selain kami. 

TIDAK ADA KESUSAHAN DI PLANET ANDA? 

Tidak. Perjuangan itu di dalam diri Anda sendiri, dari pengetahuan 
Anda sendiri tentang tugas yang ada di hadapan kita. 

BAIK, LANJUTKAN DAN CERITAKAN LEBIH BANYAK 
TENTANG PERJUANGAN-PERJUANGAN ITU, TENTANG 
TUGAS ITU, BAGAIMANA ANDA MENINGGALKAN, DAN 
KEMANA ANDA BERENCANA UNTUK PERGI? 

Kami harus pergi ke sana tanpa ingatan kami—orang-orang yang telah 
melupakan segalanya dan harus tumbuh lagi. Tetapi kelima orang ini 
akan pergi bersama dan akan saling mengenal. 

B 

KEMANA ANDA  PERGI? APAKAH ANDA PERGI KE PLANET 
YANG BERBEDA? 

Uh Hmm. 

PLANET yang mana. 

Kami datang ke Bumi. 

PLANET LAIN MANA SAJA YANG MENJADI PILIHAN ANDA 
UNTUK PERGI? APAKAH ADA BANYAK PLANET LAIN YANG 
BISA ANDA KUNJUNGI? ATAU ENTITAS LAIN BERASAL 
DARI? BERAPA BANYAK PLANET YANG TERLIBAT DALAM 
SISTEM INI? 

Pasir. Pasir. Sebanyak. Kami… (jeda)… kami dibutuhkan di sini. 

SEKARANG, DENGAN MENGATAKAN PASIR, APAKAH 
ANDA MENGATAKAN SEPERTI SEGENGGAM PASIR? 

Sebanyak pasir yang ada. 

PLANETNYA BANYAK SEPERTI ADANYA PASIR. JADI TAK 
TERBATAS YA. 
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ANDA SEMUA BERSAMA. BAIKLAH. ORANG YANG ANDA 
KENAL SEBAGAI "D." APAKAH DIA ADA DI MASA LALU 
ANDA? 

Dia satu dengan kami. 

APAKAH DIA DI KAPAL ITU? 

N… Saya tidak tahu. Dia adalah satu dengan kami di kuil itu. 

DIA BERADA DI KUIL? 

Dia… di —keluarga. Dan saya, saya percaya itu di kuil. 

APAKAH DIA INSTRUKTUR YANG ANDA SEBUT 
SEBELUMNYA? 

GURU YANG TUA ITU? 

SAYA … 

SEKARANG JANGAN BIARKAN SAYA MEMANDUMU. 
PASTIKAN SAJA. JANGAN KATAKAN BEGITU KARENA SAYA 
MENYARANKANNYA. ANDA BISA DENGAN MUDAH 
MENGATAKAN KALAU DIA ITU BUKAN (GURU TUA). 

Saya tahu itu. … Saya kira demikian. Menurutku cintanya sama. 

SIAPA SALAH SATU ASISTENNYA, YANG BOLEH ANDA 
TAHU? 

Saya percaya itu "C" ... ia adalah seorang pelayan wanita. Saya percaya 
di balik altar pada hari kita semua berada di sana. 

ORANG YANG KITA KENAL SEBAGAI "A"? 

Saya pikir "A" ... ada hubungannya dengan tempat kami makan. 
Tempat kami berkumpul. Saya percaya ... bahwa dia melayani kami. 

C 

APAKAH SELANJUTNYA, ANDA HARUS KITA KATAKAN 
AKAN BERREINKARNASI DI BUMI? 

Ya. 

SEBAGAI "C"? 

Ya. 

SIAPA TEMAN ANDA? 

"D." 
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SAYA INGIN ANDA TETAP DI PESAWAT ITU SEBENTAR. 
BAGI SEBAGIAN PERHATIAN ANDA KEMBALI KE PLANET 
YANG ANDA TEMPATI SEBELUM ANDA DATANG DI SINI, 
SEBAGIAN DIMANA ANDA SEKARANG, SEBAGIAN KE 
TEMPAT YANG AKAN ANDA TUJU. "D" TELAH BERSAMA 
ANDA DI ALAM SPIRITUAL INI DAN JUGA DI PLANET LAIN. 
DIA ITU TEMAN ANDA. APAKAH ITU BENAR? 

Ya. 

OKE. LIHAT KE ENTITAS LAIN, SEKARANG. HUBUNGKAN 
ORANG-ORANG YANG ANDA KENAL SEKARANG DENGAN 
MEREKA DI BIDANG SPIRITUAL ATAU TEMPAT LAIN YANG 
PERNAH ANDA KUNJUNGI. APAKAH ANDA MENEMUKAN 
YANG LAIN? 

Banyak dari mereka, sepertinya. Banyak sekali orang yang saya kenal. 
"E"—dia sudah mati. Dia itu saudara. “B” … “A” —”A ,” tunggu. "A" 
adalah ibuku di dalam tubuh. 

"J" itu saudara laki-lakiku... 

"B"? 

"B" Aku tahu. Dia adalah saudara perempuan saya. 

DI MANA? 

Di klan. 

Orang keenam, "J," disebutkan oleh dua orang, tetapi tidak oleh orang 
ketiga, sebagai bagian dari klan dan misi ini. Ada kemungkinan bahwa dia 
dikirim untuk menggantikan "E," setelah kematiannya, meskipun hal ini 
tidak pernah dikatakan oleh subjek mana pun. 

Sekarang, "misi" yang telah dibicarakan ini: apakah itu? Williamson 
menggambarkannya sebagai berikut: 

Jadi ada beberapa juta orang di dunia ini yang tidak ada hubungannya 
dengan bumi ini berkaitan dengan apa yang mereka dapat pelajari 
disini karena mereka sendiri telah jauh lebih dulu memperolehnya. 
Mereka melewati banyak kehidupan di planet Bumi itu sendiri, atau 
mereka mempelajari pelajaran yang sama di dunia lain yang mirip 
dengan Bumi kita. Bagaimanapun, mereka jauh di depan rata-rata laki-
laki atau wanita Bumi. Mengapa mereka kembali? Jawabannya, karena 
mereka ingin membantu; mereka merasa ada sesuatu yang jauh lebih 
indah untuk dicapai manusia di Bumi.13 
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Dan OAHSPE pun menggemakan ini: 

Melayani orang lain, berarti berbuat baik kepada orang lain; untuk 
membantu mereka; untuk mengajar mereka; untuk memberi mereka 
kesenangan dan kenyamanan. Ini adalah pelayanan dari Jehovih . … 
Tetapi perbuatan baik saja tidak cukup untuk mencapai nilai tertinggi, 
karena itu membutuhkan pengetahuan dan kemampuan untuk 
mengungkapkan yang lain. Untuk mencapainya, orang-orang dari 
kelas yang lebih tinggi akan sering kembali ke yang lebih rendah dan 
belajar untuk mengangkat mereka. Karena inilah yang disebut etherean 
di masa kebangkitan. Dimana mereka orang-orang yang benar, yang 
belum fana, akan memulai segera mengangkat rekan-rekan mereka. 
Pekerjaan mana yang bagi roh sama seperti latihan bagi tubuh fananya 
adalah memberi kekuatan. Maka nilailah dirimu sendiri, hai manusia 
bumi, di mana rohmu akan bangkit pada saat kematianmu.14 

Dan inilah "C" dan "B" yang berbicara tentang misi-misi tersebut: 

C 

ANDA MEMUTUSKAN UNTUK KEMBALI KE BUMI, 
KEMUDIAN. UNTUK ALASAN APA? 

Dua alasan. Saya tahu bahwa saya ingin membantu planet ini. Ini 
dengan cara yang buruk. Dan banyak orang di sini yang memanggil, 
mereka sangat menginginkan bantuan, dan Anda tidak dapat 
membantu kecuali Anda berada di dalam tubuh di sini. Di sini sangat 
intens. Tidak ada cara untuk masuk ke ... cukup untuk membantu, 
tanpa melanggar kehendak bebas, kecuali Anda berada di dalam tubuh. 
Tidak ada solusi mudah di sini. 

DAN ALASAN LAINNYA? 

Itu adalah kritik saya sendiri terhadap diri saya sendiri bahwa saya tidak 
tahu bagaimana memberi tanpa menerima. Saya merasa bahwa saya 
membutuhkan pengalaman dimana saya bisa mengungkapkan apa 
yang saya ketahui tanpa mengharapkan imbalan. 

B 

APAKAH ANDA MEMILIKI SESUATU LAIN UNTUK 
DIPELAJARI, ATAU SESUATU UNTUK DI AJARKAN? 
SESUATU UNTUK DIBUAT DALAM HIDUP ANDA? 

Mengajar adalah belajar. Itu satu. Mereka berdua itu satu. 

SEKARANG APAKAH ANDA TELAH MEMENUHI TUGAS 
ANDA SEKARANG? 
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Hampir. Semua potongan-potongannya sudah siap. Belum cukup siap. 
Masih dikumpulkan bersama. Mereka dikumpulkan. Ini adalah 
waktnya mengumpulkan. Hal-hal yang harus saya kerjakan belum 
semuanya terkumpul tetapi akan datang. 

SEKARANG, APA PENGEMBANGAN SELANJUTNYA, KAPAN 
RENCANA INI AKAN DIBERLAKUKAN? 

Pertemuan. Satu potong – Satu potong—itu adalah sebuah pertemuan, 
segera. Ah… hanya satu potong. Potongan lainnya, secara bertahap, 
akan datang. Empat tahun untuk melakukannya. 

DIMANA PERTEMUAN ITU AKAN BERLAKU? 

Aku tidak tahu. Itu hanya satu potongan saja … tapi itu akan 
menyatukan … ulinan benang bersama, beberapa di antaranya. 

APA HASIL RAPATNYA, HASIL AKHIRNYA? 

Lebih banyak—lebih banyak benang bergabung. Untuk melengkapi—
menyelesaikan ... um, sekali lagi, magnetisme, listrik, itu ada 
hubungannya dengan benang yang sama, benang itu, bergabung. 

Dan sekaranglah saatnya benang-benang itu mulai menyatu, tidak hanya 
untuk kelompok kecil "apel" ini tetapi untuk banyak lainnya: 

… kami telah berusaha secara perlahan untuk memberikan kepada 
Anda informasi yang relevan dengan waktu di mana Anda sekarang 
berada. Kami telah mencari melalui banyak saluran kami, orang-orang 
kami yang berjalan di permukaan planet Anda, yang menghadirkan 
semua jalan yang terbuka bagi kami, apakah itu yang Anda sebut fiksi 
atau fakta, data atau imajinasi, sesuatu tentang perubahan itu akan 
segera terjadi.15 

Sungguh ini adalah cerita yang aneh. Namun itu akan menjadi kenyataan 
bagi banyak orang yang membaca ini yang memiliki perasaan bahwa 
mereka ditempatkan di sini di Bumi ini untuk membantu ... entah 
bagaimana caranya suatu hari nanti. Dewan Konfederasi sendiri 
mengatakan: bermeditasilah, dan tujuan Anda akan terungkap, dari dalam. 

Subjek kami, "A," telah difokuskan jauh lebih banyak selama sesi regresinya 
tentang tujuan dia datang ke sini, dan alasan yang tepat yang dia pilih kali 
ini untuk melakukan perjalanan ke sini. Untuk menutup bab ini, saya 
membiarkan Pengembara yang meditatif ini berbicara tentang misinya di 
Bumi: 

A 
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BISAKAH ANDA MEMBERITAHU SAYA LEBIH BANYAK 
TENTANG "D," MENGAPA DIA DATANG, ATAU ... 

Ya, dia datang sebelum aku. 

MENGAPA? KAU TAHU KENAPA DIA MELAKUKAN INI? 

Dia akan ... penting baginya untuk ia berada di sana pada apa yang 
disebut sebagai waktu fajar akan kemunculan kami. Ini … Dia akan 
membutuhkan waktu juga sebelum salah satu dari kami tiba dan ia 
perlu membuat kemajuannya sendiri dan bersiap untuk kita. Dia juga 
akan mengetahui dan menyampaikan informasi tentang orang-orang 
Bumi. Dia akan mengerti sekali lagi, seperti juga kita semua, tentang 
kelembutan dari kehendak bebas, dan cara-cara membantu orang-
orang tanpa dengan cara-cara yang licik. 

Ini adalah hal yang indah, jika saya dapat menceritakan apa yang saya 
pikirkan di sini di platform ini, Ini adalah hal yang indah bahwa semua 
orang ini datang ke planet yang satu ini. Dan saya dengan tulus berdoa, 
seperti yang saya lakukan setiap hari, agar orang-orang menyadari hal-
hal yang ajaib yang diizinkan oleh Sang Pencipta yang tak terbatas. 
Kami merasa sangat diberkati di hati kami. 

TAHUKAH ANDA MENGAPA ANDA PERGI KE BUMI SAAT 
INI? APAKAH INI WAKTU YANG KHUSUS BAGI BUMI? 

Yang bisa saya katakan ... Ini adalah tentang perasaan yang kita semua 
miliki. Perasaan dan getaran dari segala sesuatu dan di mana-mana. 
Kami menerima juga. Ini adalah perasaan seperti melahirkan. Sudah 
waktunya bagi Bumi untuk dilahirkan. Dia telah melalui banyak kali 
persalinan, banyak tahap perkembangan yang sulit, tetapi melahirkan 
... semoga, planet ini akan hidup. Tetapi jika itu adalah kehendak 
Pencipta yang tak terbatas, Bumi mungkin tidak. Kami melakukannya 
karena memang begitu. Tidak ada yang menebak Sang Pencipta yang 
tak terbatas. Tapi kami mengembangkan; kami memiliki tugas, dan 
kami melakukan ini karena itu adalah tugas kami. Kami harus lulus 
ujian. Kami perlu mencapai kesatuan, peleburan ke Sang Pencipta yang 
tak terbatas, sama seperti semua orang. Kami datang untuk membantu 
Bumi melahirkan. Tapi kita tidak bisa memberinya kehidupan. Itulah 
kehendak bebas yang merupakan komunikasi antara Sang Pencipta dan 
seluruh Bumi. Tidak hanya dalam suara orang-orangnya, tapi itu dari 
tempat yang kecil yang tidak terlihat dan tidak terdengaryang ada di 
dalam setiap orang dan setiap hal yang berkomunikasi dengan Sang 
Pencipta yang tak terbatas kehendaknya. Dan kita hanya dapat 
membantu setiap tempat kecil itu mewujudkan kerajaan dan 
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kemuliaannya. Dan, jika ia mendengar, maka jadilah itu. Ini adalah hal 
yang sulit. Ini adalah hal yang menyakitkan, karena saya merasakan 
kelahirannya. Saya merasa bahwa Bumi ada di dalam diri saya. Dan 
saya khawatir karena saya tidak memiliki kendali nyata atas hidup dan 
mati anak ini. Inilah mengapa saya sedih. Saya sedih karena kita semua 
adalah satu, dan sulit untuk mundur dan tidak tahu apakah anak ini 
akan hidup atau mati. Dan meskipun kematiannya akan menjadi 
kelahirannya, saya tahu apa yang ilusi itu, kematian itu, dapat lakukan 
pada pikiran yang lemah. Saya berdoa, seperti yang kita semua lakukan, 
agar orang-orang di Bumi mendengar, bahkan jika itu hanya dengan 
telinga bagian dalam mereka, kami berdoa agar setiap jiwa terbangun, 
dan kami siap untuk sepersekian detik ketika seseorang mungkin 
berbalik dan melihat. Itulah sebabnya kami ada di sini, tidak lebih dan 
tidak kurang. Kami di sini sebagai Dewa. Tapi kami adalah Dewa yang 
merendahkan, dan mengetahui berkat dan cinta yang kami berikan dan 
terima dari mereka yang menginjak kami. Karena kami juga mereka. 
Hanya butuh waktu, ilusi itu, waktu, untuk berdiri dan menjadi dewa 
bagi orang lain. 

Kami berdoa untuk Bumi, bahwa dia akan lahir. Segera, akan ada 
banyak hal: kebingungan. Pada saat itu, akan ada banyak kesibukan, 
demikian sebutannya. Pada saat itu akan ada saksi palsu dan desas-desus 
palsu, dan mereka yang ingin bermain-main dengan waktu yang paling 
penting ini. Saya melihat semua ini berdiri di atas peron. Saya melihat 
ini dengan pasangan saya. Itu mengalir melalui saya, itulah sebabnya 
saya bisa membicarakannya. Karena pengetahuan ini akan segera 
ditutup. Bagi kita yang mengetahui realitas maka tidak akan ada 
mukjizat. Mukjizat itu untuk orang yang tidak beriman. Keajaiban 
adalah hanya trik saja. 

... pita berakhir, beberapa materi hilang sementara pita lain dimuat ke 
dalam perekam. 

…  dan pesawat itu telah pergi begitu saja. 

SEPENINGGALNYA, SAYA BERHARAP ANDA MELIHAT 
KEMBALI SEKARANG PADA BIDANG YANG BARU ANDA 
TINGGALKAN. DAPATKAH ANDA MELIHAT NYA UNTUK 
SAYA DI ALAM SPIRITUAL ATAU FISIK DAN MEMBERI SAYA 
SETIAP JENIS DESKRIPSINYA? APAKAH ITU DALAM 
DIMENSI YANG SAMA DENGAN BUMI? 

Itu… (jeda) Sulit. Setidaknya itu satu tingkat getaran di atas Bumi. 
Bumi akan, jika bertahan, akan mengalami perubahan besar dan akan 
hidup melalui kelahiran kembali. Tetapi di situlah kami berada, karena 
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kami mampu memiliki kekuatan pikiran sedemikian rupa sehingga 
kami dapat melakukan hal-hal ini dengan planet lain dalam keselarasan 
total. Ini adalah sesuatu yang harus dipelajari Bumi di fase berikutnya. 

Itu akan, seperti yang saya ingat dari pengetahuan masa lalu saya ... 
menjadi waktu yang indah. Tapi itu masih satu tingkat di belakang 
saya, karena sebentar lagi kita akan melalui kelahiran juga. Tapi itu 
tidak terlalu sulit. 

JADI DALAM PERUBAHAN DARI SATU DIMENSI GETARAN 
KE YANG LAIN, ITU HANYA MASALAH ATTUNEMENT, YA? 

Ya. Seseorang yang saya terus kembali ke dirinya? Dia berada pada 
tingkat getaran yang berbeda. 

MESKIPUN ANDA BERADA DI DIMENSI YANG SAMA? Ya. 
Guru saya berada pada tingkat getaran yang lebih tinggi. 

DAN INI MENGAPA MEREKA MEMILIKI CAHAYA YANG 
BERBEDA DISEKITAR MEREKA? 

Ya. 

SEKARANG, BISAKAH ANDA MENCAPAI TINGKAT ITU? 

Sekarang? 

YA. 

Ya. 

APAKAH ANDA BERHARAP UNTUK MENCAPAI TINGKAT 
ITU PADA SAATNYA DI BIDANG BUMI? 

Saya bisa mendapatkannya jika saya tinggal di alam Bumi, sesuai 
dengan perkembangan saya sendiri dan pada kesadaran saya tentang 
siapa saya. Jika ini yang diminta dari saya, maka saya akan melakukan 
ini. Tapi saya mungkin tidak tinggal di sini di Bumi. Terserah Sang 
Pencipta yang tak terbatas. Untuk jiwaku yang paling dalam. Jika 
Penciptaku yang tak terbatas ... hal-hal ini tidak diatur, dan tidak ada 
yang tahu Pencipta yang tak terbatas. 

DI BIDANG BUMI, AKAN ADA ENTITAS YANG DIKENAL 
SEBAGAI YESUS KRISTUS. 

Ya. 

APAKAH DIA DARI TINGKAT VIBRASI SEPERTI ORANG 
YANG ANDA BICARAKAN? 

Ya. 
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JADI PARA MAKHLUK BUMI, KETIKA MEREKA MENCAPAI 
TINGKAT ITU, APAKAH JUGA DAPAT MENCAPAI TINGKAT 
GETARAN INI? 

Oh ya. Oh ya. 

SEKARANG, BISAKAH MEREKA MELAKUKANNYA 
LANGSUNG DARI BIDANG FISIK, ATAU APAKAH MEREKA 
HARUS MENINGGALKAN BIDANG FISIK LALU KEMBALI? 

Hal ini paling mungkin dilakukan saat berada di bidang ini. Tetapi 
dibutuhkan apa yang telah saya bicarakan sebelumnya—peleburan 
ruang dan waktu. Ini adalah proses mental yang melampaui segala 
sesuatu yang diketahui di sini. Jika dia dapat mencapai itu, jika dia 
dapat mencapai kemampuan untuk melarutkan sepenuhnya, dia akan 
memiliki tingkat vibrasi yang jauh lebih tinggi, dan apakah tugasnya 
adalah untuk tetap di sini dan menjadi yang tercerahkan atau pergi ke 
tingkat tak terbatas lainnya di mana orang ada, itu terserah Pencipta 
yang tak terbatas. 

OKE. APAKAH ANDA INGIN MENUNJUKKAN HAL LAIN 
SEKARANG DARI TITIK INI? 

Ini … sulit dijelaskan, kecuali bahwa pada level ini, banyak planet … 
seperti level jadi atau patah sekalian. Ini adalah situasi yang paling tidak 
stabil karena ada kesetaraan dan pertempuran antara ilusi yang buruk 
dan yang baik. Bukan …itu salah kalau menyebutnya jahat, itu 
sebabnya saya katakan ilusi. Ini hanyalah soal ingatan pada orang-orang 
tentang kehidupan mereka sebelumnya, bidang getaran sebelumnya, 
yang terbawa, diwarisi, di Bumi itu sendiri. Yang muncul di sisi lain 
yakni pada getaran yang lebih tinggi dan yang paling jelas di sana juga. 
Ini adalah … dua, seperti magnet di setiap partikel, di setiap orang, di 
setiap molekul, yang menghalangi mereka menjadi stabil dan siap dan 
tenang untuk dilahirkan. Ada yang tua … jika saya boleh menyebutnya 
demikian, jiwa-jiwa tua yang hanya mengingat tingkat getaran dasar 
mereka, dan mereka menambah pergulatan ini. Hanya setelah level ini 
segalanya akan menjadi lebih mudah. 

Dua catatan tambahan untuk bab ini: pertama, mungkin Anda bertanya-
tanya mengapa kita tidak melakukan regresi subjek ke lima-limanya dalam 
diskusi ini. Sayangnya, baik "D" maupun "J", hingga saat ini, tidak dapat 
dihipnotis. 

Kedua, saya ingin memberikan penghargaan kepada Mr. Lawrence Allison, 
seorang ahli hipnotis yang luar biasa yang telah menghabiskan banyak 
waktu dengan sabar bersama saya untuk menangani kasus-kasus ini.
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Bab Sembilan 

Kematian, Kehancuran, Chaos, Dan Hal-Hal 
Buruk Lainnya 

Sebuah studi komprehensif dan mendalam tentang ufologi tidak akan 
lengkap tanpa dimasukkannya ramalan-ramalan mengenai kiamat. 
Sebagian besar pesan UFO yang diduga berkaitan dengan perubahan drastis 
Bumi yang akan datang, sejalan dengan prediksi Edgar Cayce. Termasuk 
dalam daftar bencana itu adalah pergeseran kutub, gempa bumi, 
pengalaman kundalini sesaat dan massal, turunnya wahyu-wahyu ilahi, 
transformasi total planet, dan hal-hal lain yang akan menyaingi  berita sepak 
bola dan sinetron sore guna membangkitkan minat publik. 

Apa yang kemudian mengerucut dari semua berita kekacauan yang 
dinubuatkan ini adalah sebuah kisah siklus. Orang baik yang mulai 
menceritakan kisah ini merupakan salah satu kontak dari tahun lima 
puluhan, George Van Tassel. Dia melaporkan sejumlah kontak dengan 
makhluk luar angkasa termasuk tur berpemandu di dalam pesawat piring 
terbang tipe yang sama dengan yang difoto oleh penerima kontak awal 
lainnya, George Adamski. 

Van Tassel mengklaim menerima kontak telepati dengan para makhluk 
UFOnauts baik dari jarak jauh dan juga secara langsung. Maksud saya secara 
langsung adalah bahwa dia mengklaim bahwa seorang makhluk luar 
angkasa yang penampakannya sangat "normal" telah menemaninya di 
dalam sebuah piring terbang dan dia akan menjawab pertanyaannya 
sebelum dia bisa mengungkapkannya secara verbal. George 
memublikasikan informasi yang dia terima dari Piramida Agung di Giza ke 
sebuah mesin waktu yang dia bangun sebagai hasil instruksi dari orang-
orang luar angkasa itu. Mesin waktu ini, yang disebutnya sebagai 
integratron, masih berada di Gurun Mojave dekat bandara kecil Van Tassel 
di Giant Rock, California. Dia mengklaim bahwa alasan mesin itu tidak 
dapat berfungsi adalah karena orang-orang luar angkasa tidak pernah 
kembali dan mengkalibrasinya. 

Tak perlu dikatakan, Van Tassel tidak pernah dianggap serius oleh sebagian 
besar komunitas sains. Saya menghabiskan satu minggu di Giant Rock pada 
tahun 1964 untuk mengenal George dan juga melakukan sedikit banyak 
pekerjaan detektif. Meskipun saya tidak memiliki cara untuk menjamin 
validitas klaimnya, saya dapat katakan bahwa dia menunjukkan 
karakteristik orang-orang yang terlibat dalam eksperimen telepati saya, dan 
mampu menampilkan jenis respons telepati yang sama dimana yang saya 
cukup akrab dalam hubungan itu. 
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Bagaimanapun juga dia adalah salah satu kontake klasik dan beberapa 
materinya cocok dengan teori ufologi saya. 

Wahai manusia yang telah dilemparkan ke dalam kepadatan bentuk, 
aku pusatkan Cahaya untuk memandu jalanmu. Cahayaku tidak 
terlihat oleh mereka yang hanya mengamati kepadatan bentuk. 

Aku juga tidak dapat melanggar Hukum yang telah Aku buat dalam 
Kebijaksanaan jalan-jalan-Ku yang kekal. Aku tidak bisa kecuali tetap 
tenang bersamamu, berharap yang terbaik akan mencapai Aku, agar 
Aku dapat membawa persepsimu ke dalam Cahaya. 

Manusia telah menutup pintu, manusia menyembunyikan dirinya. Ia 
mengikatkan dirinya pada keterikatan debu, tidak menyadari bahwa 
semua merupakan kekalahan dirinya dan juga kekalahan Ku. Karena 
hanya dengan kemajuanmu aku maju. Bagian-bagian-Ku tersebar di 
seluruh Keberadaan-Ku yang tak terbatas. Aku bergerak dalam banyak 
cara untuk membentuk kesempurnaanKu. Setiap bagian akan 
menemukan kebangkitannya di dalam Aku, meskipun waktu itu 
dicatat dalam catatan yang hilang dalam udara. Keabadian-Ku hanya 
lengkap dalam kesabaran Diri-Ku di dalam dirimu. 

Jadi Aku menunggu di dalam, dengan mengetahui bahwa permulaan-
Ku itu tidak pernah berakhir. 

Wahai manusia, dalam pola pikiran-Ku yang selalu berubah, Aku 
mewujudkan makhluk-makhluk-Ku. Ketika melihat sebuah gerak, 
jangan pernah ragu bahwa Aku ada di sana. Karena Aku adalah gerak, 
perubahan, dan waktu, sehingga sajak pengulangan-Ku itu dapat 
mendaur semua bagian-Ku. 

Mata kalian menjangkau untuk melihat bintang-bintang, tidak 
menyadari bahwa masing-masing memiliki bintang di dalamnya. 
Meskipun dosa mungkin menghalangi jalanmu kepada-Ku, perubahan 
akan menjadi pedangmu untuk membuka tabir itu dan Aku akan 
menyambutmu dalam kemenanganmu atas dirimu sendiri. 

Meskipun waktu-Ku tidak berarti apa-apa bagi-Ku, waktu bagimu 
dimaksudkan sebagai pengukur untuk mencatat kemajuan di jalan-
jalan-Ku. 

Gerak adalah Aku di dalam kalian, wahai manusia, guna mewujudkan 
perubahan, sehingga pada waktunya kamu dapat lepas dari sajak 
pengulangan kelahiran kembali dan menjadi pikiran yang damai 
tentang-Ku tanpa waktu—selamanya.1 
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1 
Ada dua belas kepadatan dalam sistem yang kita tempati. Masing-
masing dibagi menjadi dua belas siklus utama. Setiap siklus besar dibagi 
menjadi dua belas siklus kecil. Ketika tata surya bergerak dari satu 
kepadatan ke kepadatan lain, itu disebut siklus induk. Tata surya 
tempat kita berada sekarang berada di busur antara kepadatan Ketiga 
dan Keempat. Untuk planet Bumi dan tata surya ini, inilah waktunya. 
Bumi mencapai puncak siklus kecil, siklus besar, dan siklus master 
semua pada waktu yang sama. Ini akan membawa keseimbangan planet 
dengan kutub yang baru. Ketika ini terjadi, gempa bumi besar yang 
tertulis dalam Kitab Wahyu itu akan terjadi.2 

George mengatakan bahwa karena rotasi galaksi kita, atau juga karena 
gerakan relatif yang lebih kompleks yang ada di ruang angkasa, sistem 
planet kita membuat transisi siklus yang akan menghasilkan perubahan 
dalam struktur atom dasar lingkungan fisik kita, termasuk tubuh fisik kita. 

Sumber lain mengatakan: 

… pemahaman kami tentang waktu itu berkaitan dengan siklus 
magnetik. Bisa jadi kami telah mengekspresikan diri kami secara tidak 
sempurna pada hitungan ini karena kami tampaknya tidak dapat 
menyampaikan kepada Anda hubungan antara siklus waktu-siklus 
magnetik — dengan pemahaman Anda tentang waktu.3 

OAHSPE juga berbicara tentang penghentian siklus sebelumnya: 

Maka Jehovih pun berkata: Sekarang aku akan memangkas bumi dan 
surganya. Lihatlah pembagian Wagga yang akan dipotong dan dibuang 
ke bawah air laut. Surganya tidak akan lagi dapat dipegang oleh roh-
roh pemusnah, karena Aku akan mengoyakkan fondasinya dan 
menyebarkannya dalam angin surga. 

Pergilah kamu, dan karenanya, turunlah ke bumi dan sediakan jaring 
dan vancha untuk menampung roh-roh kegelapan itu, dan untuk 
menampung roh-roh manusia yang akan binasa di dalam air. Dan 
kamu berilah tempat di surga-Ku yang agung yang cocok untuk 
mereka; dan bentengilah mereka di surga supaya mereka tidak dapat 
melarikan diri, juga agar mereka dapat terpisah dari kejahatan.4 

Kapal etherean yang berapi-ku akan mengelilingi Wagga di setiap 
sisinya. Dan Aku akan merobohkan dasar-dasar bumi, di perbatasan 
samudra dan pegunungan Gan, juga tidak akan ada penyangga atau 
batu penjuru menahan tangan-Ku. Dan Aku akan mengirimkan hujan 
dan angin dan guntur; dan air dari samudera raya yang akan datang ke 
daratan, dan kota-kota besar akan tenggelam dan ditelan ke dalam laut.5 
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Berikut adalah sumber Hatonn mengenai topik yang sama; kecuali bahwa 
dia berbicara tentang akhir dari siklus yang sekarang. 

Ada banyak getaran dalam ciptaan ini. Telah tertulis dalam karya-karya 
Kudusmu bahwa “di rumah Bapa-Ku, ada banyak istana-istana.” Ini 
adalah pernyataan dari kondisi ini. Istana itu, atau getaran, di mana 
suatu entitas menemukan dirinya didalamnya adalah hasil dari 
keinginannya sendiri. Jika ada pemisahan, atau pilihan, yang harus 
dibuat, maka terserah masing-masing entitas untuk memilih, sesuai 
dengan keinginannya. 

Untuk alasan itulah, kami mengunjungi planet Anda saat ini, untuk 
mencoba membantu mereka yang mungkin ingin membuat pilihan 
mereka. Ada banyak yang sudah memilih, meskipun mereka tidak 
menyadarinya. 

Akan ada sebuah pengalaman dalam ilusi ini, dalam waktu yang tidak 
terlalu lama lagi, yang akan mengkhawatirkan beberapa orang di planet 
ini. Kami berusaha untuk memberikan pemahaman tentang kebenaran 
dari pengalaman ini sebelum itu terjadi. Layanan kami adalah untuk 
membantu mereka yang ingin memilih istana yang berbeda. 

Jika suatu entitas telah memilih istana tertentu, seyogyanya dia akan 
menerimanya. Itu bukan tempat yang baik atau buruk. Itu hanya 
berbeda saja.6 

Ada beberapa peristiwa yang akan terjadi. Akan ada peristiwa yang 
bersifat fisik. Peristiwa-peristiwa ini, dari sudut pandang mereka yang 
hidup dengan ilusi, akan bersifat sangat merusak. Namun, tidaklah ada 
yang namanya kehancuran. Yang ada hanya perubahan. Ini harus Anda 
pahami. Jika Anda memahami ini, maka Anda akan memahami 
kebenaran tentang apa yang akan terjadi. 

Akan ada perubahan, perubahan fisik. Perubahan ini akan sangat 
bermanfaat. Namun, orang-orang di planet ini yang melihat perubahan 
ini dari sudut pandang ketidaktahuan akan menganggap itu cukup 
merusak. 

Ini sangat disayangkan. Namun, orang-orang di planet ini memiliki 
waktu yang cukup banyak untuk menjadi terdidik. Namun, mereka 
telah berusaha mendidik diri mereka sendiri dengan cara-cara ilusi 
mereka, alih-alih dengan cara-cara Sang Pencipta. Ilusi ini begitu kuat 
dalam pemahaman mereka sehingga kebanyakan dari mereka tidak 
memiliki kemawasan dalam realitas kebangkitan ini. Orang-orang ini 
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sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Mereka akan melihat 
perubahan dalam Ciptaan ini sebagai destruktif dan ireversibel. 

T.  Maksudnya, apakah itu akan ada gempa bumi, atau depresi, atau apa? 

Perubahan itu akan bersifat fisik. Depresi yang Anda bicarakan 
bukanlah konsekuensinya. Itu akan dianggap tidak ada apa-apanya 
dibandingkan dengan perubahan fisik yang akan terjadi. Anggota 
kelompok seperti ini yang ingin mengabdi perlu memahami 
sepenuhnya realitas perubahan ini, dan memahami sepenuhnya 
keakuratan pernyataan yang dibuat dalam kitab suci Anda yang 
menyatakan bahwa “Meskipun Anda berjalan melalui lembah bayang-
bayang kematian, Anda tidak akan takut akan kejahatan.” Ini harus 
disimpan di paling atas dalam kesadaran Anda. Karena Anda akan 
melewati lembah ini. Dan Anda akan menunjukkan kepada mereka 
yang mencari pengetahuan Anda tentang kebenaran dan hanya 
kemampuan Anda menunjukkan pengetahuan inilah yang akan 
mengingatkan mereka yang mencari pengetahuan bahwa Anda adalah 
saluran yang benar dan mengetahui. Karena banyak saluran palsu saat 
ini akan hilang. Karena mereka tidak akan dapat menunjukkan 
pengetahuan mereka tentang kebenaran. Karena mereka akan melekat 
pada ilusi yang mengelilingi mereka, dan akan menunjukkan ketakutan 
yang ditimbulkan oleh ilusi ini kepada mereka. 

Perubahan ini dipandang oleh mereka  yang memahaminya sebagai 
perubahan yang sangat bermanfaat. Hal ini juga dipandang, oleh 
anggota kelompok seperti ini yang telah menyadari kebenaran 
informasi ini, sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi semua orang 
di planet ini. Akan sulit bagi beberapa anggota kelompok seperti ini 
untuk menunjukkan pemahaman tentang kebenaran ini, karena 
mereka telah sangat dipengaruhi oleh ilusi yang telah diciptakan oleh 
orang-orang di planet ini. 

Namun, pemahaman ini adalah suatu keharusan untuk ditunjukkan. 

T.  Apa yang akan terjadi, tepatnya?  

Perubahan fisik, apa saja jenisnya. 

Akan ada kehancuran besar-besaran yang terjadi di permukaan 
Anda. Ini akan menjadi sifat yang benar-benar mengubah 
permukaan planet Anda. Kehancuran ini telah ada di dalam 
planet Anda saat ini. Itu telah diletakkan di sana oleh pikiran. Itu 
telah diletakkan di sana oleh pikiran-pikiran populasi planet ini 
selama ribuan tahun memikirkan pemikiran ini. Pikiran ini 
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bersifat getaran. Saat ini Anda sedang melewati bagian terakhir 
dari apa yang Anda kenal sebagai vibrasi densitas ketiga. Tak 
lama, planet Anda akan cukup dalam apa yang Anda kenal 
sebagai getaran kepadatan keempat. Pada saat ini akan ada 
ketidakharmonisan antara pikiran yang menciptakan getaran itu 
yaitu planet Anda, dan pikiran yang berdiam di dalam kepadatan 
yang keempat. 

Banyak energi akan dilepaskan yang bersifat fisik. Energi ini akan 
menciptakan perubahan fisik di dalam planet Anda. Akan ada 
perubahan pada daratan Anda. Perubahan di atmosfer Anda. 

Perubahan dalam semua manifestasi fisik planet Anda. Ini 
sifatnya akan dianggap sebagai bencana alam. Ini adalah hal yang 
sangat baik. Namun, itu tidak akan dianggap baik oleh mereka 
yang berada dalam ilusi. 

Memberi label perubahan ini baik atau buruk adalah sesuatu yang 
tergantung pada individu yang mengamati perubahan itu dan 
orientasinya. Teman-teman saya, alasan perubahan ini bersifat 
bencana adalah bahwa pemikiran yang telah dihasilkan di atas 
dan di planet Anda selama beberapa ribu tahun terakhir adalah 
pemikiran yang tidak selaras dengan getaran baru yang planet 
Anda sekarang sedang masuki. Sang Pencipta tidak pernah 
membayangkan kondisi yang akan segera terwujud di planet 
Anda ini. Kondisi ini terwujud sebagai akibat dari keinginan 
semua individu yang berdiam di planet ini. Mereka tidak 
menyadari keinginan ini, tetapi keinginan mereka telah 
menciptakan ini. 

Dengan keinginan mereka sendiri, mereka telah menciptakan 
suatu kondisi yang akan segera menjadi sangat tidak selaras 
dengan tempat di mana mereka akan berada secara fisik. Karena 
itu, akan ada pelepasan energi besar, yang akan termanifestasi di 
planet Anda dalam bentuk gempa bumi, badai, letusan gunung 
berapi, dan bahkan pergeseran kutub planet Anda sehubungan 
dengan orientasinya di ruang angkasa. 

Perubahan yang akan segera terwujud di planet Anda, seperti 
yang telah saya katakan, itu adalah akibat dari ketidaksesuaian 
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getaran planet Anda dan posisi barunya di angkasa. Perubahan 
ini akan mengingatkan banyak orang di planet Anda yang 
tertidur sangat nyenyak, dan banyak dari mereka yang tidurnya 
relatif dalam. Banyak dari orang-orang ini pada saat ini akan 
menjadi apa yang dikenal di banyak agama Anda sebagai 
"diselamatkan." Ini akan menyelamatkan mereka, karena mereka 
akan dibangunkan dengan keras yang itu perlu untuk 
menyebabkan mereka meningkatkan getaran mereka ke tingkat 
paling akhir yang diperlukan untuk memilih, boleh dikatakan 
demikian. 

Akan ada orang-orang yang tidur lebih nyenyak, bisa dikatakan, 
yang tidak akan melakukan transisi. Terserah Anda untuk 
memberikan mereka yang terbangun informasi-informasi yang 
mereka inginkan. Kami telah menyatakan bahwa transisi ini baik 
dan buruk. Pada akhirnya, dalam arti yang paling luas, ini adalah 
transisi yang baik; Namun, ini adalah transisi yang tidak perlu 
sebenarnya. Dalam transisi normal tidak akan ada pelepasan 
energi, karena dalam transisi normal, getaran planet akan cukup 
cocok dan selaras dengan getaran baru dan lebih tinggi. Ini tidak 
akan menghasilkan pelepasan energi, dan planet ini akan terus 
berlanjut dalam arti yang relatif normal dari getaran yang lebih 
rendah ke yang lebih tinggi. Planet Anda merupakan 
penyimpangan dalam evolusi ruh-ruh orang-orang di planet ini 
dan planet ini sendiri. Perubahan yang akan terjadi akan menjadi 
perubahan yang bermanfaat. Namun, mekanisme perubahan itu 
sendiri sebenarnya sama sekali tidak bermanfaat. 

Orang-orang yang tinggal di permukaan planet ini pada saat ini 
yang sepenuhnya sadar akan hasil dari perubahan ini, dan 
alasannya, tidak akan terpengaruh oleh perubahan ini dengan 
cara apa pun. Mereka yang tidak menyadari hal ini, tetapi 
menyadarinya dalam pengertian spiritual, hanya akan 
terpengaruh secara emosional, karena mereka tidak akan 
mengerti. Ada orang-orang yang ingin kami ajak berkomunikasi.7 

Para makhluk UFOnauts sungguh-sungguh merasa bahwa waktu penuh 
bencana ini tidaklah mutlak diperlukan. Kita bisa menghindarinya jika kita 
selaras dengan getaran baru. Faktanya, waktu yang tepat dari perubahan 
Bumi itu bergantung sepenuhnya pada kita: 
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Kami tentu saja tidak dapat ikut campur, tetapi mohon agar Anda yang 
berada di planet Bumi bekerja secara metafisik, secara mental dengan 
cinta di hati Anda untuk menghilangkan, sebanyak yang diizinkan oleh 
para Ruh untuk dihilangkan; bahaya, ketakutan, kepanikan, dan 
kehilangan. Terima kasih. Kami waspada. Kami tidak tahu kapan dan 
bagaimana beberapa di antaranya akan menyerang. Tapi itu terjadwal, 
dari apa yang bisa kita ketahui tentang kondisi aura dan pemikiran 
massa di belahan dunia ini, yang sangat serius saat ini.8 

1 
Tetapi izinkan saya mengatakan ini kepada Anda, bahwa ramalan yang 
diberikan itu agar supaya manusia memiliki kesempatan untuk 
menghindari hal-hal tersebut. Ramalan itu tidak perlu dipenuhi, karena 
takdir manusia sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Anda tahu, 
ramalan dibuat dengan realisasi dari suatu pola, tetapi pola itu dapat 
diubah, dan Anda, teman-teman saya, Penduduk Bumi, memilikinya 
dalam kekuatan kita untuk mengubah dan menghindari hal-hal ini.9 

Dan dari Kasus No. 3, Bab 1: 

Lalu diapun memberi pemahaman ke kami bahwa orang-orang kecil 
itu bisa menjadi ancaman bagi kita semua di masa depan. Tetapi, 
karena dia sendiri tidak yakin apakah bahaya itu akan berasal dari tipe 
individu tertentu yang telah menculiknya atau dari tipe lain yang tidak 
diketahui, dia sendiri bersiap untuk mengadakan pertemuan lebih 
lanjut dengan mereka untuk mengklarifikasi hal tersebut. 
Bagaimanapun, katanya, dia yakin bahwa bumi berada dalam bahaya 
besar, tanpa tahu dari mana bahaya ini akan datang. Bahaya ini 
diungkapkan kepadanya oleh individu berkulit putih dari seseorang 
yang terkesan ramah yang muncul secara misterius di hadapannya di 
dalam ruangan, tanpa disadari oleh orang-orang kecil itu. Bahaya ini 
akan melibatkan seluruh umat manusia, dan bisa jadi melibatkan 
intervensi oleh makhluk tak dikenal, di samping bencana-bencana 
lainnya. Namun bahaya ini dapat dihindari jika umat manusia 
mengubah perilakunya saat ini.10 

Dewan Konfederasi sendiri berharap bahwa kita di Bumi akan menyadari 
kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh pikiran kita, dan para 
anggotanya itu ada di sini untuk menjaga kita agar pesan cinta mereka 
mengalir kepada semua yang ada di Bumi yang ingin mendengarnya dan 
belajar darinya. 
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Planet Anda, bersama dengan planet lainnya di tata surya, bergerak 
seperti galaksi Anda, ke area ruang yang baru, dengan getaran baru. 
Dalam Ciptaan ini, tidak ada yang lain selain Keberaturan. Anda hanya 
perlu melihat sekeliling Anda untuk melihat keteraturan dan 
kesempurnaan alam semesta ini. 

Anda akan mengalami sebuah Karunia. Karunia ini berupa 
pemahaman baru tentang cinta. Beberapa dari Anda sudah mulai 
mengalami hal ini, dan seiring dengan perkembangannya, hal itu akan 
menjadi semakin nyata bagi banyak orang di Bumi. 

Kami ada di sini untuk membantu dengan pengalaman baru ini. Inilah 
alasannya mengapa begitu banyak saudara Anda datang dari luar 
angkasa, sekarang mereka berada di sini bersama di planet Bumi. Kami 
di sini untuk melayani dan membantu rencana Sang Pencipta 
menghadirkan cinta yang Anda inginkan.11 

Dan dari OAHSPE: 

Begitu besar kebijaksanaan para Dewa dan Dewi ini sehingga dengan 
datang ke dalam atmosfer bumi ini saja itu sudah cukup untuk 
memungkinkan bagi mereka dapat membaca semua jiwa dan doa 
manusia, dan semua pikiran dan keinginan dari ruh-ruh dari surga-
surga bawah milik bumi. Bagi mereka semua, suara Yehovih selalu ada, 
dan kekuatan mereka itu ada pada kebijaksanaan mereka. 

Jehovih telah berkata: Kepada manusia aku telah memberikan kekuatan 
untuk dapat mendengar satu atau dua hal pada saat yang sama; tetapi 
Tuhanku dapat mendengar dengan kecerdasanNya puluhan ribu orang 
berbicara pada saat yang bersamaan. Ya, mereka dapat menemukan cara 
untuk menjawabnya juga.12 

1 
Fragapatti berkata: Autevat, anakku, Seluruh cahaya telah jatuh ke 
atasku dan berkata: Anakku, pergilah ke bintang merah, bumi; 
mantelnya merah dengan darah kefanaan! Sekarang, dalam (ukuran) 
waktunya dia telah berada lebih dari dua ratus tahun di luar batas 
Horub. Untuk ini, aku memanggilmu dan pelayanmu. 

Berapa lama yang engkau perlukan untuk pergi ke sana dan mengamati 
bumi dan langitnya, dan kembali ke sini? 

Autevat, yang telah terlatih baik dalam hal-hal seperti itu, berkata: 
Dengan waktu bumi, empat puluh hari. Fragapatti berkata: Berapa 
jumlah pelayan yang akan engkau perlukan untuk jarak yang begitu 
jauh? Dan Autevat berkata: Dua puluh ribu. 
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Fragapatti berkata: Penuhi dirimu, kalau begitu, semua yang engkau 
butuhkan, dan pergilah segera. Dan jika engkau menemukan 
penduduk bumi yang cocok untuk kalimat-kalimat suci, perintahkan 
Dewa atau Tuan-tuan  itu untuk mengirim para master Loois kedua 
untuk membangkitkan pewaris kerajaan Yehovih. 

Autevat berkata: Kehendak-Mu dan Yehovih jadi maka jadilah. Dan, 
dengan hormat, dia dan para pelayannya mundur, dan, pergi ke 
Gatwawa, memesan sebuah kapal berpanah yang berukuran untuk 
berdua puluh ribu besarannya. Dalam dua hari itu selesai; dan, selama 
itu pula, Autevat telah juga memilih pelayan-pelayannya. Lalu dia pun 
pergi, dengan cepat, bagai seberkas cahaya, Autevat dan para 
pelayannya itu, menuju bintang merah, bumi. Untuk melihat apa yang 
sesungguhnya terjadi, yang menyebabkan dewa sejauh Fragapatti 
berada, dapat merasakan dan mengetahui darah manusia mengalir! 

Karena begitulah kesempurnaan Putra dan Putri Yehovih. Manusia 
sendiripun dapat merasakan hal-hal yang agak jauh; sedangkan dewa-
dewa Yehovih yang ditinggikan itu dapat merasakan nafas bintang-
bintang, dan tahu kapan mereka berada pada ketidakaturan.13 

1 
Planet Bumi sekarang berada dalam kondisi transisi menuju 
pengungkapan yang lebih besar dari perkembangan manusia; dunia ini 
tidak akan mati! 14 

1 
… kami sekarang dengan tekun mempersiapkan jalan agar langkah-
langkah-Nya terdengar di seluruh dunia. Kerajaan sudah bukan lagi 
dekat, Kerajaan itu telah ada di sini, dan Dia akan segera terwujud bagi 
semua orang. Kami telah menunggu waktu ini tiba dengan penuh 
semangat selama berabad-abad. Bukankah ini saatnya untuk 
bersukacita besar meskipun beberapa malapetaka akan datang ke bumi? 
Tetapi melalui pemurnian dengan bencana ini, manusia akan mewarisi 
keilahiannya.15 

1 
Pengetahuan utuh tentang kehadiran kami akan segera diketahui 
orang-orang Anda. Akan ada, pada saat itu, pergolakan besar di planet 
Anda. Kami menyesal ini tidak dapat dihindari dengan cara apa pun. 
Kami tahu ini sejak awal. Oleh karena itu, kami telah berulang kali 
memperingatkan manusia untuk bersiap menghadapi peristiwa ini, 
baik secara mental maupun fisik. 16 
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Dan satu pengetahuan terakhir dan sangat masuk akal dari seorang 
penerima kontak UFO tentang prediksi bencana ini, yang dapat kita catat 
sebagai persepsi yang akurat: 

“Orthon,” seorang makhluk kosmik, memberi tahu sekelompok 
kontak dari Denmark bahwa bencana besar akan terjadi pada 24 
Desember 1967. Pers dengan bebas telah menerjemahkan ini sebagai 
“akhir atau kiamat dunia.” Borge Jensen, juru bicara kontak-kontak itu, 
mengatakan kepada wartawan bahwa Orthon dan Space Brothers 
lainnya telah mengeluarkan peringatan itu karena cinta mereka kepada 
umat manusia. Dan dunia tidaklah berakhir, dan orang dapat 
mendiskusikan kembali apa batas-batas dari apa itu "bencana alam", 
tetapi pada tanggal yang disebutkan oleh makhluk luar angkasa itu, 
gempa bumi telah mengguncang berbagai belahan dunia (beberapa 
tercatat setinggi 7,25 pada skala Richter 10) , sebuah gunung berapi 
yang tidak aktif di Samoa mulai memuntahkan api baru, dan hampir 
seluruh Eropa lumpuh oleh badai musim dingin yang parah. 
Mungkinkah saudara Luar Angkasa kita itu hanya membesar-besarkan 
cakupan bencana yang akan datang dalam upayanya membuat para 
warga bumi yang apatis dan skeptis bertindak?17
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Bab Sepuluh 

Kesimpulan 
Dalam bab-bab sebelumnya, kita telah mengenal pondasi-pondasi umum 
dari komunikasi dasar yang telah saya ambil dari para penerima kontak dan 
fenomena UFO lainnya. Materi yang telah kami periksa hanyalah porsi 
kecil dari total data kontak yang tersedia untuk para peneliti, tetapi itu 
cukup mewakili inti umum dari sebagian besar data-data kontak. Saya tidak 
akan mengatakan bahwa tidak ada beberapa kasus kontak yang benar-benar 
anomali, tetapi itu tampaknya minim. Salah satu kasus dibawah ini adalah 
kontak yang cukup aneh dan panjang dari warga planet bernama UMMO, 
laporan kontak itu aslinya berasal dari Spanyol. Demikian yang dikatakan 
seorang peneliti: 

Ketika diundang untuk berpidato di pertemuan sebuah Simposium, 
Sekretaris Jenderal Fouere sedang berkutat dengan sifat unik dari 
laporan-laporan UMMO tersebut. Dia berkata: “Saya telah menerima 
lusinan pesan yang diduga dari makhluk luar angkasa, yang 
ditransmisikan melalui semua tipe-tipe kontak. Pesan-pesan itu selalu 
merupakan pesan bersifat misionaris atau evangelis, di mana makhluk-
makhluk terestrial diperingatkan akan bahaya yang luar biasa yang 
diakibatkan oleh manipulasi sembarangan energi atom; atau yang lain 
mencoba menyelamatkan kita dan menebus (dosa) kita. Pesan UMMO 
sendiri, di sisi lain, tidak berusaha mengubah kita menjadi beragama 
kosmik apa pun itu.1 

Perlu dicatat meskipun materi UMMO itu tidak terlalu tajam dalam 
semangatnya menyelamatkan bumi, isi filosofis dari pesan-pesan tersebut 
sesuai dengan filosofi dasar Dewan Konfederasi. Peneliti terkenal Brad 
Steiger , seorang pria dengan sedikit pengalaman dalam berurusan dengan 
fenomena kontak  seperti ini, memberikan evaluasi pada isi pesan kontak 
itu dalam bukunya yang ditulis sangat bagus dan perseptif, THE 
AQUARIAN REVELATIONS: 

Isi filosofis dan metafisik dari pesan penting yang diduga dipercayakan 
kepada pihak yang dihubungi itu hampir selalu sama. Hasil dari 
distilasi Apokrifa Luar Angkasa akan mengungkapkan konsep-konsep 
seperti berikut: 

• Sejatinya manusia tidak sendirian di tata surya. Ia memiliki 
"saudara luar angkasa" dan mereka datang ke bumi untuk 
menghubungi manusia dan mengajarinya. 
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• Saudara Luar Angkasa itu memiliki informasi lanjutan yang ingin 
mereka berikan kepada saudara-saudara mereka yang lebih lemah. 
Saudara Luar Angkasa itu ingin manusia bergabung dengan 
federasi spiritual intergalaksi. 

• Para Saudara-saudari Luar Angkasa itu ada di sini untuk mengajar, 
membantu manusia naik ke tingkat getaran yang lebih tinggi 
sehingga manusia siap memasuki dimensi baru. Menurut Apokrifa 
Luar Angkasa, tujuan seperti itu persis seperti yang coba diajarkan 
oleh Yesus, para nabi, Konfusius, dan para pemimpin agama-
agama besar kepada manusia. 

• Manusia sekarang berada dalam masa transisi sebelum fajar Zaman 
Baru. Dengan kedamaian, cinta, persaudaraan, dan pengertian di 
pihak manusia, manusia akan melihat era baru yang agung itu 
mulai menyingsing.” 

• Jika manusia tidak menaikkan tingkat getarannya dalam jangka 
waktu tertentu, perubahan bumi yang parah dan bencana alam 
akan terjadi. Bencana semacam itu tidak akan menghancurkan 
dunia, tetapi akan menjadi cawan bencana sebagai wadah 
membakar sisa-sisa manusia yang bebal.”2 

Anda dapat melihat bahwa saya bukanlah satu-satunya ahli ufologi yang 
telah menyusun potongan-potongan puzzle ini dengan sangat sabar selama 
bertahun-tahun. Kesimpulan tentang isi pesan-pesan  UFO ini tampaknya 
tidak dapat dihindari oleh penyelidik yang serius. Faktanya, aspek 
misionaris dari kontak UFO itu diasumsikan ada sampai pada titik di mana, 
dalam kasus baru-baru ini, seorang penyelidik akan bingung mengapa 
orang-orang yang dihubungi itu tidak merespons pesan itu dengan benar: 

Jika pengalaman Nyonya M itu "dirancang" untuk menginspirasi nya 
dengan semangat dakwah atau misionaris, seperti yang juga terjadi pada 
kontak lain, mengapa itu tidak "berhasil", dan untuk alasan lain apa, 
yang mungkin lebih dalam selain menghindari ketenaran yang 
membuatnya tidak memberi tahu banyak orang tentang 
pengalamannya itu.3  

Untuk menyimpulkan eksplorasi ini, saya akan membuat pernyataan 
tentang keseluruhan cerita UFO sebagaimana apa yang saya pahami, pada 
tingkat filosofis dasarnya. Sumber-sumber UFO itu memiliki pandangan 
tentang alam semesta dan manusia di dalamnya di mana itu semuanyalah 
yang membuat mereka melakukan semua tindakannya terhadap kita. 
Berikut Ini adalah yang kami dapatkan dari sebagian besar kontak UFO ini: 
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Yang membuat semua hal yang ada di alam semesta adalah kesadaran, 
sebuah kesadaran tunggal yang tak terbatas. Ini menurut definisinya ialah 
Sang Pencipta. Kesadaran ini menciptakan getaran ke seluruh ruang tak 
terbatas. Getaran atau vibrasi dasar ini diidentifikasi dalam ilmu fisika kita 
sebagai foton, gelombang partikel dasar yang disebut cahaya. Getaran 
cahaya ini adalah bahan baku segala sesuatu yang ada di dalam Ciptaan ini. 

Getaran-getaran yang terbentuk dari cahaya ini ada pada rentang frekuensi 
yang besar, dan hanya sebagian kecilnya saja yang dapat terlihat dalam 
realitas fisik kita saat ini. Semua atom, baik di dalam atau di luar realitas 
fisik kita itu merupakan rotasi-rotasi dan getaran yang lebih kompleks dari 
foton dasar. 

Kesimpulannya, kita, manusia, adalah entitas yang sangat kompleks, 
bergetar, tunggal, dan tak terbatas. Sekarang ini kita sedang mengalami ilusi 
individualisasi sebagai entitas yang terpisah, tetapi sejatinya kita masih 
tercipta oleh satu kesadaran, dan esensi dasar kita berada di dalam satu 
kesadaran itu yakni Sang Pencipta. Kondisi sejati ini telah dialegorikan oleh 
kisah Alkitab tentang Adam dan Hawa. Dalam kisah itu, sebuah ular 
membujuk pasangan itu untuk memakan buah pengetahuan dualitas (baik 
dan jahat), sehingga mereka diusir dari Taman Surga. Makhluk UFOnauts 
mengatakan bahwa Sang Pencipta telah menciptakan kita dengan 
pengetahuan tentang kebersatuan kita dengan segala sesuatu, juga dengan 
kehendak bebas dan sebagai putra dan putri-Nya, kita berkemampuan 
untuk menciptakan. Melalui kehendak bebas kita, kata mereka, manusia 
sejak lama memutuskan untuk menjadi individual sehingga kita tidak dapat 
lagi menemukan kebersatuan kita satu sama lain. Kita tidak lagi satu, kita 
telah memasuki alam semesta dualitas buatan manusia itu sendiri, 
keterpisahan dari pemikiran awal, yang kemudian menghasilkan polarisasi 
kesadaran (baik dan jahat). Dari dualitas inilah  semua masalah kita saat ini 
dihasilkan. 

Pikiran kreatif yang asli adalah pemikiran tentang penciptaan di mana 
setiap bagiannya akan bertindak untuk melayani bagian lain, sama seperti 
bagian-bagian tubuh bertindak sebagai satu unit, yang saling 
menguntungkan demi dirinya sendiri secara keseluruhan. Namun, di dunia 
ciptaan manusia, berbagai bagiannya telah berhenti saling mendukung 
secara total dan tidak lagi saling menguntungkan satu sama lain, dan realitas 
dunia yang jauh lebih kompleks pun muncul. Pertanyaan mengapa dunia 
ini tampaknya tidak bekerja dengan baik dapat dipusatkan dengan 
membayangkan apa yang akan terjadi pada ciptaan alam jika pohon-pohon 
bosan mengubah CO2 menjadi oksigen dan awan memutuskan untuk 
tidak hujan lagi. Dalam beberapa kasus, kita sebagai manusia masih 
mempunyai bias terhadap tindakan-tindakan pelayanan ini: kita terkejut 



Misteri UFO & Rahasia-Rahasianya 

218 

melihat seorang ibu menolak untuk memberi makan anaknya yang baru 
lahir. Tetapi kita telah tersesat cukup jauh ke dalam isolasi-isolasi itu 
sehingga tidak dapat merasakan kesatuan di antara kita semua, sehingga kita 
cenderung percaya bahwa ada beberapa yang tidak seharusnya kita layani, 
tetapi sebaliknya, dilawan. 

Petualangan Adam dan Hawa kita yang jauh dari pemikiran asli ini telah 
berhasil menghasilkan perubahan getaran, yakni ketika struktur kesadaran 
individualisasi itu mulai terbentuk. Dahulu ketika manusia yang individual 
itu masih muda ia memiliki kemampuan penuh Sang Pencipta yakni 
langsung dapat menciptakan apa yang ia bayangkan. Demikianlah Ciptaan 
itu itu tumbuh dan berkembang. Tetapi ketika kesadaran akan kesatuan 
hilang, Penciptaan itu menjadi bertingkat-tingkat sehingga menjadi ada 
bukan sebagai satu getaran cinta tetapi sebagai banyak getaran, yang 
masing-masing sedikit kurang cepat dari pendahulunya. Maka 
berkembanglah berbagai kepadatan pengalaman, semuanya terkondensasi 
dari getaran asli yang sama, masing-masing mencakup bagian dari 
rentangan kesatuan total hingga pemisahan total. Ini membuat adanya 
penciptaan pengalaman yang luas, mengingat bahwa kesadaran asli itu 
sendiri tidak terbatas sejak awal. 

Kita, hari ini, terbungkus dalam kesadaran berkalpa-kalpa jauhnya dari 
kondisi kesatuan total. Sebagian besar dari kita tidak sepenuhnya menyukai 
tempat kita mendarat dalam rangkaian pengalaman ini: lebih buruk lagi, 
kebanyakan dari kita bahkan tidak ingat perjalanan yang kita tempuh untuk 
sampai ke sini. Menurut kontak UFO, kita berada pada titik dalam 
perjalanan kembali ke pemikiran awal di mana mungkin bagi setidaknya 
sebagian dari kita untuk menyadari posisi kita dan membuat pilihan sadar 
tentang kemajuan kita sendiri. Kita sendiri telah bersiap untuk membuat 
pilihan ini selama hampir satu siklus penuh pengalaman pada tingkat atau 
kepadatan ini. Waktu untuk membuat pilihan itu adalah sekarang, karena 
siklus ini sedang berakhir. 

Secepat kapal-kapal melewati (kecepatan) cahaya, para musisi etherean 
pun sampai, dan ingin sekali bertemu Hipacha dan tuan rumahnya, 
terutama I'hins , dan untuk memberi selamat kepada mereka karena 
menjadi panen pertama dari surga terendah di akhir siklus. Dan 
memang dapat dikatakan aneh karena hanya ada dua kali lebih banyak 
dari yang telah disiapkan Sethantes pada fajar pertama di bumi. 
Fragapatti pun memanggil utusan-utusan tangkas milik jalan Gon, di 
etherea , dan dia berkata kepada mereka: Pergilah ke Sethantes , yang 
ladangnya terletak di Jalan Gon, dan katakan kepadanya: Salam, dalam 
nama Yehuwa! Bumi telah mencapai Obsod dan Goomatchala , rumah 
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Fragapatti , yang telah mengirimkan cinta dan kegembiraan atas nama 
enam puluh juta , panen pertama h'ak , kelas enam puluh lima.4 

Kelas lima puluh adalah nilai minimum yang dapat dipanen, menurut 
OAHSPE, nilai yang menunjukkan bahwa orang tersebut lima puluh 
persen telah melayani dirinya sendiri dan lima puluh persen melayani orang 
lain. 

Sekarang kita hidup dalam kepadatan getaran ketiga, dan mencoba dengan 
cara yang agak kabur untuk belajar bagaimana berpikir, bukan dengan cara 
yang kompleks dan intelektual tetapi dalam arti menyelaraskan dengan 
getaran asli kesatuan. 

Saya menyadari bahwa beberapa orang sangat puas dengan kehidupan ini 
apa adanya. Saya teringat kepada seorang petugas kebersihan sirkus yang 
tugasnya membersihkan gajah. Disela pekerjaannya yang penuh dengan bau 
busuk, dengan sekop di tangan, dia mendongak dan tersenyum. "hey, 
katakan," kami menyindir, "kenapa kamu terus bekerja di sini. Pekerjaan 
apa ini?! Tidakkah kamu ingin pergi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih 
baik?” Petugas kebersihan itu tertawa terheran-heran, dan menjawab: “Apa? 
Dan berhenti dari bisnis dunia hiburan?” Jadi, beberapa orang memang 
menyukai kepadatan ini, dan, memang, ada orang yang mencari tingkat 
pengalaman yang lebih menjauhkan dari kesatuan dibanding kita. Jika 
semua di planet kita berjuang untuk persatuan, maka makhluk UFOnaut 
itu tidak akan terlalu sulit dipahami. Tapi ada banyak yang lebih memilih 
alam semesta mereka sendiri seperti sekarang, dan tidak ingin diganggu 
dengan omong kosong seperti itu. 

Di OAHSPE, kami menemukan Jehovih berbicara " sifat ’ketiadaan cahaya’ 
yang melekat" di taman etherean , menyatakan situasinya seperti ini: 

Enam belas kali tuan rumah etherean saya telah menebus bumi dan 
langitnya dari kegelapan menjadi terang, namun sebelum akhir siklus 
ini dia jatuh lagi, dan juga atmosfernya bersamanya. Dan sekarang telah 
terjadi dimana surganya dipenuhi oleh ribuan juta ruh yang tidak 
mengenal Aku dan dunia-Ku yang terbebaskan.5 

Berikut tentang “manusia yang jatuh” yang dijelaskan dengan cara lain: 

…  manusia begitu mencintai bumi dan apa saja yang melayaninya 
demi kenyamanannya dan keinginan dagingnya, sehingga dia jatuh dari 
tempatnya yang tinggi. Dan kegelapan besar pun menimpa bumi. Lalu 
manusia menanggalkan pakaiannya, dan pergi telanjang, dan menjadi 
bersifat duniawi dalam keinginannya. Para Dewa telah pergi berkeliling 
bumi memanggil: Datanglah kepada-Ku, hai manusia! Lihatlah, 
Tuhanmu telah kembali! Tetapi manusia tidak mendengar suara 
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tuannya; karena, oleh kesenangan manusia, roh manusia ditutupi 
dalam dagingnya sendiri.6 

Jadi, umat manusia, dan semua entitas yang ada dalam Ciptaan, yang 
berdiam dalam berbagai kepadatan, dalam tingkat tertentu mereka itu peka 
dan tidak peka terhadap getaran asli kesatuan atau cinta yang menciptakan 
alam semesta. 

Setelah semua kepadatan ini terbentuk dalam Ciptaan ini, keinginan pun 
mulai muncul untuk melakukan hal yang tak terhindarkan: membuat 
lingkaran penuh kembali ke kesatuan semula. Tangga Yakub, dengan setiap 
anak tangganya yang semakin tinggi, adalah analogi yang baik untuk ini: 
manusia memiliki keinginan yang tak terelakkan sejak lahir untuk mencari 
puncak tangga pengalamannya. Di seluruh Penciptaan kita yang tak 
terbatas ini, entitas menjadi berkembang, pada berbagai tingkat, dalam 
pendakian ini kembali ke kondisi semula. Ketika entitas itu mencapai titik 
tertentu dalam perkembangannya, mereka mulai memahami kembali sifat 
Sang Pencipta sebagai pelayan bagi semua. Pada titik ini entitas-entitas ini 
mengulurkan tangan mereka menuruni tangga, untuk membantu saudara-
saudara mereka yang sedang mendaki di bawah. Tetapi hukum kemajuan 
itu ditahan dalam kesempurnaan kehendak bebas, sehingga hanya mereka 
yang berusaha meraih bantuan itu yang akan menerimanya. Manusia 
memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk maju, atau bahkan mundur, 
dengan kecepatannya masing-masing; jumlah waktu yang tak terbatas itu 
tersedia. 

Sumber UFO menyatakan bahwa dalam getaran kepadatan ketiga kita ini 
memiliki alat yang dapat digunakan untuk membuat pengalaman kita 
berguna untuk kemajuan kita: tubuh fisik atau kepadatan ketiga kita, dan 
diri kita yang lebih tinggi atau sang Diri Sejati, yang dapat melepaskan diri 
dari tataran fisik dan mengalami getaran yang lebih halus yang eksistensinya 
menembus dunia fisik kita. Sebagian besar dari total umat manusia yang 
pernah ada dalam fisik itu saat ini dapat ditemukan di alam eksistensi yang 
lebih halus. Penghuni wilayah astral dan devachanic ini menjelma menjadi 
tubuh fisik terutama untuk menjalani pengalaman-pengalaman yang 
ditawarkan oleh dunia fisik. Beberapa di alam astral berinkarnasi terutama 
untuk mengalami kesenangan badan fisik. Jiwa-jiwa yang lebih berkembang 
secara spiritual dari wilayah devachanic sering menginginkan inkarnasi ke 
dalam fisik untuk mematangkan diri mereka sendiri melalui katalis 
pengalaman fisik, yang jauh lebih langsung dan lebih terasa daripada 
pengalaman di alam yang lebih tinggi. Tujuan astral itu mudah dimengerti: 
dia hanya ingin kembali ke gelanggang permainan ini dan meramaikannya. 
Untuk mengerti alasan sebuah entitas devachanic juga ingin berinkarnasi, 
izinkan saya memberikan contoh dalam bentuk cerita. Bapak Budi, dalam 
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kehidupan sebelumnya di Bumi, telah melakukan banyak hal baik, tetapi 
seperti halnya kita semua, dalam beberapa hal dia masih bisa egois. Setelah 
kematiannya, ia kembali ke alam yang lebih tinggi, dia dapat menyaksikan 
seluruh kehidupannya yang baru saja berlalu, dan dalam perspektif ini 
kesalahannya menjadi terlihat jelas. Dalam getaran yang lebih tinggi, yang 
ia dapat datangi karena getarannya pada dasarnya cocok dengannya, semua 
temannya memiliki keinginan untuk maju, dan dengan demikian ia 
menjadi mampu “melihat” dengan mata yang lebih tajam apa yang telah 
terjadi di alam yang lebih padat. Kesalahannya pun menjadi jelas. 

Sekarang Bapak Budi ini memiliki ambisi: dia ingin memperbaiki 
kesalahannya untuk meningkatkan tingkat kesadarannya. Tetapi ini tidak 
mudah dilakukan dengan kekuatan kehendak murni. Itu harus dilakukan 
di tingkatan yang padat di mana seseorang akan beraksi dan kemudian 
tampaknya juga menerima reaksi dari luar. Pada tingkat devachanic jelas 
bahwa semua efek adalah hasil dari tindakannya sendiri. 

Bahkan untuk kuadrat jarak dari bumi, begitu pula tingkat 
kebangkitanku. 

Sesuai dengan keagungan jiwa manusia itu sendiri, demikianlah ia akan 
mendiami tempat-tempat yang telah Kubuat. 

Menurut pertumbuhan dan perkembangan jiwanya sendiri, demikian 
juga dia akan naik dalam kerajaan-Ku, jauh dari bumi, tingkat demi 
tingkat Aku menyesuaikannya.7 

Nilai keutamaan yang besar dari dunia fisik adalah jumlah rasa sakit yang 
dapat ditimbulkannya dalam kesadaran. Disebabkan oleh rangsangan 
katalis ini yakni rasa sakit yang kita secara bertahap belajar bagaimana 
menghindari rasa sakit, dalam artian yang terus meningkat. Manusia 
primitif belajar untuk tidak memasukkan tangannya ke dalam api: manusia 
yang mencari spiritual belajar untuk memerangi rasa sakitnya sendiri 
dengan berusaha melayani sesamanya. Rasa sakit dari keberadaan ini dapat 
dirasakan pada tingkat tubuh fisik, di dalam tubuh mental atau emosional, 
atau hanya di dalam tubuh spiritual. Namun sementara kita berada di 
dalam kepadatan fisik rasa sakit ini akan memiliki sifat yang jauh lebih 
mendesak dan menekan, dan keputusan untuk mencari obatnya yang sesuai 
akan memiliki efek yang jauh lebih nyata pada esensi keberadaan kita. 

Jadi Pak Budipun memilih kehidupan yang lainnya. Mungkin kali ini dia 
sedikit lebih baik. Dia mengevaluasi lagi. Tidak ada batasan jumlah 
percobaan yang dapat dilakukan seseorang. Jika perlu , suatu entitas dapat 
melewati pengalaman duniawi ini dengan abadi. 
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Analoginya dapat dibuat dengan alat distilasi air murni. Getaran yang lebih 
padat itu lebih dekat ke permukaan bumi, bahkan menembusnya, 
sedangkan yang lebih cepat bergerak ada di ketinggian yang lebih tinggi. 
Entitas akan terus-menerus membuat sirkuit dari tingkat yang lebih tinggi 
kembali ke permukaan, lalu kembali lagi, ke atas, tetapi mudah-mudahan 
ke getaran yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ini adalah semacam 
proses perembesan yang akhirnya menghasilkan sulingan jiwa yang siap 
untuk penyulingan lebih halus. Ini telah kita lihat disebut sebagai 
kepadatan keempat oleh sumber UFO. OAHSPE menjelaskan jenis distilasi 
yang diinginkan pada kepadatan keberadaan ini sebagai berikut: 

Yehovih telah membuat manusia dan malaikat sedemikian rupa 
sehingga, siapa pun yang telah belajar untuk melepaskan dirinya dan 
bekerja demi kebaikan orang lain, sudah berada di atas kelas lima 
puluh, dan kenaikannya akan terus-menerus setelahnya; sementara 
mereka yang berada di bawah kelas lima puluh, yang belum melepaskan 
dirinya, harus condong ke bawah, menuju bumi.8 

Dalam panen kami sebelumnya, kata OAHSPE, hanya sebagian kecil yang 
telah “mencapai angka kelulusan”: 

Loo'wan berkata: Roh Agung, saya telah mendengar, saya telah 
melihat. Kami mengumpulkan hasil bumi untuk-Mu, ya Jehovih , 
tetapi itu sedikit. Kami mengumpulkan hasil bumi dari roh-roh gelap, 
oh Jehovih , dan jumlahnya sepuluh kali lebih besar. Lihatlah, tidak ada 
keseimbangan di antara mereka.9 

1 
Dan sesering mereka dibangkitkan dalam cahaya, demikian sering pula 
mereka dilemparkan lagi dalam kegelapan, karena keinginan besar roh-
roh orang mati yang ingin kembali ke bumi. Druj ini kembali ke 
manusia dan mengikat mereka sebagai janin atau sebagai kefamiliaran, 
dan mengilhami mereka akan kejahatan. Pergilah sekarang ke bumi, 
wahai kekasihku, dan temukan belahan bumi tempat kebanyakan druj 
ini berkumpul, karena aku akan mencabut benteng mereka; Aku akan 
menghancurkan mereka dari tempat tinggal mereka dan mereka tidak 
akan lagi membawa umat-Ku ke kehancuran.10 

Di masa panen yang lalu, telah terjadi bahwa seluruh populasi terisolasi 
yang ada di dunia kita akan mencapai getaran yang memuaskan, dengan 
jiwa-jiwanya kemudian memilih untuk berinkarnasi di sini bersama dengan 
mereka yang berpikiran sama, populasi ini diisolasi dari bagian dunia 
lainnya. Dalam keadaan ini, makhluk UFOnauts telah mampu melakukan 
kontak fisik yang sebenarnya dengan getaran berikutnya. Para Sumber 
UFO sendiri merasa bahwa kontak terbuka ini akan sangat merugikan 
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budaya mana pun yang tidak siap secara spiritual menerima itu, karena 
beberapa alasan. Pertama, adalah demoralisasi untuk menyadari bahwa ada 
tempat yang ternyata tidak bisa dikunjungi. Lebih penting lagi, yakni ilusi 
fisik yang terefektif ini ketika itu tampak benar-benar nyata dan tidak perlu 
dipertanyakan lagi. Orang-orang yang kurang lebih siap untuk lulus dari 
kelas Bumi ini tidak perlu lagi memiliki ilusi yang dipertahankan untuk 
mereka; mereka siap bagi perspektif yang lebih luas. Bagi yang masih 
belajar, cara pandang ini akan merugikan. Ini akan menanamkan, sampai 
taraf tertentu, keraguan akan pentingnya "alat bantu pelatihan" dari 
pengalaman kita sehari-hari. IS memberi tahu Puharich dan Geller bahwa 
mereka telah mendarat 3000 tahun yang lalu. Mereka tampaknya telah 
menemukan budaya yang cukup maju getarannya untuk kemudian dapat 
bertemu. 

Saat ini, tampaknya tidak ada budaya atau bangsa yang cukup maju secara 
keseluruhan untuk memungkinkan pendaratan umum atau massal entitas-
entitas kepadatan keempat. Ada kemungkinan untuk kelompok yang sangat 
kecil dan terisolasi dapat menerima kontak langsung seperti itu. Tapi IS 
mengatakan, "Dan sekarang kami harus mendarat lagi." Mereka ingin sekali 
membantu kita, sekarang, dan mendarat, karena posisi kita dalam sistem 
siklus kita sekarang ini. Kita berada di akhir masa panen, sehingga Bumi 
sendiri sedang melakukan transisi ke kepadatan keempat. Transisi ini tak 
terhindarkan dan tidak hanya melibatkan planet kita, tetapi juga tata surya 
secara keseluruhan. 

Saya menyadari ini adalah salah satu bagian tersulit dari cerita UFO untuk 
ditelan. Tidak mudah untuk membayangkan tidak hanya orang, tetapi 
setiap atom, molekul, partikel dan bagian dari tata surya, itu dalam transisi, 
sehingga tingkat getaran semua partikel akan meningkatkan satu tingkat 
kepadatan dalam tingkat getarannya. Tetapi penjelasan tentang penyebab 
bencana alam yang diramalkan oleh sebagian besar penerima kontak UFO 
bertumpu pada premis dasar transisi siklis ini. Untuk kekacauan planet itu 
sendiri dikatakan terjadi karena ketidakharmonisan antara getaran planet 
kita dan kepadatan tempat transitnya. 

Getaran planet itu dikatakan sebagai hasil dari jumlah total getaran individu 
manusia sepanjang sejarah. Ketika kemajuan tingkat getaran sebagian besar 
orang itu pada tingkatan "normal", maka ketika saatnya tiba, transisi ke 
getaran yang lebih tinggi itu akan berjalan mulus dan tanpa insiden. Tetapi 
dalam kasus kita, sebagian besar orang kita belum bisa membuat kemajuan 
yang sesuai, sehingga ada konflik antara getaran planet kita dengan getaran 
volume ruang baru yang kita lewati sekarang ini. Ketika getaran itu 
meningkat pada tingkat nuklir (tinggi) dan perubahan mulai terjadi, 
pelepasan energi yang dihasilkan akan menghasilkan gradien termal yang 
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cukup untuk menciptakan tekanan besar di Bumi dan oleh karena itu 
terjadilah perubahan Bumi besar-besaran. Melalui George Hunt 
Williamson, sumber yang dikenal sebagai Brother Philip mengatakan, 

Pedulilah dirimu akan domba-domba itu, mereka yang tersesat atau 
menyimpang, karena mereka telah menerima pesan-pesan harapan dan 
iman untuk menanggung hari-hari tragis yang akan datang itu.11 

Philip menggambarkan "domba" sebagai mereka yang memiliki getaran 
yang cukup tinggi untuk melakukan transisi ke kepadatan berikutnya, 
tetapi tidak memiliki pengetahuan intelektual tentang apa yang terjadi. 
Mereka melihat banyak “domba” duduk di pagar, siap antara berjuang 
secara sadar untuk maju secara spiritual atau sebaliknya berjuang untuk 
tujuan yang lebih berorientasi fisik dengan mengesampingkan tujuan 
spiritual. Adalah harapan mereka bahwa domba-domba itu dapat 
disiagakan ketika perubahan Bumi ini dimulai, sehingga mereka dapat 
meloncat dari pagar, ke sisi spiritual. Bencana itu akan menakutkan banyak 
orang, dan Dewan Konfederasi Planet ingin mengurangi ketakutan ini, 
dengan menempatkan peristiwa tersebut ke dalam perspektif spiritualnya. 

Tentu saja, ketika kita mengalami bencana seperti angin puting beliung, 
angin topan, atau banjir, kita melihat banyak kesombongan dan 
kepongahan tersapu atau terhempas. Struktur fisik tercabik-cabik, barang-
barang milik orang dan harta simpanan hilang. Namun dari pengalaman-
pengalaman ini, banyak orang melaporkan rasa terima kasih mereka yang 
baru kepada Sang Pencipta karena telah menyelamatkan mereka dari apa 
yang mereka lihat, dan sekarang menjadi jauh lebih penting yakni orang-
orang yang mereka kasihi. Pengalaman itu tampaknya berfokus pada 
perasaan baru dilahirkan, bersyukur atas berkat yang nyata, dan rendah hati 
di hadapan kemahakuasaan Sang Pencipta. 

Kelompok UFOnauts yang berorientasi positif bekerja untuk menyediakan 
bagi orang-orang hanya dalam kerangka pemikiran ini yakni informasi 
mengenai alasan spiritual adanya perubahan Bumi. Alkitab sendiri 
memberitahu kita, “Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena 
mereka akan mewarisi Bumi.” Mengacu pada transisi yang akan datang, 
pernyataan tersebut menggambarkan sikap yang berorientasi melayani yang 
cukup selaras dengan tingkat getaran baru Bumi. 

Dalam pesan yang sama, Brother Philip berkata, 

… roh Anti-Kristus itu semakin kuat, dan semakin mendekat ke Bumi, 
di mana ia akan mengalami pergolakan kematian terakhirnya. Tetapi 
dalam pergolakan kematiannya ia akan membawa banyak orang jatuh 
bersamanya, dan mereka tidak akan mendapatkan Kerajaan untuk 
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diwarisi, tetapi harus mengulangi lagi siklus besar yang mana sekarang 
sedang berpuncak adegan-adegannya di dunia Bumi Anda.12 

Ini dibicarakan dalam Alkitab sebagai pertempuran Armagedon. Sumber-
sumber UFO melihatnya sebagai perang pemikiran yang melibatkan 
miliaran entitas baik secara fisik maupun dalam kepadatan getaran bumi 
yang lebih halus, dimana miliaran orang tersebut hanya mengetahui sedikit 
atau bahkan tidak sama sekali tentang posisi mereka dalam pertempuran 
tersebut, atau bahkan tahu bahwa ada pertempuran yang sedang 
berkecamuk. Seperti pada kebanyakan pertempuran, hanya "jenderal-
jendralnyalah" yang mengetahui tujuan keseluruhan dari pertarungan itu, 
dan dalam pertempuran ini para Master dari kedua sisi—pihak yang baik 
dan jahat, atau persatuan dan pemisahan—melakukan yang upaya terbaik 
mereka untuk memanen besar ‘kesadaran’ sebagai hasil panennya. Tujuan 
mereka sepenuhnya berada dalam apa yang kita sebut sebagai bidang 
mental, tetapi tujuan yang dimenangkan di dalam bidang ini tak bisa 
dihindari termanifestasi ke dalam bidang fisik. 

Peningkatan polarisasi kekuatan baik dan kekuatan jahat di dalam orang-
orang di planet kita sekarang itu muncul, di satu sisi, pada peningkatan 
besar keinginan orang-orang mencari (pemahaman) spiritual; di sisi lain, 
muncul juga pada peningkatan besar dalam kejahatan, pikiran seputar 
berperang, keinginan akan kekuasaan individu, keserakahan dan korupsi 
perusahaan dan pribadi, dan banyak aspek pemikiran negatif lainnya yang 
dengan mudah dibaca di berita hari ini. Fakta pentingnya tentu saja 
bukanlah bahwa hal-hal ini terjadi, tetapi mereka itu meningkat. 

Dari Kitab Wahyu: “Dan akan ada perang dan desas-desus tentang perang 
dan bangsa akan bangkit melawan bangsa.” Pemikiran macam apa yang 
menyebabkan situasi ini, yang paling pasti sekarang sedang terjadi? Para 
penerima kontak UFO mengatakan, dengan sangat sederhana, yaitu 
memikirkan diri sendiri dibandingkan melayani. Masalah Bumi, dari kecil 
hingga luas, dapat ditelusuri kembali ke pilihan yang satu ini. Hasil dari 
individu-individu yang memilih untuk melayani dirinya sendiri, pada 
akhirnya, adalah kebencian, perang, dan kejahatan. 

Saat kita memasuki puncak periode transisi ini, dengan perbedaan potensial 
antara getaran yang datang dari kesatuan yang lebih tinggi dengan getaran 
melayani diri sendiri atau pemisahan yang ada menjadi lebih besar dan 
semakin besar, Para makhluk UFOnaut yang positif merasa bahwa para 
"domba" memiliki peluang terbesar untuk memanfaatkan ruang kelas Bumi 
ini secara efektif. Orang-orang dapat membuat kemajuan besar pada ”hari-
hari terakhir” ini. 
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Selain para UFOnauts positif yang ada dalam pesawat mereka membantu 
kita, ada banyak "apel" yang juga berusaha membantu getaran Bumi. 
Sampai pada taraf tertentu mereka telah ingat siapa mereka dan apa tujuan 
mereka di sini, dan mereka telah memasuki banyak bidang usaha untuk 
menyebarkan pesan-pesan pencarian spiritual. Beberapanya berada di 
berbagai bidang komunikasi melalui media, TV dan produksi film. 
Beberapa adalah musisi populer, menulis lagu tentang hal-hal mengenai 
jiwa yang dilantunkan di bibir semua orang. Beberapa menulis dalam 
perumpamaan modern tentang kebenaran abadi. Beberapa berekspresi lain 
dalam karir mereka dari berbagai jenis, menyentuh orang lain melalui 
kepribadian dan sudut pandang mereka sendiri, menjadi contoh sederhana 
tentang bagaimana hidup dalam keharmonisan. Cukup sering, sebuah apel 
tidak sepenuhnya menyadari mengapa mereka menulis lagu atau kata-kata 
ini, menjalani hidup ini, atau melakukan perbuatan ini; dia hanya 
mengikuti arah batin yang dipercaya secara intuitif. Saya tidak bermaksud 
bahwa seseorang harus menjadi apel untuk hidup atau bertindak dengan 
cara yang telah dijelaskan, tetapi banyak orang yang hidup dan bertindak 
adalah apel. Dan semua yang diarahkan pada tindakan positif itu tidak 
hanya menguntungkan diri mereka sendiri tetapi juga getaran Bumi secara 
keseluruhan. 

Catatan kaki untuk diskusi tentang apel ini adalah fakta menarik bahwa 
perusahaan rekaman The Beatles bernama Apple Records. Saya sering 
bertanya-tanya apakah The Beatles mengetahui buku George Hunt 
Williamson. 

Ini adalah prinsip yang tak tergoyahkan dari sumber UFO bahwa meskipun 
mereka dapat membantu saudara-saudara mereka di Bumi dalam pencarian 
spiritual mereka, langkah pertamanya yakni memilih untuk mencari, harus 
dilakukan di bawah kondisi kehendak bebas penuh oleh si individu. Oleh 
karenanya terbentuklah konsep memberi contoh kebenaran yang lebih 
tinggi, yang mengingatkan kesadaran pencarian tanpa memberinya bukti 
apa pun. Membuktikan "keajaiban" atau bahwa "makhluk yang lebih 
halus" itu nyata berarti memaksakan pilihan mencari pada orang-orang. 
Tetapi pilihan ini haruslah tetap diterima atau ditolak tanpa prasangka: ini 
adalah struktur mekanis dari evolusi spiritual. Pada tahun 1963 seorang 
contactee di Warren, Pennsylvania, menerima: 

… ada seorang yang Agung yang turun ke bumi dan membelah laut 
sebagai bukti kesaksian bagi orang-orang Israel, tetapi mereka tidak 
mengerti. Mukjizat ini tidak dipahami, dan hal ini tidak akan terjadi 
lagi. 
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Keajaiban yang kita dapatkan sekarang akan terus menjadi kontroversi 
sehingga orang-orang yang ingin menyangkalnya dapat melakukannya. 
"Mereka yang memiliki mata untuk melihat, biarkan mereka melihat." 

IS pada awalnya sangat ragu untuk memberikan izin kepada Puharich 
untuk menguji kemampuan Geller secara ilmiah: 

Setelah Anda bersikeras untuk memvalidasi Uri, saran telah dibawa ke 
yang lebih tinggi dan lebih tinggi, dan diputuskan bahwa Uri dapat 
divalidasi sekali ini saja. Dan dia tidak akan pernah diizinkan untuk 
melakukan pekerjaan seperti itu lagi di bawah kendali laboratorium.13 

Sesuai dengan teori kontak, mereka mungkin merasa bahwa sesuatu dalam 
tata tertib pembuktian ilmiah mungkin telah menjadi katalisator yang 
terlalu kuat bagi kita, sehingga itu akan melanggar kehendak bebas kita. 
Mereka benar telah mengizinkan Geller untuk diuji, karena seperti yang 
akhirnya mereka duga, orang-orang yang tidak ingin mempercayai bukti 
ini, cukup menyatakan bahwa mereka tidak percaya dan bahwa tak ada 
apapun yang telah terbukti. Kontroversi yang diinginkan atas Geller itu 
malah diperbesar oleh tes ilmiah ini! 

Saya tidak melihat ada laut terbelah akan terjadi dalam waktu dekat; tapi 
saya memprediksi bahwa para makhluk UFOnaut kita itu akan terus 
mengasupi manusia di Bumi sedikit bukti yang menggiurkan tentang sifat 
ilusi dari gambaran dunianya. Masing-masing dari kita akan menemukan 
kebenaran—dengan cara kita sendiri. 

"The Amazing" James Randi, seorang pesulap profesional, cukup yakin 
bahwa Uri Geller itu tidak lebih dari seorang tukang sulap, dan bahwa 
prestasi kemampuan psikisnya sebenarnya adalah ilusi yang dilakukan 
dengan baik. Keluhan Randi tentang Geller mencakup poin 
ketidakmampuan atau keengganan Geller untuk bekerja ketika ada pesulap 
profesional di sekitarnya. Randi menyatakan bahwa jika dia mencoba untuk 
melakukan ilusi, dia juga berharap tidak ada rekan di sekitar, yaitu, jika dia 
ingin secara curang menunjukkan kepada publik bahwa efek yang 
dibuatnya bukanlah "trik" tetapi demonstrasi kemampuan psikis. 

Dia membuat kasus yang bagus dengan caranya sendiri. Permainan ini agak 
berkembang menjadi kesulitannya sendiri, tentu saja, dengan datang ke ke 
tempat kejadian, dan melakukan pengujian, kepada anak-anak di seluruh 
dunia yang memiliki kemampuan tipe Geller. Tetapi buku karya Randi 
juga memunculkan salah satu untaian pemikiran utama yang tertenun ke 
dalam teori saya. Kontroversi antara Geller dan banyak pencelanya 
menunjukkan satu hal di atas segalanya: bahwa dunia fisik ini tampak 
sangat nyata bagi kita. 
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Dan memang demi sebuah tujuan dunia ini terbuat begitu nyata, begitu 
tampak solid bagi kita. Kita semua telah menjelma ke dalam bentuk fisik 
untuk mengalami efek katalitik bumi untuk diri luhur kita yang lebih 
tinggi. Ilusi ini perlu tampak nyata, jika kita ingin mendapatkan manfaat 
dari manifestasinya. Tujuan utama kita saat berada dalam ilusi fisik ini 
adalah untuk mencari jalan keluar darinya, secara mental dan emosional. 
Petunjuk-petunjuk yang menunjukkan arah mana yang harus diambil itu 
tidak kentara ini, tetapi banyak. Hal ini diperlukan untuk mulai berangkat 
menemukan realitas sejati dengan sikap berkemauan: Bahwa ini perlu 
untuk memutuskan untuk mencari kebenaran. Perintah Alkitab, "Carilah 
maka kamu akan menemukan," adalah inti dari konsep ini. Kebenaran 
adalah semua tentang kita, namun kita tidak dipaksa untuk melihatnya. 
Hanya ketika kita dengan bebas ingin mencari kebenaran, kita akan 
menemukannya. 

Jadi, petunjuk yang membantu kita mulai mencari kebenaran tidak akan 
pernah bisa dibuktikan, terang-terangan, dan tidak menyisakan ruang 
untuk keragu-raguan. Semua petunjuk adalah pertanyaan terbuka. 
Fenomena UFO serta kemampuan Geller akan mempertahankan kualitas 
yang sulit dipahami, tidak dapat dibuktikan, sampai saat kita semua sudah 
mulai mencari. Ketika Randi berkata, "Saya tidak bisa memilih untuk 
mempercayai sesuatu karena saya ingin," dia memiliki kebenaran penting 
di bagian akhirnya, meskipun saya pikir dia memegangnya dengan cara 
yang salah. Saat kita ingin mengetahui kebenaran, maka kebenaran mulai 
datang kepada kita. 

Beberapa orang dapat melihat UFO, dan beberapanya tidak. Ada alasan 
untuk diskriminasi ini. Seseorang yang berada pada tahap evolusi mental 
yang tepat dapat menoleransi stimulan untuk mencari yang dipengaruhi 
oleh penampakan. Begitu juga dalam peristiwa paranormal lainnya, terjadi 
atau tidaknya peristiwa itu sangat tergantung pada keadaan pikiran si 
pengamat. Ketika sikap mencari di sepanjang apa yang disebut jalan 
spiritual terwujud, peristiwa itu akan terwujud. Satu orang skeptis dalam 
sebuah kelompok itu dapat membatalkan hasil. Randi mengatakan dia 
pandai mengekspos Geller karena dia adalah seorang pesulap. 

Saya mengatakan bahwa saya pandai memverifikasi kemampuan Geller 
karena saya memahami keterbatasan fenomena. Untuk pertama kalinya 
dalam sejarah baru-baru ini, semakin banyak orang yang melakukan apa 
yang tampaknya merupakan mukjizat kecil. 

Ini terjadi sekarang sebagai cara untuk secara bertahap mematahkan ilusi 
bagi orang-orang Bumi yang siap untuk pemahaman baru. Orang yang 
tidak mau menerima petunjuk ini, seperti Randi, akan dapat 
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mengabaikannya dengan (argument) sempurna. Kehendak bebas total 
adalah bagian dari rencana tersebut. 

Satu lagi pengamatan tentang "Keajaiban" Logam bengkok dan 
penampakan UFO memang seperti keajaiban bagi kita. Kita sangat 
terpukau! Namun bunga mekar, bayi lahir, kita pikir itu bukan keajaiban! 
Jika kita ingin memahami sifat sebenarnya dari lingkungan kita, kita perlu 
mematikan intelek dan menjadi, seperti anak kecil, sadar akan Ciptaan. 
Tidak ada bedanya apakah Geller benar-benar melakukan keajaiban. 
Fungsinya adalah untuk merangsang pikiran, bukan untuk membuktikan 
apa-apa. Tidak ada cara untuk membuktikan keajaiban, karena rencana itu 
sendiri menolak konsep apa pun, dan karenanya tidak dapat dibuktikan. 
Kita dikelilingi oleh tidak hanya beberapa mukjizat yang dilakukan oleh 
Geller dan yang lainnya, bukan hanya sejarah mukjizat yang dilakukan oleh 
Guru seperti Yesus, tetapi juga oleh keajaiban "alami" dunia kita yang tak 
terbatas. Bagaimana dunia yang penuh dengan keindahan dan efisiensi luar 
biasa yang kita kenal sebagai alam ini muncul? Bukankah itu juga ajaib? 
Namun keindahan ini juga bisa diterima atau ditolak, tergantung pada 
sikap filosofis kita. Seluruh alam semesta berbicara kepada kita. Tapi kita 
tidak harus mendengarkannya.
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