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…Kui Domeen saadaks "Põrgu" otsimiseks laevad universumi igasse 

nurka, võib nende otsing lõppeda Maal. Kui äärmuslik peab olema 
jõhkrus, et nuhelda keda tahes sellega, et kustutada tema olemusest 
vaimne teadlikkus, identiteet, võimed ja mälu?... 
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Kiri proua MacElroy’lt 
____________________________________________ 
 
12. august 2007 
 

Kallis Lawrence, 
 

Kirjutan teile seda kirja oma vanal Underwoodi kirjutusmasinal, mille ostsin 
pärast seda, kui vabanesin armeekohustustest. 

  

 
 
Viimati rääkisin teiega umbes kaheksa aastat tagasi. Lühikese telefonivestluse 

käigus palusite mult infot oma "The Oz Factors" raamatu kirjutamiseks, kuna 
kahtlustasite, et võin teada midagi, mis aitaks kaasa teie uurimisele, et maavälised 
võivad olla mõjutanud Maa ajalugu. Ütlesin tollal, et mul ei ole ühtegi teavet, mida 
saaksin teiega jagada. 

 
Sellest ajast olen lugenud teie raamatut ja leidnud, et see on väga huvitav ja 

kaasahaarav. Olete ilmselgelt mees, kes on teinud oma kodutöö ja kes suudab mõista 
minu kogemusi. Olen palju mõelnud teie vihjest vanale filosoofile, keda te 
telefonivestluses parafraseerisite: "suure võimuga kaasneb suur vastutus". Kuigi ma ei 
arva, et võim on asjakohane minu elus või minu põhjus saatmaks teile lisatud 
dokumente, panite mind kindlasti mõtlema minu enda vastutusest. 
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Olen oma seisukoha üle vaadanud mitmel põhjusel ja olen jõudnud arusaamisele, 
et teil oli õigus. Lõpuks vastutan ma iseenda ees. Ma ei saa ehk rääkida teile isiklikust 
eetilise otsustamise ja vastastikuste tunnete põrgust, mille käes olen kannatanud alates 
1947. aastast. Ma ei taha kogu järgneva igaviku mängida mängu "võib-olla peaksin 
või võib-olla ma ei peaks"!  

 
Paljud inimesed on tapetud selleks, et kustutada võimalus avaldada paljastavaid 

teadmisi, mida ma siiani olen aidanud varjata ühiskonna eest. Ainult väike käputäis 
inimesi Maal on näinud ja kuulnud sellest, mida olen pidanud 60 aastat varjama 
saladuse hoidmise kohustuse tõttu. Kõik need aastad arvasin, et mulle on usaldatud 
hoida suurt saladust "usaldavatelt võimudelt" meie valitsuses, kuigi ma olen sageli 
tundnud, et võim on väga eksitav, et "kaitsta" inimkonda teatavate teadmiste eest, et 
lisaks sellele, et eksisteerivad intelligentsed maavälised eluvormid, on need sekkunud 
varasemalt ja jätkavad endiselt agressiivset järelevalvet, riivates igapäevaselt kõigi 
Maal elavate isikute õigusi. 

 
Seepärast arvan, et mul on aeg anda oma salajased teadmised edasi kellelegi, kes 

minu arvates saab nendest aru. Arvan, et see oleks minust vastutustundetu võtta oma 
teadmised kaasa teispoolsusesse, väljapoole kättesaadavust või eristamist. Ma arvan, 
et suuremat kasu toob avalikustamine, selle asemel, et kaitsta kellegi "seaduslikke 
huve", kes käsitleb seda teavet riikliku julgeoleku küsimusena, mis iganes see ka 
tähendaks, ja kellel on seega põhjendus, et muuta see "ERITI SALAJASEKS". 
 

Lisaks olen juba 83-aastane. Olen otsustanud sellest põduraks muutunud kehast 
lahkuda, kasutades valutut eutanaasia meetodit. Mul on jäänud paar kuud elada ja mul 
pole midagi karta ega kaotada. 

 
Nüüdseks olen ma Montanast, kus ma elasin oma abikaasaga suurema osa oma 

elust, ära kolinud. Veedame oma järele jäänud päevad mõnusas ülakorruselises 
renditud magamistoas, oma abikaasa perekonna majas Meathi krahvkonnas Iirimaal. 

 
Kavatsen surra Knowthi "The Great Mound’i (suure ümara künka)" ja Dowt’i 

"Fairy Mound of Darkness’i (Pimeduse haldja künka)" lähistel. Need on pühad 
"hauad või maamärgid" või massiivsed kivistruktuurid dešifreerimatute  
hieroglüüfidega, mis ehitati ligikaudu 3700 aastat e.m.a – samal ajal kui üle kogu Maa 
ehitati püramiide ja muid seletamatuid kivimälestisi. 

 
Ma pole kaugel ka "Tara mäest", mis oli kunagi iidne kontrollpositsioon Iirimaal, 

kus 142 kuningat olevat valitsenud eelajaloolistel ja hilisematel aegadel. Muistses iiri 
religioonis ja mütoloogias oli see "jumalate" elupaikade püha koht ja see oli sissepääs 
"ülejäänud maailma". 

 
Püha Patrick tuli Tarasse, et vallutada paganate iidset religiooni. Võimalik, et ta 

võis allutada selle piirkonna usulisi tavasid, kuid kindlasti ei olnud ta võimeline 
mõjutama "jumalaid", kes tõid need tsivilisatsioonid Maale, nagu te leiate lisatud 
dokumentidest. Seepärast on see sobilik koht mu lahkumiseks sellest pöörasest 
maailmast ja lõplik vabanemine selle elu koormisest. 
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Tagantjärele tarkuse kristallselge perspektiiv on näidanud mulle kõrgemat 
eesmärki: kaasa aidata planeedi, kõigi elusolendite ja eluvormide ellujäämisele meie 
galaktikas. 

 
Meie valitsuse sätestuse status quo (praegune olukord) on "kaitsta inimesi" 

selliste asjaolude teadmiste eest. Tegelikult, ainus kaitse/nipp, mis võimaldab/loob 
teadmatust ja saladust, on varjata nende võimude eraplaane, kes tahavad teisi 
orjastada. Ja seda nippi kasutades teha ebausu ja rumaluse abil relvituks iga tajutav 
vaenlane ja liitlane. 

 
Seepärast olen juurde lisanud isiklike märkuste ja mõtteavalduste ainsad 

olemasolevad originaalkoopiad, mida olen peitnud kõigi, isegi mu enda pere eest. 
Olen lisanud ka oma masinal ümbertrükitud ärakirjad stenografisti/kiirkirjutaja 
dokumentidest, kes salvestas kõik minu ja maavälise lendava taldriku piloodi 
vahelised intervjuud pärast iga intervjuu lõppu. Mul ei ole minu intervjuuaruannetest 
tehtud lindistuste helikoopiaid. Keegi ei tea siiani, et mul oli võimalik salaja säilitada 
koopiaid ametlike intervjuude tarnskriptidest (ümberkirjutistest). 

 
Nüüd usaldan ma need dokumendid teie valdusesse, et saaksite need edastada 

maailmale mistahes vormis või viisil, mis teile sobib. Kui see on võimalik, on minu 
ainus soov, et teete seda viisil, mis ei ohusta teie enda elu või heaolu.  

 
Võite keelduda vastutusest selle info tegeliku päritolu kohta ja väita, et see on 

teie kujutlusvõime ilukirjanduslik väljund. Keegi ütles, et "tõde on imelikum kui 
väljamõeldis", ja tal oli õigus. Enamiku inimeste jaoks on kõik see "uskumatu". 
Kahjuks pole uskumused usaldusväärsed kriteeriumid reaalsuse kirjeldamiseks. 
 

Samuti olen kindel, et kui te peaksite neid märkmeid näitama nendele, kes 
eelistavad füüsilist, majanduslikku või vaimset orjust vabadusele, näiks nende 
materjalide sisu neile üsna vastuoluline. Kui proovite dokumente avaldada 
faktiaruannetena ajalehes või õhtustes teleülekannetes, lükatakse need äärmuslase töö 
tõttu tagasi. Nende dokumentide äärmuslikkus muudab need uskumatuks ja seega 
häbiväärseks. Ümberpöördult, selle teabe avaldamine võib olla katastroofiline 
teatavate poliitiliste, usuliste ja majanduslike huvigruppide jaoks. 

 
Need dokumendid sisaldavad teavet, mis on teie maavälistega kohtumiste ja 

paranormaalsete kogemuste huvide ja uurimuste jaoks üsna asjakohane. Kasutades 
analoogiat raamatus "Oz Factors", võin öelda ausalt, et mõned väited, mida vähesed 
on teinud "maaväliste" mõjude kohta, on vaid õrn briis ümber Maa keerleva 
apokalüptilise orkaani silmas/keskmes. Selles universumis on tõepoolest võlurid, 
nurjatud nõiad ja lendavad ahvid! 

 
Seda teavet, mida nii kaua nii paljud kahtlustasid ja/või millest on spekuleeritud 

nii palju, on pidevalt eiranud peavoolu meedia, akadeemilised ringkonnad ja sõja-
tööstuskompleks, millest president Eisenhower hoiatas meid oma hüvastijätukõnes. 

 
Nagu teate, avaldas Roswell Army Air Field  (RAAF) 1960. aasta juulis 

pressiteate, milles väideti, et 509. pommigrupi töötajad on leidnud purunenud 
“lendava taldriku” Roswellis New Mexico lähedal asuvast rantšost, mis käivitas 
meedia intensiivse huvi. 
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Samal päeval hiljem teatas kaheksanda õhujõudude (Eighth Air Force) ülem, et 

major Jesse Marcel, kes oli seotud prügi esialgse koristamisega, oli leidnud ainult 
ilmaballooni/palli räbaldunud jäänused. Sellest ajast alates on Ameerika Ühendriikide 
valitsus salastanud intsidendi tegelikud faktid. 

 
Te ei pruugi teada, et ma teenisin Ameerika Ühendriikide naiste armee 

õhujõudude  meditsiinikorpuses (Women's Army Air Force (WAC) Medical Corp), 
mis oli USA armee osa sel ajal. Selle intsidendi ajal määrati mind 509. pommigruppi 
lennuõeks.  

 
Kui uudis õnnetusest baasi jõudis, paluti mul vastuluure ohvitseri Cavitt’iga 

õnnetuskohale autojuhina kaasa minna ja anda vajadusel ellujäänutele mis tahes 
vajalikku kiirabi. Seepärast nägin ma lühiaegselt maaväliste kosmoselaeva rususid ja 
mitmeid maaväliste pardakoosseisu liikmeid, kes olid juba surnud. 

 
Saabudes avastasin, et üks laeva parda isikkoosseisu liige oli ellu jäänud,  

teadvusel ja ilmselt vigastusteta. Teadvusel maaväline oli välimuselt teistega sarnane, 
kuid samas erines nendest. 

 
Mitte ükski kohalolev inimene ei suutnud suhelda ellujääjaga, kuna olend ei 

suhelnud ei suuliselt ega äratuntavate märkide abil. Siiski, kui ma uurisin "patsiendi" 
vigastusi, avastasin ma otsekohe, et maaväline püüab minuga suhelda "vaimsete 
piltide" või "telepaatilise mõtte" tasandil, mis tuleneb/kiirgub otseselt olendi vaimust. 
 

Teatasin sellest nähtusest kohe härra Cavittile. Kuna ükski teine kohalolev isik ei 
suutnud neid mõtteid tajuda ja maaväline tundus olevat võimeline ja valmis minuga 
suhtlema, otsustati pärast lühikest arutelu kõrgemate ohvitseridega, et ma pean 
elusoleva maavälisega baasi tagasipöördumisel kaasa minema. 

 
See oli osaliselt tingitud asjaolust, et olin meditsiiniõde ja võisin hoolitseda 

maavälise füüsiliste vajaduste eest ning olla ka mitteähvardav kommunikaator ja 
seltsiline. Lõppude lõpuks olin ma ainus naine selles kohas ja ainus, kes polnud 
relvastatud. Seejärel määrati mind maavälise alaliseks kaaslaseks. 

 
Minu kohustus oli maavälisega suhelda ja intervjueerida teda ning koostada 

juhtivatele ametivõimudele täielik aruanne kõigest, mida ma teada saan. Seejärel 
saadeti mulle sõjaliste ja mittesõjaliste isikute spetsiifiliste küsimuste nimekiri, mida 
ma pidin maavälisele "tõlkima" ja salvestama/protokollima esitatud küsimustele 
saadud vastused. 

 
Samuti saatsin maavälist alati meditsiinilise testimise ajal ja paljudel teistel 

läbivaatustel, mida teostasid isikkoosseisud paljudest valitsusasutustest. 
 
Mind edutati vanemmeister-seersandi (Senior Master Sergeant) ametikohale, et 

kõrgendada minu turvalisuse astet ja tõsta selle väga ebahariliku ülesande eest palka 
54 dollarilt 138 dollarini kuus. Ma täitsin need kohustused 7.-19. augustini 1947, mil 
maaväline "suri" või lahkus "kehast", millest saate lugeda mu märkmetest. 
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Kuigi mind ei jäetud maavälisega kunagi täielikult üksi, kuna alati olid aeg-ajalt 
kohal sõjaväelased, luureagentuuri töötajad ja paljud teised ametnikud, oli mul 
maavälisele pidev takistusteta ligipääs ja me suhtlesime peaaegu kuus nädalat. 

 
Allpool on ülevaade ja kokkuvõte mu isikliku vestluste “mälestustest” maavälise 

laeva kapteniga, kes esitles ennast kui “Airl”. Ma tunnen, et seekord on minu 
kohustuseks paljastada Maa kodanike huvides seda, mida olen teada saanud oma 
suhtlusest Airliga nende kuue nädala jooksul, tema "surma" või lahkumise  60. aasta-
päeval. 

 
Ehkki ma teenisin armee õhujõududes meditsiiniõena, polnud ma piloot ega 

tehnik. Lisaks polnud mul mingit otsest seost kosmoselaeva või muude materjalidega, 
mis sel ajal või pärast seda põrkeplatsilt kokku koguti. Sellel astmel/tasemel tuleb 
arvestada sellega, et minu arusaam Airliga suhtlemisel põhines minu enda 
subjektiivsel võimel tõlgendada mõtete ja vaimsete piltide tähendust, mida ma suutsin 
tajuda. 

 
Meie suhtlus ei sisaldanud tavapärasel viisil räägitavat keelt. Tõepoolest, 

maavälise "kehal" ei olnud “suud”, millega rääkida. Meie suhtlus toimus telepaatilisel 
teel. Alguses ei saanud  ma Airlist päris selgelt aru. Ma võisin pilte, emotsioone ja 
muljeid tajuda, kuid mul oli raske neid sõnaliselt väljendada. Kui Airl õppis inglise 
keelt, suutis ta oma mõtteid täpsemalt koondada, kasutades sümboleid ja sõnade 
tähendusi, mida ma võiksin mõista. Tema inglise keele õppimine tuli mulle kasuks. 
See oli mulle kasulikum kui temale. 
 

Meie vestlussessioonide lõpuks ja sellest ajast alates tunnen end telepaatilises 
suhtluses mugavamalt. Olen muutunud palju vilunumaks, mõistes Airli mõtteid nii, 
nagu oleksid need minu enda omad. Kuidagi muutuvad tema mõtted minu mõteteks. 
Tema emotsioonid on minu emotsioonid. Kuid seda piirab tema valmisolek ja 
kavatsus jagada enda isiklikku universumit minuga. Ta suudab olla valikuline selles, 
millist suhtlust ma olen valmis temalt vastu võtma. Samuti on tema kogemused, 
koolitused, haridus, suhted ja eesmärgid ainuisikuliselt tema enda omad. 

 

See on "Domeeni" (“The Domain”) sümbol:  
 
Domeen (territooriumi ala, mida omab või kontrollib valitseja või valitsus) on 

rass või tsivilisatsioon, milles Airl, maaväline, keda ma intervjueerisin, on Domeeni 
teenistuses olev ohvitser, piloot ja insener. Sümbol kujutab endast tuntud universumi 
algupära ja piiramatut piiri, ühendatud ja integreeritud domeeni kontrolli all olevaks 
tohutuks tsivilisatsiooniks. 

 
Airl on praegu asteroidivöös asuvas baasis, mida ta esitleb kui kosmosejaama 

Maa päikesesüsteemis. Esiteks ja ennekõike on Airl ise. Teiseks teenib ta 
vabatahtlikult Domeeni Ekspeditsioonivägesid (Domain Expeditionary Force) kui 
ohvitser, piloot ja insener. Selles pädevuses on tal ülesanded ja kohustused, kuid tal 
on vabadus tulla ja minna kui ta seda soovib. 

 
Palun väärtustage seda materjali ja edastage seda nii paljudele inimestele kui 

võimalik. Kordan, et mul ei ole kavatsust seada ohtu teie elu selle materjali tõttu, ka ei 
eelda ma, et te seda usuksite. Kuid mul on tunne, et saate hinnata väärtust, mida 
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sellised teadmised võivad pakkuda neile, kes soovivad ja suudavad selle reaalsusega 
toime tulla. 

 
Inimkond peab teadma vastuseid küsimustele, mis nendes dokumentides 

sisalduvad. Kes me oleme? Kust me tulime? Mis on meie eesmärk Maa peal? Kas 
inimkond on universumis üksi? Kui mujal on intelligentne elu, miks nad ei ole võtnud 
meiega ühendust? 

 
On oluline, et inimesed mõistaksid laastavaid tagajärgi meie vaimsele ja 

füüsilisele ellujäämisele kui me ei võta tõhusaid meetmeid, et nullida maaväliste 
sekkumiste pikaajaline ja laialdane mõju Maale. 

 
Võimalik, et nendes dokumentides sisalduv info on tõukeplatvormiks inimkonna 

paremale tulevikule. Loodan, et saate selle teabe levitamisel olla targemad, loovamad 
ja julgemad kui olin mina. 
 
 
Õnnistagu ja hoidku teid jumalad. 
Mrs. Matilda O'Donnell MacElroy 
Senior Master Sergeant 
Women's Army Air Force Medical Corp, Retired 
100 Troytown Heights 
Navan, Meath 
Co. Meath, Ireland 
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I peatükk 
 

Minu esimene intervjuu maavälisega 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Selleks ajaks, kui maaväline oli baasi toimetatud, olin temaga veetnud juba mitu 

tundi. Nagu ma juba mainisin, ütles hr. Cavitt mulle, et oleksin koos maavälisega, 
kuna olin ainus inimene meie seas, kes sai aru tema teabest. Ma ei saanud aru, kuidas 
suudan olendiga “suhelda”. Ma pole kunagi varem kogenud kellegagi telepaatilist 
suhtlust. 

 
Sõnatu suhtlus, mida ma kogesin, oli nagu arusaam millestki, mida võite kogeda, 

kui laps või koer üritab teile midagi mõista anda, kuid palju, palju otsesemalt ja 
võimsamalt! Isegi kui siin ei toimunud “sõnadega” või märkidega suhtlust, oli mõtete 
kavatsus minu jaoks silmanähtav. Mõistsin hiljem, et kuigi ma võtsin vastu mõtte, ei 
suutnud ma selle tähendust tingimata täpselt tõlgendada. 

 
Ma arvan, et maaväline olend ei olnud aldis tehnilisi küsimusi arutama oma 

ohvitseri ja piloodi ametikoha kohustuse tõttu säilitada oma “üksuse” või organisatsi-
ooni nõutav turvalisus ja konfidentsiaalsus. Iga sõjaväelane, kes on töökohustuste 
täitmisel "vaenlase" poolt kinni püütud, on kohustatud varjama elutähtsat infot, seda 
isegi ülekuulamisel jultumuse või piinamise korral. 

 
Kuid hoolimata sellest olen alati tundnud, et maaväline ei püüa minu eest midagi 

varjata. Ma lihtsalt ei tundnud seda iialgi. Tema suhtlus tundus mulle alati aus ja 
avameelne. Kuid arvan, et selles ei saa sa kunagi päris kindel olla. Tundsin kindlalt, et 
meie vahel toimis ainulaadne “side”. See on nagu mingi kindel "usaldus" või 
empaatia, mis teil on patsiendi või lapsega. Ma arvan, et see oli seepärast, et 
maaväline võis tajuda, et mul oli tõesti huvi tema suhtes, mul ei olnud kahjustavat 
kavatsust ja ma ei lubaks talle tekitada mingit kahju, kui ma saaksin seda ära hoida. 
See oli ka tõsi. 

 
Ma viitan maavälisele kui "talle" (meessoost). Tegelikult ei olnud olend mingil 

viisil seksuaalne ei füsioloogiliselt ega psühholoogiliselt. "Tal" (naissoost) oli üsna 
tugev naiselik olemus ja käitumine. Kuid füsioloogiast lähtuvalt oli see olemus 
"mitte-seksuaal" ja tal polnud ei sisemisi ega väliseid suguorganeid. Tema keha oli 
pigem "nuku" või "roboti" keha. Sel polnud sisemisi "elundeid", kuna keha polnud 
ehitatud bioloogilisest rakkudest. Sellel oli mingi "vooluahela" süsteem või elektriline 
närvisüsteem, mis kulges kogu kehas, kuid ma ei saanud aru kuidas see töötas. 

 
Välimuselt oli keha üsna väike, umbes ühe meetri pikkune. Pea oli eba-

proportsionaalselt suur võrreldes käte, jalgade ja kehaga, mis oli kõhn. Mõlemal 
“käel” ja “jalal” oli kolm "sõrme", mis olid mõnevõrra haardevõimelised. Peas ei 
olnud funktsioneerivat "nina", "suud" ega "kõrvu". Ma sain aru, et kosmoseohvitser ei 
vaja neid, sest avakosmoses puudub helilevi. Seepärast ei ole helisüsteemiga seotud 
meeleorganeid organismi sisse ehitatud. Samuti ei vaja keha toitu, seega pole vaja ka 
suud. 
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Silmad olid üsna suured. Ma ei suutnud 

kunagi kindlaks määrata täpset nägemistera-
vust, milleks ta silmad võimelised olid, kuid 
ma märkasin, et tema nägemine peab olema 
väga terav. Ma arvan, et silma läätsed, mis olid 
väga tumedad ja läbipaistmatud, võisid olla 
suutelised tuvastama laineid või osakesi väljas-
pool valguse nägemisspektrit. Ma arvan, et see 
võis sisaldada kogu elektromagnetilist spektrit 
või rohkem, kuid ma ei tea seda kindlalt. 

 
Kui olend mulle otsa vaatas, näis tema 

pilk minust otse läbi minevat, nii nagu oleks 
tal "röntgennägemine". Tundsin alguses veidi 
piinlikkust, kuni mõistsin, et tal pole 
seksuaalseid kavatsusi. Tundub, et ta pole 
kunagi isegi mõelnud, kas olin mees või naine. 

 
Pärast lühikest aega selgus, et tema keha ei vajanud hapnikku, toitu ega vett või 

muud välist toitumisallikat või energiat. Nagu ma hiljem teada sain, varustas see 
olend ennast oma "energiaga", millega keha toimis ja liikus. Algul tundus see natuke 
hullumeelsena, kuid harjusin selle ideega. See on tõesti väga, väga lihtne keha. Palju 
lihtsam võrreldes meie endi kehadega. 

 
Airl selgitas mulle, et see keha ei olnud mehaaniline, nagu robot, ega ka 

bioloogiline. Selle paneb liikuma tema kui vaimse olendi energia. Tehniliselt, 
meditsiinilisest seisukohast, ma ütleksin, et Airli keha ei saa nimetada "elusaks". 
Tema "nukk"keha ei ole bioloogiline eluvorm koos rakkudega ja nii edasi. 

 
Sellel oli sile nahk või kattekiht, mis oli halli värvusega. Keha oli väga 

vastupidav temperatuurimuutustele, atmosfääritingimustele ja rõhule. Jäsemed olid 
üsna nõrgad, ilma lihastikuta. Kosmoses ei ole raskusjõudu, seega on vaja väga vähe 
lihasjõudu. Keha kasutati peamiselt kosmoselaeval või nõrgas gravitatsioonis või 
kaalutus keskkonnas. Kuna Maal on suur raskusjõud, ei suutnud keha väga hästi 
kõndida, sest jalad ei olnud selleks otstarbeks sobilikud. Jalad ja käed olid siiski üsna 
elastsed, väledad ja nobedad. 

 
Üleöö, enne minu esimest intervjuud maavälisega, muutus ruum sumisevaks 

mesipuuks. Valgustuse ja kaameratega tegeles kümmekond inimest. “Intervjuuruumi” 
paigaldati ka filmikaamera, mikrofon ja magnetofon. (Ma ei saa aru, miks vajati 
mikrofoni, kuna maavälisega ei suudetud suulist kommunikatsiooni luua). Samuti olid 
ruumis ka kiirkirjutaja (stenografist) ja mitmed kirjutusmasinatel usinalt kirjutavad 
isikud. 

 
Mulle teatati, et öö jooksul lendas baasi võõrkeelte tõlkeekspertide ja "koodi-

murdjate" meeskond, et aidata mul maavälisega suhelda. Maavälise uurimiseks olid 
kohal ka mitmed eri valdkondade meditsiinispetsialistid. Ja psühholoogia professor 
oli selleks, et aidata sõnastada küsimusi ja "tõlgendada" vastuseid. Kuna ma olin vaid 
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õde, ei peetud mind “kvalifitseeritud” tõlgiks, kuigi ma olin seal ainus, kes mõistis, 
mida maaväline mõtles! 

 
Meie vahel oli palju edasisi vestlusi. Iga "intervjuu" tulemuseks oli meievahelise 

mõistmise järkjärguline kasv, nagu ma hiljem oma märkustes arutlema hakkan. See 
on esimene ärakiri koos vastustega küsimustelehele, mille andis mulle baasi 
luureohvitser. Edastasin saadud info stenografistile koheselt peale intervjuud. 
 
(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA) 
 

ÜLISALAJANE 
 

Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 
Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 

TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 09. 7. 1947 
 

KÜSIMUS (edaspidi K): “Kas saite vigastada?” 
VASTUS (edaspidi V): Ei 

 
K: "Millist meditsiinilist abi te vajate?" 
V: Ei mingit. 

 
K: "Kas vajate toitu, vett või muud toitumist?"  

V: Ei. 
 

K: "Kas teil on mingeid erilisi keskkonnaalaseid vajadusi, näiteks õhutempe-
ratuur, atmosfääri keemiline sisaldus, õhurõhk või jäätmete kõrvaldamine?" 
V: Ei. Ma pole bioloogiline olend. 

 
K: "Kas teie kehal või kosmoselaeval on mingeid mikroobe või saastet, mis 
võivad olla inimestele või muudele Maa eluvormidele kahjulikud?" 
V: Kosmoses pole mikroobe. 

 
K: “Kas teie valitsus teab teie siinolekust?” 
V: Praegusel momendil mitte. 

 
K: "Kas teised teie liigist tulevad teid otsima?" 
V: Jah. 

 
K: “Milline on teie liigi relvavõimekus?” 
V: Väga purustav. 

 
Ma ei saanud täpselt aru, millist tüüpi relvasid nad võiksid omada, kuid ma ei 

tundnud tema vastuses mingit pahatahtlikku kavatsust vaid lihtsalt fakti avaldamist. 
 

K: “Miks teie kosmoselaev purunes?” 
V: See sai tabamuse välgust, mis põhjustas kontrolli kadumise. 

 
K: “Miks oli teie kosmoselaev selles piirkonnas?” 
V: “Põletava pilve”/radiatsiooni/plahvatuse uurimine. 
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K: “Kuidas teie kosmoselaev liigub?” 
V: See on “meele” teel juhitav. Reageerib/kuuletub “mõtte käskudele”. 

"Meel" või "mõtteline käsk" on ainsad ingliskeelsed sõnad, mida ma saan kasutada 
kirjeldamaks mõtlemist. Nende kehad ja ma arvan, et ka kosmoselaev, mida nad oma 
mõtetega juhivad, on nendega ühendatud otseselt mingi elektrilise närvisüsteemi 
kaudu.  
 

K: "Kas teil on kirjakeel või kommunikatsioonimärgid?" 
V: Jah. 

 
K: “Mis planeedilt te pärinete?” 
V: Domeeni kodumaailma sünnipaik. 

 
Kuna ma ei ole astronoom, pole mul mingit võimalust mõelda tähtede, 

galaktikate, tähtkujude ja suundade osas. Mulje, mille sain, oli tohutu galaktikate 
pilve/klastri keskel olev planeet, mis on tema jaoks nagu "kodu" või "sünnikoht". 
Sõna "domeen (valdus)" on kõige lähem sõna, mida ma mõtlen, et kirjeldada tema 
kontseptsiooni, pilte ja mõtteid sellest, kust ta pärineb. Seda võiks lihtsamalt nimetada 
nii "territooriumiks" kui "kuningriigiks". Kuid ma olen kindel, et tegemist ei ole 
planeedi või päikesesüsteemi või tähtede klastriga, vaid tohutult paljude galaktikate-
ga! 
 

K: "Kas teie valitsus saadab oma esindajaid kohtuma meie liidritega?" 
V: Ei. 

 
K: "Millised on teie kavatsused Maa peal?" 
V: Alal hoida/kaitsta domeeni vara. 

 
K: "Mida olete teada saanud Maa valitsuste ja sõjalistest rajatiste kohta?" 
V: Vähe. Planeedi hävitamine. 
 
K: "Miks pole teie rahvas enda olemasolust Maa inimestele teada andnud?" 
V: Jälgimine/vaatlus. Mittekontakteerumine. 

 
Mulle jäi mulje, et kontakti Maa inimestega ei lubatud, kuid ma ei suutnud leida 

sõnalist vastet või mõtet, mis edastaks muljet, mille ma täpselt sain. Nad lihtsalt 
jälgivad meid. 
 

K: "Kas teie rahvas on varem Maad külastanud?" 
V: Perioodilised/korduvad vaatlused. 
 
K: "Kui kaua te olete Maast teadlik olnud?" 
V: Väga kaua enne inimkonda. 

 
Ma ei ole kindel, kas sõna "eelajalooline" oleks täpsem, kuid kindlasti oli see 

väga pikk aeg enne inimeste arendamist. 
 

K: "Mida te teate Maa tsivilisatsiooni ajaloost?" 
V: Vähene huvitatus/tähelepanu. Lühikest aega. 
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Vastus sellele küsimusele tundus mulle väga ebamäärane. Kuid ma mõistsin, et 

tema huvi Maa ajaloo vastu ei ole olnud väga suur või et ta pole sellele pööranud 
erilist tähelepanu. Või äkki ... ma ei tea. Ma ei saanud küsimusele vastust. 
 

K: "Kas te saate meile kirjeldada oma kodumaailma?" 
V: Tsivilisatsiooni ase/kultuur/ajalugu. Suur planeet. Alati jõukus/ressursid. Kord. 
Jõud. Teadmine/tarkus. Kaks tähte, kolm kuud.  

 
K: "Milline on teie tsivilisatsiooni arengustaatus?" 
V: Iidne. Triljoneid aastaid. Alatine. Kõigist teistest üle. Plaan. Ajakava. Progress. 
Võit. Üllad eesmärgid/ideed. 

 
Ma kasutan arvu "triljoneid", sest olen kindel, et tähendus oli arv, mis on suurem 

kui palju miljardeid. Aja pikkuse ettekujutus, mille ta edastas, jäi väljapoole minu 
tajupiire. Maa aastate tajumise taustal on see lähemal "lõpmatuse" ideele. 
 

K: "Kas te usute Jumalasse?" 
V. Me arvame. Ta on. Teeb seda jätkuvalt. Alati. 

 
Olen kindel, et maaväline ei mõista mõistet "jumal" või "jumaldamine", nagu 

meie seda mõistame. Ma arvan, et tema tsivilisatsiooni olendid on kõik olnud ateistid. 
Minu mulje oli see, et nad väärtustavad ennast ülimalt kõrgelt ja on tõesti väga üllad! 
 

K: "Milline ühiskond teil on?" 
V: Kord. Võimsus. Alati tulevik. Kontroll. Kasvamine. 

 
Need on kõige lähemad sõnad, mida ma võiksin kasutada tema ühiskonna või 

tsivilisatsiooni mõtte kirjeldamiseks. Sellele küsimusele vastuse edastamisel muutus 
tema "emotsioon" väga intensiivseks, väga erksaks ja resoluutseks! Tema mõte oli 
täis emotsioone, mis andsid mulle rõõmupeo või rõõmu tunde. Kuid see tegi mind ka 
väga närviliseks. 
 

K: "Kas universumis on lisaks teile ka muud intelligentsed eluvormid?" 
V: Igal pool. Meie oleme suurimad/kõrgeimad kõigist. 

 
Tema väikese kasvu tõttu olen kindel, et ta ei mõelnud selle all "pikimat" või 

"suurimat". Jällegi näitas ta oma üllast "olemust" läbi tunnete, mida ma temalt sain. 
 

See oli esimese intervjuu kokkuvõte. Kui vastused esimesse küsimuste loendisse 
trükiti ja anti neile, kes seda ootasid, olid nad väga põnevil sellest, et olin võimeline 
maavälisele midagi ütlema! 
 

Kuid pärast nende vastuste lugemise lõpetamist olid nad pettunud, et ma ei saanud 
selgemalt aru. Nüüd oli neil esimeste küsimuste loendist saadud vastuste tõttu palju 
uusi küsimusi. 
 

Ohvitser ütles mulle, et ootaksin edasisi juhiseid. Ootasin kõrvalasuvas kontoris 
mitu tundi. Mul ei lubatud oma "vestlust" maavälisega jätkata. Kuid mind koheldi 
alati hästi, mul lubati süüa ja magada ning kasutada tualettruumi alati kui tahtsin. 
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Lõpuks oli mulle edastatud maavälise küsitlemiseks uus küsimustik. Märkasin, et 

selle aja jooksul saabusid baasi ka päris paljud muud esindajad/agendid, valitsuse ja 
sõjaväe ametnikud. Nad ütlesid mulle, et järgmisel intervjuul osaleb veel mitmeid 
inimesi, et nad saaksid mulle intervjuu käigus rohkem üksikasju küsimiseks ette 
öelda. Siiski, kui ma proovisin intervjueerida koos nende inimestega, ei saanud ma 
maaväliselt mingeid mõtteid, emotsioone ega muid tundlikke teateid. Mitte midagi. 
Maaväline lihtsalt istus liikumatult toolil. 
 

Me kõik väljusime vestlusruumist. Luureagent erutus sellest väga. Ta süüdistas 
mind valetamises või esimesele küsimusele vastuste maskeerimises. Ma rõhutasin, et 
minu vastused olid ausad ja vastavalt minu võimetele täpsed! 
 

Päeva lõpus otsustati, et maavälisele püüavad küsimusi esitada mitmed teised 
inimesed. Siiski, vaatamata mitmesugustele "ekspertide" katsetele, ei suutnud keegi 
maavälisega kunagi ühtegi kontakti saavutada. 
 

Paari järgneva päeva jooksul proovis maavälist intervjueerida baasi lennanud 
psüühiliste uuringute teadlane kaugidast. Tema nimi oli Gertrude või midagi sarnast. 
Ma ei mäleta ta perekonnanime. Teisel korral tuli baasi India selgeltnägija 
Krishnamurti, et proovida suhelda maavälisega. Kumbki ei suutnud maavälisega 
kontakti saavutada. Ma ei suutnud isiklikult telepaatiliselt suhelda kummagagi neist 
inimestest, kuigi olin veendunud, et härra Krishnamurti oli väga lahke ja intelligentne 
härrasmees. 
 

Lõpuks otsustati, et ma peaksin maavälisega omaette jääma, et näha, kas ma saan 
mingeidki vastuseid." 
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II peatükk 
 

Minu teine intervjuu 
 
 
"Järgmisel küsitelul paluti mul maaväliselt küsida ainult üks küsimus." 
 
(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA) 
 

ÜLISALAJANE 
 

Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 
Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 

TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 10. 7. 1947 
 
 

“K: "Miks te lõpetasite suhtlemise?" 
V: Ei lõpetanud. Teised. Varjatud/kaetud. Salajane hirm. 

 
Maaväline ei saa nendega suhelda, sest nad kardavad või ei usalda teda. Ja mulle 

on selge, et maaväline on väga teadlik, et mõnedel inimestel on tema suhtes salajased 
kavatsused ja nad peidavad oma tõelisi mõtteid. Samuti on minu jaoks ilmne, et 
maavälisel pole isegi vähest kartust meie vastu või midagi muud sellel teemal!" 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Ma kaalusin sõnu, mida valida maavälise mõtete ülestähendamiseks väga 

hoolikalt enne, kui esitada neid kiirkirjutajale ja inimestele, kes ootasid õhinaga teises 
ruumis. 
 

Isiklikult ei ole ma kunagi kannatanud mingit hirmu või vääriti mõistmist 
maavälise suhtes. Olin väga, väga uudishimulik ja põnevil, et teada saada ükskõik 
mida ja kõike, temast ja temalt. Siiski, sarnaselt maavälisele, polnud mul palju usku 
või usaldust ametnikesse või "ametivõimudesse", kes kontrollisid minu intervjuusid. 
Mul polnud aimugi, millised võivad olla nende kavatsused tema suhtes. Kuid ma olin 
kindel, et sõjaväeohvitserid olid väga, väga närvilised, et nende käes oli maaväliste 
kosmoselaev ja piloot! 
 

Sel hetkel oli minu suurim mure, kuidas paremini mõista maavälise mõtteid ja 
ideid. Ma arvan, et ma toimisin päris hästi telepaatilise "vastuvõtjana", kuid mitte nii 
hästi kui telepaatiline "saatja". 
 

Ma tahtsin meeleheitlikult välja selgitada, kuidas suhelda maavälisega paremini 
viisil, mis võimaldaks valitsuse ametnike paisuval leegionil teda palju otsesemalt 
mõista, ilma et oleks vaja tugineda tema mõtete minupoolsele tõlgendusele. Ma ei 
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tundnud end väga hea kvalifitseeritud tõlgendajana, aga ma olin ainuke inimene, 
kellega maaväline suhtles, seega oli minu ülesanne tööle asuda. 
 

Ma olin üha teravamalt teadlik ka sellest, et see oli ilmselt suurim "uudiste 
sündmus" Maa ajaloos ja et ma peaksin olema uhke, et selles on mingi osa minu 
panust. Muidugi oli selleks ajaks kogu juhtumit ajakirjanduses ametlikult eitatud ja 
tohutu arv sõjaväelasi ja "vastavaid võime" oli alustanud kinnimätsimist/varjamist. 
 

Kuid ma hakkasin tundma vastutuse survet sellest, et olen omateada esimene 
inimene, kes suhtleb maavälise eluvormiga! Ma arvan, et ma tean, mida tundis 
Columbus kui avastas kontinendi või väikese planeedi suuruse "uue maailma". Aga 
mina olin avastamas täiesti uut, uurimata universumi! 
 

Oodates oma ülemustelt järgmisi juhiseid, läksin mitme tugevalt relvastatud 
sõjaväepolitseiniku saatel oma majutuskohta. Mind saatis ka mitu mustas ülikonnas ja 
lipsuga meest. Kui ma hommikul üles tõusin, olid nad ikka veel seal. Pärast 
hommikusööki, mis toodi mulle eluruumidesse, saatsid nad mind intervjuuks baasi 
kontorisse tagasi." 
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III peatükk 
 

Minu kolmas intervjuu 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Kolmandat ja kõiki järgnevaid intervjuusid maavälisega jälgiti ja salvestati, nagu 

ma eespool mainisin, kümnete teiste inimeste poolt. Kuigi nad ei olnud füüsiliselt 
kohal, oli spetsiaalne ruum aknaga, mille kaudu võis intervjuud jälgida külgnevast 
ruumist maavälist häirimata. 
 

Maaväline oli viidud äsja ehitatud ruumi ja pandud istuma tavalisele polsterdatud 
elutoa toolile, mis oli kaetud lillelise kangaga. Olen kindel, et keegi oli lähetatud 
linna, et osta tool lähimast olemasolevast mööblikauplusest. Maavälise keha oli 
umbes sama suur kui väga kõhna 5-aastane laps ja ta näis toolil kääbusena. 
 

Kuna ta keha ei olnud bioloogiline, ei vajanud ta toitu, õhku ega soojust ja ilmselt 
ka magamist. Tal polnud silmade kohal silmalauge ega ka kulme, nii et ta silmad ei 
sulgunud. Ma arvan, et keegi ei teadnud, kas ta on toolil istudes magavas või ärkvel 
olekus. Kui ta poleks oma keha ega käsi liigutanud, oleks olnud raske öelda, kas ta on 
elus või mitte, välja arvatud juhul, kui oleksite tajunud tema mõtteid. 
 

Lõpuks sain teada, et maavälist ei tuvastata tema keha vaid tema nn "isiksuse" 
järgi. Tema maavälised kaaslased tunnevad teda kui "Airl". See on kõige lähem sõna, 
mida ma saan inglise tähestiku baasil nime kirjeldamiseks kasutada. Ma tunnen, et ta 
eelistas naiselikku sugu. Ma arvan, et oleme jaganud loomulikku naiste empaatiat ja 
hoolivat hoiakut elusse ja üksteisesse. Olen kindel, et ta ei tundnud ennast õdusalt 
võitlushimuliste, agressiivsete, domineerivate meessoost ohvitseride ja agentide seas, 
kellest igaüks oli rohkem huvitatud oma isiklikust enesetähtsusest ja võimust kui 
universumi saladuste avastamisest! 
 

Kui ma sisenesin ruumi, oli ta mind nähes väga rahul. Adusin temast kiirgavat 
ehtsat tunnustust, kergenduse ja "soojuse" tunnet. See oli nagu innukas elevus ja 
tingimusteta, platooniline kiindumus, mida tunneb koer või laps, kuid kellel on 
rahulik ja reserveeritud kontroll. Pean ütlema, et ma olin üllatunud, et tundsin 
maavälise suhtes samasugust kiindumust, eriti sellepärast, et olime üksteisega nii vähe 
aega koos olnud. Mul oli hea meel, et mul oli võimalus jätkata oma intervjuusid 
temaga, hoolimata sellest, kui suurt tähelepanu osutati baasi saabuvate valitsuse 
isikute ja sõjaväelaste tulva poolt. 
 

On väga ilmne, et inimesed, kes kirjutasid mulle järgnevate küsimuste seeriaid, 
soovisid õppida, kuidas suhelda maavälisega ise nii, et nad ei peaks seda tegema minu 
kaudu. 
 

Siin on vastused uutele küsimustele:  
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(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA) 
 

ÜLISALAJANE 
 

Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 
Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 

TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 11. 7. 1947, 1. seanss 
 
 

"K: Kas saate lugeda või kirjutada mõnes Maa keeles? 
V: Ei. 

 
K: Kas te saate aru numbritest või matemaatikast? 
V: Jah. Ma olen ohvitser/piloot/insener. 

 
K: Kas saate kirjutada või joonistada sümboleid või pilte, mida me oleme võime-
lised tõlkima meie oma keelde? 
V: Kahtlane. 

 
K: Kas teil on muid märke või kommunikatsioonivahendeid, mida saate kasutada, 
et aidata meil mõista teie mõtteid selgemini? 
V: Ei. 

 
(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Ma olin väga kindel, et see ei olnud tõsi. Kuid ma mõistsin selgelt, et Airl ei 

olnud aldis suhtlema kirjalikult või joonistus- või märkide keeles. Minu tunne oli see, 
et ta järgis korda, nagu iga kinnipeetud sõdur, mitte paljastada isegi piinamisel 
vaenlasele kasulikku teavet. Ta oli võimeline ja valmis avaldama mittesalajast või 
isiklikku teavet või "nime, auastet ja seerianumbrit"." 
 
 
(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA) 
 

ÜLISALAJANE 
 

Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 
Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 

TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 11. 7. 1947, 2. seanss 
 
 

“K: Kas saate meile näidata tähekaardil oma koduplaneedi tähte? 
V: Ei 

 
See ei tulene sellest, et ta ei tea suunda Maalt oma koduplaneedile. Ta ei tahtnud 

paljastada asukohta. See oli tingitud ka asjaolust, et tema koduplaneedi tähesüsteemi 
ei eksisteeri Maa tähtkaardil. See on liiga kaugel. 
 

K: Kui kaua võtab aega, et teie omad teie siinse asukoha leiavad? 
V: Pole teada. 
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K: Kui palju kuluks aega reisiks, et teie omad teid päästma tuleks? 
V: Minutid või tunnid. 

 
K: Kuidas saame neile selgeks teha, et me ei kavatse teid kahjustada? 
V: Kavatsused on selged. Vaadake oma meelt/kujundeid/tundeid. 

 
K: Kui te ei ole bioloogiline olend, siis miks te viitate endale kui naissoole? 
V: Ma olen looja. Ema. Allikas.” 

 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Need küsimused võtsid minult ainult mõne minuti, et lõpule jõuda. Siis mõistsin, 

et võime olla tõsiste probleemide tekkimisel, kui maaväline ei soovi koostööd teha või 
avaldada teavet, mida sõjaväe- või luureagentuurid või teadlased endale kasulikuks 
peavad. 
 

Ma olin ka kindel, et maaväline oli väga veendunud nende inimeste, kes küsimusi 
kirjutasid, tegelike kavatsuste kohta, sest ta võis "nende mõtteid lugeda" sama lihtsalt, 
kui ta võis minu mõtteid lugeda ja minuga telepaatiliselt suhelda. Nende kavatsuste 
tõttu ta ei nõustunud ega suutnud mingil juhul ühegagi neist mingilgi viisil koostööd 
teha. Olen samavõrra kindel, et kuna ta ei olnud bioloogiline eluvorm, ei ole olemas 
mingit piinamise meetodit ega sundi, mis muudaks tema meelt!" 
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IV peatükk 
 

Keelebarjäär 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Pärast seda, kui ma selgitasin, et millised olid minu arvates luureagentidele 

vastamisele "vastamata jätmise" põhjused, tekkis palju segadust ja möllu. Mõne 
luureohvitseri, sõjaväeametniku, psühholoogi ja keeletõlkija vahel toimus väga tuline 
arutelu. See kestis mitu tundi. Lõpuks otsustati, et mulle tuleks võimaldada jätkuvalt 
intervjuusid maavälisega tingimusel, et saan temalt rahuldava vastuse järgmisele 
küsimusele: 
 
(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA) 

 
ÜLISALAJANE 

 
Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 

Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 
TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 11. 7. 1947, 3. seanss 

 
“K: "Millist garantiid või tõendit te meilt nõuate, mis paneb teid ennast tundma 
piisavalt turvaliselt, et vastata meie küsimustele? " 
V: Ainult vestlused. Ainult kuuldu. Ainult küsimused. Ei muu. Tuleb 
õppida/teada saada/mõista. 

 
(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Kui ma naasin intervjuuruumist, et ette kanda maavälise vastust küsimusele, sain 

ma kogunenud luureagentidelt ja sõjaväelastelt sünge ja skeptilise vastuvõtu. Nad ei 
saanud aru, mida maaväline sellega öelda tahtis. 
 

Ma tunnistasin, et ma ei saanud aru, mida ta mõtles, aga ma andsin endast 
parima, et sõnastada tema kavatsusi. Ma ütlesin ametnikele, et võibolla oli kommuni-
katsiooniprobleem seotud minu võimetusega mõista maavälise telepaatilist keelt nii, 
et see oleks piisavalt vastuvõetav. 
 

Ma olin sellel hetkel niivõrd heidutatud, et tundsin peaaegu loobumist! Ja nüüd 
oli argumente veelgi rohkem kui varem! Olin kindel, et mind eemaldatakse minu 
ametikohast, hoolimata sellest, et maaväline keeldus kellegi teisega suhtlemisest või 
et pole veel leitud, kes suudaks temaga suhelda. 
 

Õnneks leidis väga intelligentne mees nimega John Newble, kes oli mereväes 
jaapani keele spetsialist, probleemile selgituse ja lahenduse. Ta selgitas, et esiteks oli 
väga vähe pistmist probleemiga, et maaväline ei suuda suhelda. See oli pigem seotud 
tema tahtmisega suhelda ainult minuga. Teiseks, selleks, et toimuks selge ja 
kõikehõlmav teabevahetus, peavad mõlemad pooled mõistma ja suhtlema ühise keele 
kaudu. 
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Sõnad ja sümbolid keeles annavad edasi väga täpseid mõisteid ja tähendusi. Ta 

ütles, et jaapanlastel on oma keeles palju homonüüme (ühetähenduslikke sõnu), mis 
põhjustavad igapäevases suhtluses palju segadust. Nad lahendasid selle probleemi, 
kasutades standardseid hiina tähemärke, et anda edasi kasutatava sõna täpset 
tähendust. See lahendas nende jaoks probleemi. 
 

Inimeste ja koerte või kahe väikse lapse algupärase mõistuse vahel ei ole 
kommunikatsioon kindlaksmääratud sõnadeta võimalik. Kõigi inimeste, rühmituste 
või rahvaste vahelise suhtlemise piirav tegur on selgete ühiste sõnade puudumine, 
mida kõik osapooled sujuvalt kasutada saaksid. 
 

Seetõttu tegi ta ettepaneku, et on ainult kaks valikut. Ma pidin õppima rääkima 
maavälise keelt või maaväline pidi õppima rääkima inglise keelt. Tegelikult oli 
võimalik ainult üks valik: ma pean veenma Airli inglise keelt õppima ja ma õpetan 
seda talle keeleeksperdi juhendamisel. Kellelgi ei olnud sellise lähenemisviisi 
katsetamiseks vastuväiteid, sest puudusid muud ettepanekud. 
 

Keeleeksperdid pakkusid mulle vestlusruumis mitmeid lasteraamatuid, põhilisi 
lugemisaabitsaid ja grammatilisi tekste. Plaan oli see, et ma istuksin maavälise kõrval 
ja loeksin talle valjult ette raamatuid, samal ajal osutades tekstile sõrmega nii, et ta 
saaks seda järgida. 
 

Teooria oli see, et maavälist võiks lõpuks õpetada lugema, nagu õpetatakse lapsi 
lugema sõna ja heli seost kirjaliku sõnaga, samuti juhendada teda fundamentaalses 
grammatikas. Minu arvates nad ka eeldasid, et maaväline peaks olema piisavalt 
intelligentne, kuna suhtleb minuga telepaatiliselt ja lendab kosmoselaevaga kogu 
galaktikas, seetõttu peaks ta tõenäoliselt õppima keelt rääkima sama kiiresti või 
kiiremini kui 5-aastane laps! 
 

Ma tulin tagasi vestlusruumi ja andsin selle idee Airlile. Ta ei vaidlustanud keele 
õppimist, samas ei võtnud ta endale kohustust vastata küsimustele. Kuna paremat 
ideed polnud, läksime edasi." 
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V peatükk 
 

Lugemise õppetunnid 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Alustasin lugemisõpetust kooliraamatu esimeste lehekülgedega, mida kasutati 

Ameerika Ühendriikide 1800. aastatel ääremaalaste õpetamiseks. Seda nimetatakse 
"McGuffey'i eklektilisteks lugemikuks, kuuenda algõpiku/aabitsa kaudu (McGuffey's 
Eclectic Reader, Primer Through Sixth)". 
 

Kuna olen meditsiiniõde ja mitte õpetaja, andis keeleekspert, kes andis mulle 
raamatuid, ka mulle ulatusliku infotunni – kogu päeva vältel läbiviidud kursuse – selle  
kohta, kuidas kasutada raamatuid maavälise õpetamiseks. Ta ütles, et põhjus, miks ta 
valis need konkreetsed raamatud, oli see, et nende raamatute 1836. aasta 
originaalversiooni kasutati kolm neljandikku sajandit, et õpetada lugema umbes 4/5 
kõigist Ameerika koolilastest. Ühegi teise raamatuga pole Ameerika lapsi nii kaua ja 
nii palju mõjutatud. 
 

McGuffey hariduskursus algab "Aabitsaga", esitades meelde jätmiseks tähestiku 
tähti järjekorras. Lastele õpetati seejärel samm-sammult oskusi sõnade kujundamiseks 
ja hääldamiseks, kasutades keele ehitusplokke ja hääleõpetuse meetodeid, et seostada 
helisid tähtedega. Iga õppetund lugemisharjutustes algab sõnade uurimisega ja 
märgistamistega, et näidata iga sõna õiget hääldamist. 
 

Ma avastasin, et lood "Esimeses ja teises lugemikus" kujutavad lapsi suhetes 
pereliikmete, õpetajate, sõprade ja loomadega. "Kolmas, neljas, viies ja kuues 
lugemik" laiendasid neid ideid. Üks lugudest, mida ma mäletan, oli "Lesk ja 
kaupmees". See on selline moraali lugu kaupmehest, kes sõbruneb abivajaja lesega. 
Hiljem, kui lesk osutub ausaks, teeb kaupmees talle kena kingituse. Raamatud ei 
pruugi õpetada sind uskuma, et heategevust on oodata ainult jõukatelt inimestelt. Me 
kõik teame, et heldus on voorus, millega peaksid tegelema kõik. 
 

Kõik lood olid väga kosutavad ja andsid väga häid selgitusi, et illustreerida 
selliseid voorusi nagu ausus, heategevus, jõukus, kõva töö, julgus, patriotism, austus 
Jumalale ja austus vanemate suhtes. Isiklikult soovitan seda raamatut igaühele! 
 

Samuti avastasin, et raamatus kasutatav sõnavara oli väga kaugele arenenud 
võrreldes suhteliselt piiratud arvu sõnadega, mida inimesed kasutavad tänapäeval. Ma 
arvan, et oleme kaotanud palju oma keelest sellest ajast peale, kui meie asutajad 
kirjutasid 200 aastat tagasi iseseisvusdeklaratsiooni! 
 

Nagu juhendatud, istusin ma Airl'i kõrval intervjuuruumis, lugedes talle igat 
järjestikust raamatut McGuffey aabitsate seeriast. Igal raamatul olid suurepärased, 
lihtsad illustratsioonid lugudest ja õpetatavatest teemadest, kuigi tänapäeva 
standardite järgi on need väga vananenud. Sellest hoolimata näis Airl aru saavat ja 
neelavat iga kirjatähte, heli, silpi ja tähendust. Me jätkasime seda protsessi kolmel 



	 22	

järjestikusel päeval, ilma vaheaegadeta 14 tundi päevas, välja arvatud mõni söögikord 
ja puhkeaeg. 
 

Airl ei võtnud mingeid vaheaegu. Ta ei maganud. Selle asemel jäi ta intervjuu-
ruumi, istus polsterdatud toolil ja kordas omandatud õppetunde. Kui ma naasin igal 
hommikul, et alustada sealt kust pooleli jäi, oli ta juba eelmise õppetunni meelde 
tuletanud ja hästi valmistunud järgmisteks lehekülgedeks. See muster jätkas 
kiirendamist hetkeni, kus mul polnud mõtet talle enam ette lugeda. 
 

Kuigi Airlil ei olnud suud, millega rääkida, sai ta nüüd minu arvates ingliskeelselt 
“mõelda”. Nende õppetükkide lõpus suutis Airl iseseisvalt lugeda ja õppida. Näitasin 
talle, kuidas kasutada sõnastikku uute sõnade otsimiseks. Airl kasutas pärast seda 
sõnastikku pidevalt. Alates sellest töötasin tema jaoks kullerina, paludes, et tema 
soovitud raamatuid toodaks püsiva voona. 
 

Järgmisena tõi hr Newble Encyclopedia Britannica sarja. Airl nautis seda eriti, 
sest seal oli palju pilte. Pärast seda soovis ta palju rohkem pildiraamatuid ja teatmikke 
fotode ja joonistega, sest tal oli palju lihtsam mõista tähendust, kui ta nägi pilti sellest, 
mida ta õppis. 
 

Ma pakun, et järgmise kuue päeva jooksul toodi raamatuid kogu riigi 
raamatukogudest, sest ta oli paari päevaga lugenud neist mitusada! Ta uuris kõiki 
teemasid, mida ma võin ette kujutada ja paljusid muid väga tehnilisi asju, milledest 
ma ei tahtnud eal midagi teada, nt astronoomia, metallurgia, konstrueerimine, 
matemaatika, mitmesugused tehnilised käsiraamatud jne. 
 

Hiljem hakkas ta lugema ulmeraamatuid, romaane, luulet ja kirjandusklassikaid. 
Airl soovis lugeda ka paljusid raamatuid humanitaarteaduste, eriti ajaloo teemadel. 
Ma arvan, et ta luges vähemalt 50 raamatut inimajaloo ja arheoloogia kohta. 
Loomulikult veendusin, et ta sai koopia ka Pühast Piiblist, mida ta luges kaanest 
kaaneni kommenteerimata ja küsimusi esitamata. 
 

Kuigi ma jätkasin Airliga koosolemist 12-14 tundi ööpäevas, suhtlesime enamuse 
järgmise nädala jooksul minimaalselt, välja arvatud üksikud küsimused, mida ta mulle 
esitas. Küsimused olid tavaliselt mõeldud selleks, et anda talle konteksti mõtet või 
selgitada midagi loetust. Kummaline, et Airl ütles mulle, et tema lemmikraamatud on 
"Alice Imedemaal", "Don Quijote La Manchast" ja "Tuhat ja üks ööd". Ta ütles, et 
nende lugude autorid näitasid, et palju olulisem kui suur oskus või jõud on suur vaim 
ja kujutlusvõime. 
 

Ma ei suutnud vastata paljudele tema küsimustele, seetõttu küsisin vastuseid 
inimestelt teistest ruumidest. Enamik neist oli seotud tehniliste ja teaduslike asjadega. 
Mõned tema küsimused olid humanitaarse kallakuga. Tema arusaamise kompleksne 
sügavus ja tema küsimuste peensus/teravmeelsus näitas, et tal oli väga läbitungiv 
intellekt. 
 

Isiklikult arvan, et ta oli juba rohkem teada saanud Maa kultuurist ja ajaloost kui 
ta oli valmis seda tunnistama enne seda kui me alustasime. Peagi avastasin, kui palju 
veel." 
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VI peatükk 
 

Algab minu harimine 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"15 päeva peale Airl'i "päästmist" õnnetuskohast võisin ma sujuvalt ja 

sundimatult suhelda temaga inglise keeles. Selle aja jooksul oli ta neelanud nii palju 
kirjalikku materjali, et tema akadeemiline haridus ületas enamasti kaugelt minu oma. 
Kuigi ma lõpetasin 1940. aastal Los Angeleses asuva keskkooli ja osalesin kolledžis 
nelja-aastasel eelmeditsiini- ja õenduse koolitusel, oli minu enda lugemus väga 
piiratud. 
 

Ma pole õppinud enamikku teemasid millega Airl oli nüüd kokku puutunud, eriti 
kui arvestada tema terast mõistmist, väga intensiivseid uurimisharjumusi ja peaaegu 
fotograafilist mälu! Ta oli võimeline loetud raamatutest meelde tuletama pikki 
katkendeid. Eriti meeldisid talle lemmikjuttude katkendid klassikalisest kirjandusest 
nagu Huckleberry Finni seiklused, Gulliveri reisid, Peter Pani lood ja Legend of 
Sleepy Hollow (legend unisest õõnsusest). 
 

Selleks ajaks oli Airlist saanud õpetaja ja minust õpilane. Ma hakkasin õppima 
seda, mida Maa inimesed ei tea ja ei ole saanud mingil moel teada! 
 

Teadlaste ja agentide summ, kes jälgisid meie intervjuud ühesuunalise klaasi 
(klaas, mis paistab ühelt poolt läbi ja teiselt poolt mitte) tagant, mida Airl ja mina 
nimetasime "galeriiks", muutusid üha enam oma küsimustega kannatamatuks. Aga 
Airl keeldus suvalistele küsimustele vastamast, ükskõik kellelt peale minu, isegi minu 
kaudu läbi tõlkija või kirjalikult. 
 

16. päeva pärastlõunal istusime Airliga lugedes kõrvuti. Ta sulges viimase 
lehekülje loetavast raamatust ja pani selle kõrvale. Kavatsesin anda talle suurest 
virnast järgmise raamatu ja oodata, millal ta selle läbi loeb, kui ta pöördus ja ütles või 
"mõtles" mulle: "Olen nüüd valmis kõnelema". Alguses olin veidi segaduses. Ma 
žestikuleerisin, et ta jätkaks ja ta hakkas mulle õpetama oma esimest õppetundi." 
 
 
(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA) 

 
ÜLISALAJANE 

 
Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 

Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 
TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 24. 7. 1947, 1. seanss 

 
 

"Mida sa tahaksid öelda, Airl?" küsisin ma. 
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"Olen olnud selles kosmosesektoris tuhandeid aastaid Domeeni Ekspeditsiooni-

vägede (Domain Expeditionary Force) liige. Alates 5965 e.m.a ei ole ma isiklikult 
olnud lähemates suhetes Maa olevustega. Minu peamine ülesanne ei ole suhelda 
Domeeni valduses olevate planeetide elanikega. Olen ohvitser, piloot ja insener, kellel 
on palju ülesandeid. Sellest hoolimata valdan ma Domeeni siseselt vabalt 347 keelt. 
Ma ei ole teie inglise keelega varem kokku puutunud. 
 

Viimane Maa keel, millest ma olin teadlik, oli veda hümnide/kiidulaulude (Vedic 
Hymns) sanskriti keel. Sel ajal olin ma lähetatud missioonile, et uurida Himaalaja 
mägedes asuva Domeeni baasi kaotust. Hävines baas ja kadus pataljon, mille 
koosseisus olid kindralid, piloodid ja side- ja halduspersonal. 
 

Mitu miljonit aastat tagasi õppisin ja teenisin Domeenis uurimise, andmete 
hindamise ja programmiarenduse ohvitserina. Kuna olin selles tehnoloogias kogenud, 
saadeti mind otsingurühma koosseisus Maale. Üks minu ülesannetest oli inimpopu-
latsiooni, mis asus sellel ajal külgnevas piirkonnas, ülekuulamine. Paljud selle 
piirkonna inimesed teatasid, et olid selles piirkonnas vaadelnud "vimanasid" või 
kosmosesõidukeid. 
 

Pärast loogiliste tõendite, tunnistuste, vaatluste ja teatud puuduvase tõendite 
kogumist juhtisin oma meeskonna avastusele, et selles päikesesüsteemis asuvad ikka 
veel hästivarjatud "Vana Impeeriumi" laevad ja "Vana Impeeriumi" rajatised, millest 
meil ei olnud seni aimugi. 
 

Teie ja mina ei suutnud omavahel suhelda teie keeles, kuna ma ei ole isiklikult 
teie keelega kokku puutunud. Kuid nüüd, kui olen skaneerinud teie poolt esitatud 
raamatuid ja materjale, on need andmed selles piirkonnas asuvasse meie kosmose-
jaama edastatud ja töödeldud meie arvutitega meie sideohvitseri poolt. See tõlgiti 
minu emakeelde ja saadeti mulle tagasi kontekstis, millises ma saan mõelda. Ma olen 
saanud ka meie arvutisse salvestatud failidest lisateavet inglise keele kohta ja domeeni 
salvestisi Maa tsivilisatsiooni asjus." 
 

"Nüüd olen valmis andma teile teatud teavet, mis on minu arvates teile väga 
väärtuslik. Ma ütlen teile tõde. Kuigi tõde on suhteline kogu muu tõe taustal, soovin 
teiega jagada võimalikult ausalt ja täpselt seda nii, nagu mina seda tajun, piirides, mis 
hõlmab minu ja minu rassi ausameelsust, rikkumata oma kohustusi organisatsioonile, 
mida teenin ja olen vandunud alal hoida ja kaitsta." 
 

"Hästi", arvasin ma. "Kas sa vastad nüüd galeriis olevate isikute küsimustele?" 
 

"Ei. Ma ei vasta küsimustele. Ma annan teile teavet, mis on minu arvates kasulik 
surematute vaimsete olendite, kes hõlmavad inimkonda, heaolule, ja mis soodustab 
kõigi eluvormide müriaadi ja keskkonna ellujäämist Maal, sest Maa säilimise 
tagamine on osa minu missioonist. 
 

Isiklikult olen veendunud, et kõik tundlikud olendid (kes suudavad tajuda või 
tunda) on surematud vaimsed olendid. See hõlmab ka inimesi. Täpsuse ja lihtsuse 
huvides kasutaksin väljamõeldud sõna "MO" (Mina Olen), kuna surematu olendi 
esmane olemus seisneb selles, et nad elavad ajatus olemises ning nende eksisteerimise 
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ainsaks põhjuseks on see, et nad otsustavad teadlikult olemas olla (mina olen ehk 
MO). 
 

Olenemata sellest, kui madal on nende seisus ühiskonnas, väärib iga MO austust 
ja kohtlemist, mida ma ise sooviksin teistelt saada. (Eestlastel on selle kohta väljend: 
“Ära tee teisele seda, mida sa ei taha et sulle tehtaks”.) Iga inimene Maal on endiselt 
MO, olgu ta sellest teadlik või mitte." 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Ma ei unusta seda vestlust kunagi. Tema toon oli väga asjalik ja emotsioonitu. 

Kuid ma tundsin esimest korda Airlis sooja ja tõelise "isiksuse" olemasolu. Tema 
viitamine "surematutele vaimsetele olenditele" tabas mind nagu valgusesähvatus 
pimedas toas. Ma pole kunagi varem arvanud, et inimene võiks olla surematu olend. 
 

Ma arvasin, et seisus/staatus või vägi on omane ainult Isale, Pojale ja Pühale 
Vaimule. Ja kuna ma olen vaga katoliiklane ja allutatud Issanda Jeesuse ja Püha Isa 
sõnale, ei ole ma kunagi mõelnud naisest kui surematust vaimsest olendist – isegi 
mitte Püha Ema Maarjast. Kuid kui Airl mõtles mida mõtles, hakkasin esimest korda 
eredalt teadvustama, et ta oli isiklikult surematu vaimne olemus ja seda oleme me 
kõik! 
 

Airl ütles, et ta mõistis, et ma olin sellest ideest segaduses. Ta ütles, et ta võib 
mulle näidata, et olen samuti surematu vaimne olend. Ta ütles: "Ole oma keha kohal!" 
Tajusin koheselt, et olen oma kehast "väljas", vaatasin laest alla oma pea kohal! Mul 
oli ka võimalus näha ruumi enda ümber, sealhulgas Airli keha, mis istus toolil minu 
keha kõrval. 
 

Mõne hetke pärast mõistsin lihtsat, kuid šokeeriva reaalsust, et "mina" pole keha. 
Sel hetkel kerkis must loor ja esimest korda mu elu jaoks ja väga pika mineviku jaoks, 
mõistes, et mina ei ole "minu hing", vaid et mina olen mina – vaimne olend. See oli 
seletamatu epifaania (äkiline äratundmine, mis põhjustab selgus- ja ülevustunnet), 
miski, mis täitis mind rõõmu ja leevendusega, mida ma ei suutnud varasemast 
meenutada. Mis puudutab "surematut" osa, siis ma ei mõista selle tähendust, sest 
mulle on alati õpetatud, et ma olen surelik – vaim, võib-olla – aga kindlasti mitte 
surematu! 
 

Pärast hetke – ma pole kindel, kui pikka – küsis Airl minult, kas ma mõistan nüüd 
ideed paremini. Äkitselt olin jälle oma kehas ja ütlesin valjusti: "Jah, ma näen, mida 
sa mõtled!" Olin kogemusest nii hämmeldunud, et pidin oma toolilt tõusma ja ruumis 
mõne minuti jalutama. Vabandasin, et mul oli vaja vett juua ja tualetti minna. 
Tualettruumis vaatasin oma "ise" peeglist. Ma kasutasin tualetti, värskendasin oma 
meiki ja kohendasin oma vormiriietust. 10 või 15 minuti pärast tundsin end palju 
"normaalsemana" ja siirdusin tagasi intervjuuruumi. 
 

Pärast seda tundsin, et olin enamat kui Airli tõlk. Ma tundsin, et olin tema 
"sugulasvaim". Tundsin, et ma olin kaitstud, kodus, usaldava sõbra või pereliikmega, 
võimalikult lähedane kellelegi, kes mul kunagi on olnud. Airl tundis ja mõistis mu 
segadust "isikliku surematuse" mõiste suhtes. Ta alustas minuga oma esimest 
"õppetundi", selgitades seda mulle." 
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(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA, JÄTKUB) 
"Airl rääkis mulle Maale 509. pommituseskadroni piirkonda tuleku põhjustest. 

Ülemohvitser saatis teda uurima New Mexicos katsetatud tuumaplahvatusi. Tema 
ülemused käskisid tal koguda atmosfääriproove, mida saab kasutada kiirguse ulatuse 
kindlaksmääramiseks ja selle võimalikest kahjudest keskkonnale. Missiooni ajal sai 
kosmoselaev välgutabamuse, mis põhjustas juhitavuse kontrollimatuse ja krahhi. 
 

Kosmoselaeva juhivad MOd, kes kasutavad "nukk-kehasid" üpris sarnaselt nii, 
nagu näitleja kannab maski ja kostüümi. See on nagu mehhaaniline vahend, mille 
kaudu tegutseda füüsilises maailmas. Tema, nagu ka kõik teised ohvitseride klassi 
MOd ja nende ülemad, asuvad kosmoses töötades nendes "nukk-kehades". Kui nad ei 
ole tööl, "lahkuvad" nad kehadest ja tegutsevad, mõtlevad, suhtuvad, reisivad ja 
eksisteerivad ilma kehata. 
 

Kehad on valmistatud sünteetilisest materjalist, mis sisaldab väga tundlikku 
elektrilist närvisüsteemi, mille iga MO kohandab või "häälestab" ise sellisele 
ainuomasele elektroonilisele lainepikkusele, mida iga MO välja kiirgab/emiteerib. 
 

Iga MO suudab luua ainulaadse lainesageduse sarnaselt raadiosignaali 
sagedusega, millega teda tuvastada. See toimib osaliselt identifitseerimisena nagu 
sõrmejäljend. Nukk-keha toimib MO jaoks kui raadiovastuvõtja. Pole olemas kahte 
ühesugust sagedust või nukk-keha. 
 

Iga MO meeskonnaliikme keha on häälestatud ja ühendatud ka kosmoselaeva 
ehitatud "närvisüsteemiga". Kosmoselaev on ehitatud paljus samamoodi nagu nukk- 
keha. See on täpselt kohandatud iga MO meeskonnaliikme sagedusele. Seetõttu saab 
laeva juhtida MO poolt kiiratud mõtetega või energiaga. See on tõesti väga lihtne 
otsene juhtimissüsteem. Seega ei ole kosmoselaeva pardal keerulisi juhtimis- ega 
navigatsiooniseadmeid. Laev toimib MO laiendina. 
 

Välgu tabamus põhjustas kosmoselaevas lühise ja seetõttu "katkes" side laeva 
kontrollsüsteemi ja nukk-kehade vahel, mis põhjustas purunemise (kokkupõrke 
maaga). 
 

Airl oli ja on siiani ohvitser, piloot ja insener Ekspeditsioonivägedes, mis on osa 
kosmoseoperatsioonide tsivilisatsioonist, mis nimetab ennast "Domeeniks". See 
tsivilisatsioon kontrollib suurt hulka galaktikaid, tähti, planeete, kuid ja asteroide 
kosmoseruumi osas, mis on ligikaudu neljandik tervest universumist! Organisatsiooni 
jätkuv missioon on "Domeeni territooriumide ja ressursside turvamine, kontrollimine 
ja laiendamine". 
 

Airl märkis, et nende tegevus oli mitmel viisil väga sarnane Euroopa uurijatele, 
kes "avastasid" ja "nõudsid" uut maailma Pühale Isale (paavstile), Hispaania ja 
Portugali kuningatele ning hiljem ka Hollandile, Inglismaale, Prantsusmaale jne. 
Euroopa sai kasu pärismaalastelt omandatud varast. Kuid kohalike elanikega ei peetud 
kunagi nõu ega küsitud neilt, kas nad lubavad end liita Euroopa rahvaste "domeeniga" 
ning saata sõdureid ja preestreid, et omandada nende territoorium ja rikkused. 
 

Airl ütles, et luges ajalooraamatust, et Hispaania kuningas kahetses, et tema 
sõdurid on põliselanikke jõhkralt kohelnud. Ta kartis jumalate, keda ta teenis, 
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kättemaksu, nagu on kirjeldatud mitmetes Piibli testamentides. Ta palus paavstil ette 
valmistada avaldus nimega "Nõue", mida pidi ette loetama igale ette sattunud 
põliselanikule. 
 

Kuningas lootis, et õiendi/nõude vastuvõtmine või tagasilükkamine põliselanike 
poolt vabastab kuninga täielikult vastutusest nende inimeste tapmise ja vallutamise 
eest. Ta kasutas seda õiendit kui õigustust nende maade ja varade konfiskeerimiseks 
oma sõdurite ja paavsti preestrite kaudu. Nähtavasti puuduvad paavstil selles 
küsimuses isiklikud süütunded ja vastutus. 
 

Airl arvas, et sellised tegevused olid hullumeelsed ja et pole mingi üllatus, et 
Hispaania territoorium nii kiiresti kahanes. Kuningas suri juba paari aasta pärast ja 
tema impeeriumi omastasid teised rahvad. 
 

Airl ütles, et seda tüüpi käitumist Domeenis ei toimu. Nende juhid võtavad 
endale täieliku vastutuse Domeeni tegevuse eest ja ei hakka end sellisel moel 
mustama. Samuti ei karda nad ühtki jumalat ega kahetse oma tegusid. See idee 
kinnitab minu varasemat arvamust, et Airl ja tema rahvas on ilmselt ateistid. 
 

Maa puhul, kui Domeen selle enda valdusesse võttis, on Domeeni valitsejad 
otsustanud mitte avalikult paljastada seda kavatsust Maa "põliselanikele" kuni 
viimase hetkeni, kuni see võib või ei pruugi sobida nende huvidega ennast 
avalikustada. Praeguseks ajaks ei ole strateegiliselt vajalik, et inimkond saaks 
teadlikuks Domeeni Ekspeditsioonivägede kohalolekust. Tegelikult on seda siiani 
varjatud väga agressiivselt põhjusel, mida avalikustatakse hiljem. 
 

Asteroidide vöö Maa lähedal on väga väike, kuid Domeeni jaoks on selles 
kosmoseruumi osas sellel oluline asukoht. Tegelikult on mõned meie päikesesüsteemi 
objektid kui väikese raskusjõuga "kosmosejaamad", kasutamiseks väga väärtuslikud.  
 

Nad on selles päikesesüsteemis huvitatud peamiselt väikese raskusjõuga 
satelliitidest, peamiselt Kuu tagaküljest ja asteroidide vööst, mis tekkis miljardeid 
aastaid tagasi hävitatud planeedist, ja vähemal määral Marsist ja Veenusest. Domeeni 
jõudude majutamiseks on kerge ehitada kipsist sünteesitud struktuure või kasutada 
maa-aluseid baase, mis ümbritsetakse elektromagnetiliste energiaekraanidega. 
 

Kui Domeen on omandanud kosmoseruumi ala, mis muutub selle kontrolli all 
oleva territooriumi osaks, käsitletakse seda kui Domeeni "vara". Maa lähedal paiknev 
kosmosejaam on tähtis vaid seetõttu, et see asetseb Domeeni arenguteel Linnutee 
galaktika keskpunktini ja kaugemalegi. Loomulikult on Domeenis kõik sellest 
teadlikud – välja arvatud Maa elanikud." 
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VII peatükk 
 

Iidse ajaloo õppetund 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Minu õpe Airliga jätkus õhtust koidikuni. Pean ütlema, et ma oli lummatud, 

skeptiline, šokeeritud, häiritud, jahmunud ja rahulolematu "õppetunniga", mida Airlilt 
sain. Ma ei oleks kunagi võinud ette kujutada seda, mida ta mulle rääkis – isegi mitte 
mu metsikuimates unistustes ja õudusunenägudes! 
 

Järgmisel pärastlõunal, pärast seda, kui ma olin maganud, duši all käinud ja 
söönud, kandsin ette oma eelmise õhtu intervjuust galerii liikmetele, kes registreerisid 
minu aruande sellest, mida Airl mulle rääkis. Kohal oli kiirkirjutaja, kellele esitlesin 
infot pärast iga intervjuud, ja ka 6 või 7 inimest, kes palusid mult aruande selgitamist. 
Nagu alati, avaldati mulle pidevat survet, et kasutada minu mõju Airlile, et veenda 
teda vastama konkreetsetele küsimustele, mida galerii liikmed esitavad. Et hajutada 
igaühe kartust, pidin selle tegemiseks andma endast parima. 
 

Sellest hoolimata toimus iga päev pärast seda ainult kolm asja: 
 

1) Airl keeldus resoluutselt vastamast mistahes küsimustele, kui ta tundis, et need 
olid mulle esitatud või sisestatud galerii poolt. 

 
2) Airl jätkas minu "õpetamist" enda poolt valitud teemal. 

 
3) Igal õhtul, pärast Airlilt saadud intervjuud või õpetust, andis ta mulle uue 
nimekirja teemast, mille kohta ta soovis rohkem teavet. Igal õhtul esitasin selle 
nimekirja galeriile. Järgmisel päeval sai Airl suue hulga raamatuid, ajakirju, 
artikleid jne. Ta uuris neid kõiki öösel, kui ma magasin. See muster kordus kogu 
ülejäänud aja igal temaga koosveedeldud päeval. 

 
Minu järgmises intervjuus või õppetunnis jätkas Air lühidalt Maa, meie päikese-

süsteemi ja selle läheduses asuva kosmose ajalugu Domeeni vaatenurgast." 
 
 
(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA) 

 
ÜLISALAJANE 

 
Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 

Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 
TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 25. 7. 1947, 1. seanss 

 
"Enne, kui saaksite mõista ajaloo teemat, peate kõigepealt mõistma aja teemat. 

Aeg on lihtsalt objektide liikumise isevaldne mõõtmine läbi ruumi. 
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Ruum ei ole lineaarne. Objekti vaatamisel määrab ruumi MO vaatepunkt. MO ja 
vaadeldava objekti vahelist kaugust nimetatakse "ruumiks". 
 

Objektid või energiamassid ruumis ei pruugi tingimata liikuda lineaarselt. Selles 
universumis kipuvad objektid liikuma juhuslikult või kõverjooneliselt või tsüklilise 
mustri järgi või vastavalt kokkulepitud reeglitele. 
 

Ajalugu pole mitte ainult sündmuste lineaarne salvestus, nagu eeldavad mitmed 
Maa ajalooartiklite autorid, sest see ei ole nöör, mida saab venitada ja märgistada 
nagu mõõtevahendit. Ajalugu on subjektiivne vaatlus objektide liikumise kohta läbi 
ruumi, olles salvestatud mitte langenute vaid ellujäänute vaatevinklist. Sündmused 
toimuvad interaktiivselt ja samaaegselt, nagu ka bioloogilisel organismil on süda, mis 
pumpab verd, samal ajal kui kopsud varustavad hapnikuga rakke, mis paljunevad, 
kasutades päikeseenergiat ja taimede kemikaale, samal ajal kui maksatüved eraldavad 
mürgised jäätmed verest ja eemaldavad need põie ja soolestiku kaudu. 
 

Kõik need koostoimed on kokkulangevad ja samaaegsed. Kuigi aeg kulgeb 
järjestikku, ei toimu sündmused iseseisva lineaarse vooluna. Varasema ajaloo või 
reaalsuse vaatlemiseks ja mõistmiseks tuleb vaadelda kõiki sündmusi interaktiivse 
terviku osana. Aega saab tunda ka vibratsioonina, mis on ühtne läbi kogu füüsilise 
universumi. 
 

Airl selgitas, et MOd on olnud olemas enne universumi algust. Põhjus, miks neid 
nimetatakse "surematuks", on see, et "vaim" ei ole sündinud ja ei saa surra, vaid 
eksisteerib isiklikult postuleeritud ettekujutusel "mina olen – olemises". Ta selgitas 
hoolikalt, et iga vaim ei ole sama. Igaüks on täiesti ainulaadne identiteedi, jõu, 
teadlikkuse ja võimekuse poolest. 
 

Erinevus Airli sarnase MO ja enamiku MOde, kes elavad kehas Maa peal, on see, 
et Airl suudab oma "nukku" siseneda ja sellest väljuda. Ta suudab tajuda läbi mateeria 
enda poolt valitud sügavustel. Airl ja teised Domeeni ohvitserid suudavad suhelda 
telepaatiliselt. Kuna MO ei ole füüsilise universumi olend, ei ole tal ruumis ega ajas 
mingit asukohta. MO on sõna-sõnalt "mittemateriaalne". Nad võivad momentselt 
ulatuda/sirutuda üle suurte vahemaade. 

 
Nad võivad kogeda aistinguid/tundeid palju intensiivsemalt kui bioloogiline keha, 

ilma füüsiliste sensoorsete mehhanismide kasutamiseta. MO võib välistada nende 
tajumise valu. Airl suudab meenutada oma "identiteeti", minnes tagasi hämaratesse 
udustesse aegadesse, triljoneid aastaid! 

 
Ta ütleb, et universumi vahetus läheduses asuv praeguste päikeste kogum on 

põlenud viimase 200 triljoni aasta jooksul. Füüsilise universumi vanus on peaaegu 
lõpmata vana, kuid ilmselt vähemalt neli kvadriljonit (kvadriljon = miljon miljardit 
ehk 1015) aastat alates selle varaseimast algusest. 

 
Aeg on raskesti mõõdetav tegur, sest see sõltub MO isikulisest mälust ning pole 

registreeritud ühtegi ühelaadset sündmust kogu füüsilises universumis alates selle 
algusest. Nagu Maa peal, on olemas palju erinevaid aja mõõtesüsteeme, mida on 
määratlenud erinevad kultuurid, kasutades liikumistsükleid ja lähtepunkte vanuse ja 
kestuse määramiseks. 
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Füüsiline universum ise moodustub paljude teiste üksikute universumite 

lähenemise ja ühinemise teel, millest igaüks loodi MO või MOde rühmade poolt. 
Nende illusoorsete universumite kokkupõrgetel need segunesid ja ühinesid ning 
tahkestusid vastastikku loodud universumi vormiks. Kuna on kokku lepitud, et 
energiat ja vorme saab luua, kuid mitte hävitada, on see loomeprotsess jätkuvalt 
kujunemas üha laienevaks peaaegu lõpmatuks füüsilise proportsiooniga universumiks. 

 
Enne füüsilise universumi moodustumist oli tohutu ajaperiood, mille kestel 

universumid ei olnud tahked vaid täiesti illusoorsed. Võiksite öelda, et universum oli 
maagiliste illusioonide universum, mille ilmumine ja kadumine sõltus maagi tahtest. 
Igal juhul oli "mustkunstnikuks" üks või mitu MOd. Paljud MOd Maa peal võivad 
ikka veel meenutada selle aja ebamääraseid kujutisi. Sellistest asjadest, ehkki väga 
toorelt, räägivad maagia, võlukunsti ja lummuse lood, muinasjutud ja mütoloogia. 

 
MOd sisenesid füüsilisse universumisse kui nad kaotasid oma "kodu"universumi. 

See tähendab, et kui füüsiline universum oli enese alla matnud MOde 
"kodu"universumi või kui MO ühines teiste MOdega, et luua või vallutada füüsilist 
universumi. 

 
Millal MO sisenes füüsilisse universumisse Maal, on keeruline kindlaks määrata 

kahel põhjusel: 
1) MO mälu Maal on kustutatud ja 
2) MO saabumine või sissetung füüsilisse universumisse toimus erinevatel 
aegadel, esimesel umbes 60 triljonit ja teistel ainult 3 triljonit aastat tagasi. Iga 
paari miljoni aasta järel on piirkond või planeet üle võetud veel ühe piirkonda 
siseneva MOde rühma poolt. 
 
Mõnikord orjastavad nad teisi MOsid, kes on sunnitud elama kehades, et nad 

teeksid primitiivset tööd või käsitööd – eriti maavarade kaevandamisel suure 
raskusjõuga planeetidel, näiteks Maal. 

 
Airl ütleb, et ta on olnud Domeeni Ekspeditsioonivägede liige enam kui 625 

miljonit aastat, kui ta sai bioloogilise uuringu missiooni lenduriks, mis sisaldas 
perioodilisi külaskäike Maale. Ta suudab meenutada kogu oma karjääri seal ja väga 
kaua aega enne seda. 

 
Ta ütles mulle, et Maa teadlastel pole mateeria vanuse mõõtmiseks täpset 

mõõtesüsteemi. Nad eeldavad, et kuna teatud liiki materjalid lagunevad/hävinevad 
üsna kiiresti, nagu orgaaniline või süsinikupõhine aine, et see on mateeria 
lagunemine. Kivi vanuse mõõtmine puidu või luu vanuse mõõtmise skaalaga ei ole 
õigustatud. See on fundamentaalne viga. Tegelikult mateeria ei lagune. Seda ei saa 
hävitada. Mateeriat võib muuta, kuid seda pole kunagi tõeliselt hävitatud. 

 
Domeen on läbi viinud universumi selles sektoris asuvate galaktikate perioodilisi 

ülevaatusi alates sellest ajast, kui ta arendas kosmosereiside tehnoloogiaid umbes 80 
triljonit aastat tagasi. Maa ilmete muutuste ülevaade näitab, et mägipiirkonnad 
tõusevad ja langevad, kontinendid muudavad asukohta, planeedi poolused nihkuvad, 
jäämütsid tulevad ja lähevad, ookeanid ilmuvad ja kaovad, jõed, orud ja kanjonid 
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muutuvad. Kõigil juhtudel on mateeria sama. See on alati sama liiv. Iga vorm ja aine 
on valmistatud samast algmaterjalist, mis kunagi ei halvene. 

 
(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Ma ei suuda isegi ette kujutada, kui kaugele on tsivilisatsioon arenenud 

tehniliselt ja vaimselt triljonite aastate jooksul! Mõelge, kui arenenud on meie oma 
riik võrreldes ainult 150 aasta taguse ajaga. Vaid paar põlvkonda tagasi liiguti jalgsi, 
ratsa või paadiga, loeti küünlavalguses, kütmine ja küpsetamine toimus kaminas ja 
puudus sanitaartehnika!" 

 
 

(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA) 
 
"Airl kirjeldas mulle Domeeni MO ohvitseri võimeid ja ta näitas mulle seda, kui 

ta võttis ühendust – telepaatiliselt – domeeni sideametnikuga, kes asub asteroidivöös. 
 
Asteroidivöö koosneb Marsi ja Jupiteri vahel asetsenud purunenud planeedi 

tuhandetest tükkidest. See toimib hea väikese raskusjõuga tõukepunktina sissetulevate 
kosmoselaevade jaoks, mis reisivad meie galaktika keskpunkti poole. 

 
Ta palus, et see ohvitser annaks Maa ajaloost "Domeeni" "failidessse" salvestatud 

infot. Ta palus sideohvitseril seda informatsiooni edastada Airl'ile. Sideohvitser täitis 
taotluse kohe. Toetudes domeeni failidesse salvestatud infole, sai Airl anda mulle 
lühikese ülevaate või "loengu ajaloost". Järgnev on Airli kaudu tulev info, mida 
domeen oli täheldanud Maa ajaloost: 

 
Ta rääkis mulle, et Domeeni 

Ekspeditsiooniväed sisenesid kõige-
pealt Linnutee galaktikasse – vaid 
umbes 10 000 aastat tagasi. Nende 
esmane tegevus oli vallutada "Vana 
Impeeriumi" planeedid (see ei ole 
ametlik nimi, vaid domeenivägede 
poolt vallutatud tsivilisatsioonile 
antud hüüdnimi), mis teenisid selle 
galaktika keskvalitsuse tooli/kohta, ja 
muid külgnevaid kosmosepiirkondi. 
Need planeedid asuvad tähesüsteemi-
des Suure Vankri (Suur Karu, ld k 
Ursa Major, ingl k Big Dipper) 
tähtkuju sabas. Ta ei maininud, milli-
sed tähed täpselt.  

 
Umbes 1500 aastat hiljem alustas Domeen oma vägedele baaside loomist 

sissetungiraja ümbrusesse, mis suundus selle galaktika keskpunkti ja kaugemale. 
Umbes 8 200 aastat tagasi rajasid Domeeni väed baasi Maale Himaalaja mägedesse 
tänapäeva Pakistani ja Afganistani piiri lähedal. See oli baas Domeeni 
Ekspeditsioonivägede pataljonile, mis hõlmas umbes 3000 liiget. 

 



	 32	

Nad rajasid baasi mäestiku alla või selle sisse. Mäetippu puuriti õõnsus, et luua 
piisavalt suur ala, mis mahutaks nende vägede laevad ja personali. Seejärel loodi  
baasi varjamiseks mäe seest mäestiku tippu elektrooniline illusioon, esitades 
"jõuekraani" taustaga mäele vale kuju. Seejärel said laevad siseneda ja väljuda läbi 
jõuekraani, jäädes homo sapiensile nähtamatuks. 

 
Vahetult peale baasi asustamist üllatas neid "Vana Impeeriumi" sõjaväe jõudude 

jäänuste rünnak. Domeeni teadmata oli Marsil varjatud maa-alune baas, mida juhtis 
juba pikka aega eksisteerinud "Vana Impeerium". Domeeni baas pühiti ära Marsi 
baasist toimunud sõjalise rünnakuga ja Domeeni Ekspeditsioonivägede MOd 
vangistati. 

 
Võite ette kujutada, et Domeen oli väga ärritunud nii suure arvu ohvitseride ja 

meeskonnaliikmete kaotamise pärast, et ta saatis nende otsimiseks Maale teised 
ekipaažid. Ka neid rünnati. Vangistatud Domeenivägede MOsid käsitleti samamoodi 
nagu kõiki teisi Maale saadetud MOsid. Neil kustutati mälu, nende mälestused 
asendati valede piltide ja hüpnootiliste käskudega ning saadeti Maale bioloogiliste 
kehade asustamiseks. Nad on tänaseni inimkonna osa. 

 
Pärast väga püsivat ja ulatuslikku uurimist oma meeskonna kadumise kohta 

avastas Domeen, et "Vana Impeerium" on miljonite aastate jooksul tegutsenud selles 
galaktikaosas väga ulatuslike ja väga hoolikalt varjatud operatsioonide põhjal. Keegi 
ei tea täpselt, kui kaua. Lõpuks toimus päikesesüsteemis "Vana Impeeriumi" ja 
Domeeni vägede kosmoselaevade vahel avatud lahing. 

 
Airli sõnul kestis "Vana Impeeriumi" vägede ja Domeeni vaheline lahing umbes 

1235. aastani, mil Domeeni jõud hävitasid selles piirkonnas lõpuks "Vana 
Impeeriumi" vägede viimase kosmoselaeva. Domeeni ekspeditsiooniväed kaotasid 
sellel ajal selles piirkonnas palju laevu. 

 
Umbes 1000 aastat hiljem, 1914. aasta kevadel, avastati juhuslikult "Vana 

Impeeriumi" baas. Avastus tehti siis, kui Austria ertshertsogi keha "võttis üle" 
Domeeni ekspeditsioonivägede ohvitser. See ohvitser, kes tegutses asteroidivöös, 
saadeti Maale rutiinseks missiooniks, et koguda luureandmeid. 

 
Selle "ülevõtmise" eesmärk oli kasutada keha kui "maskeeringut", mille kaudu 

sulanduda inimühiskonda, et koguda teavet Maa hetkesündmuste kohta. Ohvitser, kui 
MO, omas suuremat väge/jõudu kui ertshertsogi kehas elav olend ja lihtsalt "lükkas" 
olendi välja, võttes üle keha kontrolli. 

 
Kuid see ohvitser ei adunud, kui vihatud olid Hapsburgid vaenulike fraktsioonide 

poolt riigis, seega polnud ta valvas kui Bosnia tudeng mõrvas ertshertsogi keha. Kui 
mõrvar keha tulistas, "puksiti" ohvitser või MO ootamatult kehast välja. Kaotanud 
suunataju, läbistas MO kogemata üht "amneesia jõuekraani" ja võeti vangi. 
 

Lõpuks avastas Domeen, et laialdast ruumiala jälgib/skaneerib "elektrooniline 
jõuväli", mis kontrollib kõiki selle galaktika lõpus/sabas olevaid MOsid, sealhulgas 
Maad. Elektroonilise jõuekraan on loodud selleks, et tuvastada MOd ja vältida nende 
alalt väljumist. 
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Kui jõuekraani üritab läbida ükskõik milline MO, siis see "püüab" neid 
mingisugusesse "elektroonilise võrku". Tulemuseks on asjaolu, et kinnipeetud MOle 
tehakse väga raske "ajupesu", mis kustutab MO mälu. Selles protsessis kasutatakse 
tohutut elektrilööki/šokki, nagu Maa psühhiaatrid kasutavad "elektrišoki teraapiat", et 
kustutada "patsiendi" mälu ja isikupära ning muuta teda "ühiskondlikumaks". 

 
Maal kasutatakse selles "teraapias" vaid paarisaja voldilist pinget. "Vana 

Impeeriumi" menetluses töödeldakse MOd elektrilise pingega suurusjärgus miljardeid 
volte! See tohutu šokk pühib ära kogu MO mälu. Mälu kustutamine ei toimu ainult 
ühe elu või ühe keha puhul. See kustutab MO identiteedi/eneseteadvuse ja peaaegu 
lõputu mineviku jooksul kogutud kogemused! 

 
Šoki eesmärk on muuta võimatuks MOdel meenutada, kes nad on ja kust 

pärinevad, meenutada oma teadmisi või oskusi, mäletada minevikku ja võimet olla 
vaimsed olendid. Nad on vapustatud ja muutuvad mõttetuteks, isikupäratuteks 
robotiteks. 

 
Pärast šokki kasutatakse iga MO puhul posthüpnootiliste sugestioonide (see 

tähendab, et kui indiviidile antakse mingi käsklus – näiteks iga kord, kui ta kuuleb 
oma nime, nina sügada – siis teeb ta seda täiesti ebateadlikult ka pärast hüpnoosist 
ärkamist) pakette/seeriaid valemälestuste ja valede ajaorientiiride paigaldamiseks. See 
hõlmab käsku “naasta” pärast keha surma baasi, et saaks sama tüüpi šokki ja hüpnoosi 
teha uuesti ja uuesti – igavesti. Hüpnootiline käsk ütleb ka, et "patsient" unustab 
mäletada. 

 
Domeen sai teada selle ohvitseri kogemusest, et "Vana Impeerium" on kasutanud 

Maad kui "vanglaplaneeti" väga pikka aega – kui kaua, see on täpselt teadmata – ehk 
miljoneid aastaid. 

 
Niisiis, kui MO keha sureb, lahkub ta kehast. Ta avastatakse "jõuekraanidega", 

tabatakse ja "korraldatakse" hüpnotiseeriva käsuga "tagasi valgusesse". Mõiste 
"taevas" ja "surmajärgne elu" on osa hüpnootilisest sisendusest – see on osa salakava-
lusest, mis garanteerib kogu mehhanismi töötamise. 

 
Pärast seda, kui MOd on äsja elatud elu mälu kustutamiseks šokeeritud ja 

hüpnotiseerinud, "kamandatakse" MOd hüpnootiliselt viivitamatult "andma" end 
Maale tagasi, nagu oleks ta salajasel missioonil – et eluneda uues kehas. Igale MO-le 
öeldakse, et tal on Maa peal viibimiseks spetsiaalne eesmärk. Kuid loomulikult pole 
vanglas viibiva olendi jaoks eesmärki – vähemalt mitte vangi jaoks. 

 
Igasugused ebasoovitavad MOd, kes mõisteti Maale vangistusse, liigitati "Vana 

Impeeriumi" poolt "sobimatuteks". See hõlmas kõiki, keda "Vana Impeerium" mõistis 
kriminaalideks, kes olid liiga pahelised, et neid ümber kasvatada või alistada, nagu ka 
teisi kurjategijaid nagu seksuaalperverte, või inimesi, kes ei soovi teha tootlikku tööd. 

 
"Sobimatute" MOde nimekiri hõlmab ka paljusid "poliitvange". Siia hulka 

kuuluvad MOd, keda peetakse sobimatuteks "vabamõtlejateks" või "revolutsio-
näärideks", kes tekitavad probleeme "Vana Impeeriumi" erinevate planeetide 
valitsustele. Loomulikult on Maale lähetatud ka need MOd, kellel on varasem "Vana 
Impeeriumi" vastane sõjaväeline maine. 
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Nende "sobimatute" hulka kuuluvad kunstnikud, maalijad, lauljad, muusikud, 

kirjanikud, näitlejad ja igasugused muud taidlejad. Sellel põhjusel on Maal kunstnike 
arv elaniku kohta suurem kui ühelgi teisel planeedil "Vanas Impeeriumis". 

 
"Kõlbmatud" hõlmavad ka intellektuaale, leiutajaid ja geeniusi peaaegu igas 

valdkonnas. Kuna kõik, mida "Vana Impeerium" peab väärtuslikuks, on juba mitu 
triljonit aastat leiutatud või loodud, ei ole selliseid olendeid enam vaja. See hõlmab ka 
kvalifitseeritud juhte, keda pole vaja kuulekate, robotlike kodanike ühiskonda. 

 
Igaüks, kes ei soovi või ei suuda "Vana Impeeriumi" klassisüsteemis mahtuda 

majandusliku, poliitilise ja usulise orjuse raamidesse kui makse maksev töötaja, on 
"kõlbmatu" ja mõistetakse alalisse vangistusse Maal koos mälu kustutamisega. 

 
Lõpptulemus on see, et MOd ei suuda põgeneda, sest nad ei suuda meenutada kes 

nad on, kust nad pärinevad ja kus nad asuvad. Neid on hüpnotiseeritud mõtlema, et 
nad on keegi, miski, millalgi ja kusagil mujal kui nad tegelikult on. 

 
Domeeni ohvitser, kes oli "mõrvatud" Austraalia ertshertsogi kehas, oli "Vana 

Impeeriumi" vägede poolt samuti vangistatud. Kuna see konkreetne ohvitser oli 
võrreldes enamikuga suure võimsusega MO, viidi ta "Vana Impeeriumi" planeet 
Marsi salajasse maa-alusesse baasi. Nad panid ta spetsiaalsesse elektroonilisse 
vangikongi ja hoidsid teda seal. 

 
Õnneks suutis Domeeni ohvitser 27-aastase vangistuse järel maa-alusest baasist 

põgeneda. Kui ta "Vana Impeeriumi" baasist põgenes, naasis ta kohe oma baasi 
asteroidivöös. Tema ülemohvitser saatis selle ohvitseri poolt antud baasi 
koordinaatidele lahingulaeva ja see baas hävitati täielikult. See "Vana Impeeriumi" 
baas asus Marsil Cydonia piirkonnas, paarsada miili ekvaatorist põhja pool. 

 
Kuigi "Vana Impeeriumi" sõjaväebaas Marsil hävitati, töötavad kahjuks tohutul 

hulgal jõuekraanide ja elektrisokkide/amneesia/hüpnooside masinaid ka praegusel 
hetkel teistes avastamata kohtades edasi. 

 
Selle peamist baasi või "meelekontrolli vangla" juhtimiskeskust ei ole kunagi 

leitud. Seega on selle baasi või baaside mõjud endiselt jõus. Domeen on täheldanud, 
et alates ajast kui "Vana Impeeriumi" kosmosejõud hävitati, pole keegi teine aktiivselt 
takistanud teiste planeetide süsteemidel saata kogu oma galaktikast ja muudest 
lähedal asuvatest galaktikatest oma "kõlbmatuid" MOsid Maale. Seepärast on Maa 
muutunud kogu selle kosmosepiirkonna universaalseks "prügilaks". 

 
See seletab osaliselt väga tavatut rasside, kultuuride, keelte, moraalikoodeksite, 

usuliste ja poliitiliste mõjude kombinatsiooni MOde populatsiooni seas Maal. Maa 
heterogeensete (heterogeenne – mitmekesine iseloom või sisu) ühiskondade arv ja 
mitmekesisus oleks normaalsel planeedil äärmiselt ebatavaline. Enamik "Päikese tüüp 
12, klass 7" planeete on asustatud ainult ühe humanoidse keha tüübi või rassiga, kui 
üldse. 

 
Peale selle on enamik Maa iidsetest tsivilisatsioonidest ja paljud Maa sündmused 

olnud tugevalt mõjutatud "Vana Impeeriumi" baaside varjatud hüpnoosidest. Keegi 
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pole siiani aru saanud, kus ja kuidas seda toimingut käitatakse või kelle poolt, kuna 
see on nii tugevasti kaitstud ekraanide ja püünistega. 

 
Pealegi ei ole keegi ette võtnud/kohustunud tegema ühtegi toimingut selleks, et 

otsida, avastada ja hävitada ulatuslikku ja iidset elektroonikaseadmete võrku, mis loob 
selle galaktika lõpus/sabas jõuekraani MOde jaoks. Kuni selle saavutamiseni pole me 
võimelised ennetama või katkestama "Vana Impeeriumi" vanglaplaneedil elektri-
šokke, hüpnoose ja kaugjuhitavat meelekontrolli. 

 
Loomulikult on kõik Domeeni ekspeditsioonivägede meeskonnaliikmed nüüd 

selles päikesesüsteemis töötades sellest nähtusest alati teadlikud, et vältida "Vana 
Impeeriumi" poolset avastamist ja lõksudesse langemist." 
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VIII peatükk 
 

Hiljutise ajaloo õppetund 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"See intervjuu õpetas mulle ajalugu, mida ma ei ole kunagi lugenud Maast 

kirjutatud teatmeteostest! Domeenil on võrreldes meiega sündmustest väga erinev 
vaatepunkt." 
 
(AMETLIK INTERVJUU KOOPIA) 

 
ÜLISALAJANE 

 
Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 

Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 
TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 26. 7. 1947, 1. seanss 

 
"Domeeni Ekspeditsiooniväed on täheldanud lääneriikide teaduse ja kultuuri 

taaselustumist alates 1150. aastast, kui selles päikesesüsteemis sai hävitatud "Vana 
Impeeriumi" kosmoselaevastiku allesjäänud laevad. Pärast seda aega vähenes veidi 
kaugjuhitavate hüpnooside mõju, kuid suures osas toimis see edasi. 

 
Ilmselt kahjustati "Vana Impeeriumi" kaugjuhitava meelekontrolli toimimist vähe, 

see ei kahjustanud oluliselt mehhanismi jõudu. Selle tulemusena hakkasid meenuma 
mõningad mälestused tehnoloogiatest, mida MOd teadsid enne Maale sattumist. 
Seejärel hakkas vähenema teadlik olemise ahistamine/nullimine, mida on nimetatud 
"pimeduse ajastuks" Euroopas. 

 
Sellest ajast alates on füüsika ja elektri põhiseaduste teadvustamine põhjalikult 

muutnud Maa kultuuri peaaegu üleöö. Maa MOde populatsioonis taastus osaliselt 
paljude geeniuste võime meenutada tehnoloogiat, kui see polnud enam nii aktiivselt 
alla surutud nagu see oli enne 1150. aastat. Sir Isaac Newton on selle üks parimaid 
näiteid. Vaid mõne aastakümne jooksul muutis ta sammhaaval uueks mitmeid 
tähtsamaid ja põhilisi teaduslikke ja matemaatilisi distsipliine. 

 
Inimesed, kellele "meenusid" need teadused, teadsid neid enne, kui nad Maale 

saadeti. Tavaliselt ei suuda keegi ühe eluea või isegi paarisaja eluea jooksul kunagi 
jälgida või avastada nii paljut nii teaduse kui ka matemaatika kohta. Nende teemade 
arendamine on tsivilisatsioonidel kestnud miljardeid ja miljardeid aastaid! 

 
MOdel Maal on alles hakanud meenuma pisikesed fragmendid kõigist kogu 

universumis esinevatest tehnoloogiatest. Teoreetiliselt, kui Maal kasutatavad 
amneesiamehhanismid saaksid täielikult purustatud, saaksid MOd kogu oma mälu 
tagasi! 
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Kahjuks ei ole sarnaseid edusamme inimlikkuses näha, kuna Maa MOd jätkavad 
väga halba käitumist üksteise suhtes. Sellist käitumist põhjustab siiski suurel määral 
igale MOle sisendatud surma ja taassünni vaheline "hüpnootiline käsk". 

 
Ja väga ebatavaline "kinnipeetavate" kombinatsioon Maal – kurjategijad, 

perverdid, kunstnikud, revolutsionäärid ja geeniused – on väga kärsitu ja mässulise 
miljöö põhjustajaks. Vanglaplaneedi eesmärk on hoida MOd igavesti Maal. 
Võhiklikkuse, uskumuste ja sõja edendamine MOde vahel aitab hoida vange 
sandistatuna/vigastena ja lõksu püütutena elektrooniliste jõuekraanide “seinte” taga. 

 
MOsid on Maale pagendatud kogu galaktikast, külgnevatest galaktikatest ja 

planeedisüsteemidest kogu "Vanast Impeeriumist", nt Siriuselt, Aldebaranilt, 
Plejaadidelt, Orionilt, Draconiselt ja arvukatest teistest kohtadest. Maal on MOsid 
nimetamata rassidest, tsivilisatsioonidest, kultuurilisetest taustadest ja planeedikesk-
kondadest. Igal erineval MOde populatsioonil on oma keel, ususüsteem, moraalsed 
väärtused, usulised tõekspidamised, koolitus ja tundmatu ning äraarvamatu ajalugu. 

 
Need MOd on segunenud varasemate Maa elanikega, kes tulid teisest tähesüstee-

mist rohkem kui 400000 aastat tagasi, et rajada Atlanta ja Lemuuria tsivilisatsioonid. 
Need tsivilisatsioonid kadusid planeedilt "pooluste nihke" poolt põhjustatud 
tõusulainete alla tuhandeid aastaid enne seda, kui praegune "vangla" rahvas hakkas 
Maale jõudma. Ilmselt olid nendelt tähesüsteemidelt pärit MOd algupäraste idamaiste 
rasside allikaks, alustades levimist Austraaliast. 

 
Seevastu, "Vana Impeeriumi" poolt Maale loodud vanglasüsteem erines vägagi 

"Vana Impeeriumi" enda tsivilisatsioonist, mis on elektroonilise kosmosesõja, 
varasemate tsivilisatsioonide aatomiküttega konglomeraat (kuhjum), mis oli 
vallutatud tuumarelvadega ja koloniseeritud MOde poolt teisest galaktikast. 

 
Bürokraatia, mida kontrollib endine "Vana Impeerium", pärineb iidsest 

kosmosesõja ühiskonnast, mille on käivitanud totalitaarne planeetide valitsuste 
konföderatsioon, mida reguleerib julm sotsiaalne, majanduslik ja poliitiline hierarhia. 

 
Selline valitsemine kerkib regulaarselt esile planeetidel, kus kodanikud loobuvad 

isiklikust vastutusest autonoomse isereguleerimise eest. Nad kaotavad sageli oma 
vabaduse hullumeelsetele/nõdrameelsetele MOdele, kes kannatavad ületamatu 
paranoia all, et kõik teised MOd on nende vaenlased, keda tuleb kontrollida või 
hävitada. Nende lähimad sõbrad ja liitlased, keda nad eelistavad armastada ja 
hellitada, on nende poolt piltlikult "surnuks armastatud". 

 
Kuna sellised MOd on olemas, on Domeen õppinud, et vabadus tuleb kätte 

võidelda ja seda säilitada igavese valvsusega ja suutlikkusega kasutada kaitsejõude. 
Selle tulemusena on Domeen juba võitnud "Vana Impeeriumi" juhtplaneedi. Domeeni 
tsivilisatsioon, kuigi see on tunduvalt noorem ja väiksem, on juba palju võimsam, 
paremini organiseeritud ja ühendatud võrdsusele suunatud rühmavaimu/ühte-
kuuluvustundesse (esprit de corps), mida pole "Vana Impeeriumi" ajaloos kunagi 
esinenud.  

 
Hiljuti paljaks röövitud Saksa totalitaarne riik Maal oli sarnane "Vana 

Impeeriumiga", kuid mitte nii julm ja umbes kümme tuhat korda väiksema 
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võimsusega. Siin on paljud Maa MOd, kuna nad on ägedalt totalitaarse valitsuse vastu 
või seetõttu, et nad olid nii fanaatiliselt pahelised, et "Vana Impeeriumi" valitsus ei 
suutnud neid kontrollida. 

 
Sellest tulenevalt hõlmavad sellised olendid Maa elanikkonnast ebaproportsio-

naalselt väga suure osa. MOde omavahel vastuolus olevad kultuurilised ja eetilised 
moraalikoodeksid Maal on äärmuslikult harukordsed. 

 
Domeen vallutas "Vana Impeeriumi" kesksed planeedid elektroonilise kahuriga. 

Planeetide elanikud, kes moodustavad "Vana Impeeriumi" valitsuse tuumiku, on 
ropud, mandunud, arutud orjaühiskonnad, maksumaksjatest töötajad, kes harrastavad 
kannibalismi. Raevukad motoriseeritud võidusõidurajad ja verised, Rooma tsirkuse 
tüüpi meelelahutused on nende ainus lõbustus. 

 
Sõltumata mõistlikust õigustusest kasutada "Vana Impeeriumi" planeetide üle 

võidu saavutamiseks vajadusel aatomirelvi, on Domeen ettevaatlik, et mitte hävitada 
toore radioaktiivse jõu relvade kasutamisega nende planeetide ressursse. 

 
Praegune USA tsivilisatsioon hakkab imiteerima mõningaid selle tsivilisatsiooni 

nähtusi, eriti lennukite, autode, laevade, rongide ja telefonide projekteerimisel. 
Samamoodi peetakse Maa linnades asuvaid ehitisi "kaasaegseteks" või 
"futurismlikeks" juhul, kui nende disain sarnaneb "Vana Impeeriumi" arhitektuuriga. 

 
"Vana Impeeriumi" valitsus, enne seda, kui Domeen selle asendas, koosnes 

olenditest, kellel oli väga hullumeelne intellekt, mis oli väga sarnane jõudude teljega 
(Axis powers – Saksamaa, Itaalia ja Jaapan) teie viimase maailmasõja ajal. Need 
olendid ilmutasid täpselt sama käitumist nagu galaktika valitsus, mis pagendas neid 
Maale igavesse vangistusse. Nad olid õudne meeldetuletus ajatust üldisest tõest, et 
MO ilmutab tihti kohtlemist, mida on tema suhtes rakendatud. Lahkus soodustab 
lahkust. Julmus sigitab julmust. Keegi peab suutma ja tahtma kasutada jõudu, mis on 
kooskõlas arukusega, et vältida süütute inimeste kahjustamist. Kuid jõhkruse tõhusaks 
ärahoidmiseks on vaja erakordset mõistmist, enesedistsipliini ja julgust, et mitte 
mattuda kurjade kavatsuste alla, mis käivitavad jõhkruse.  

 
Ainult deemonlik, ennast teeniv valitsus võib rakendada "loogikat" või "teadust", 

et kujutleda, et mistahes probleemi "lõplik lahendus" on iga kunstniku, geeniuse, 
kogenud juhi ning leiutaja tapmine ja mälu jäädav kustutamine ning nende saatmine 
planeedi vanglasse koos kogu galaktika poliitiliste oponentide, tapjate, varaste, 
pervertide ja puuetega olenditega! 

 
Kui MOd "Vanast Impeeriumist" välja visati ja nad Maale saabusid, kustutati 

nende mälu ja sisendati hüpnootiliselt, et nad mõtleksid, et nendega juhtus midagi 
muud. Järgmine samm oli siirdada MOd Maa bioloogilistesse kehadesse. Kehad 
muutusid inimrahvastikuks "võltstsivilisatsioonides", mis kavandati ja paigaldati 
MOde psüühikasse, et nad näeks "Vana Impeeriumi" täielikult teistmoodi kui see 
tegelikult on. 

 
Kõik India, Egiptuse, Babüloonia, Kreeka, Rooma ja keskaegse Euroopa MOd 

jäljendasid mustreid ja rajasid oma kultuurielemente, lähtudes paljude varasemate 
samalaadsete tsivilisatsioonide MOde poolt "Päikese tüüp 12, klass 7" planeetidel 
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välja töötatud standardmudelitest, mis on eksisteerinud kogu universumis triljoneid 
aastaid. 

 
Varasematel aegadel elasid Maale vangistatud MOd Indias. Järk-järgult levisid 

nad Mesopotaamiasse, Egiptusesse, Meso-Ameerikasse (Mehhiko ja Nikaraagua), 
Achaeasse (iidne Kreeka), Kreekasse, Rooma, keskaja Euroopasse ja uude maailma. 
Neile oli hüpnootiliselt sisestatud, et nad järgiksid "Vana Impeeriumi" vangla-
operaatorite antud tsivilisatsiooni mustrit. See on tõhus mehhanism, mis varjab Maale 
vangistatud MOde eest tegelikku aega ja asukohta. Iga valetsivilisatsiooni keel, 
kostüümid ja kultuur on mõeldud amneesia/mälukaotuse tugevdamiseks, et Maal 
asuvatele MOdele ei meenuks "Vana Impeeriumi" originaalplaneedid, kust nad olid 
välja saadetud. 

 
 Väga kaugele ajas tagasi vaadates kippusid need tsivilisatsioonide liigid end 

kordama ikka ja jälle, sest neid loonud MOd sõbrunesid teatud mustrite ja stiilidega 
ning jäid nende juurde. On vaja tohutult tööd/pingutust, et leiutada terviklik 
tsivilisatsioon koos kultuuri, arhitektuuri, keele, kommete, matemaatika, moraalsete 
väärtustega jne. Palju lihtsam on kopeerida/jäljendada, mis põhineb tuttaval ja edukal 
mudelil. 

 
"Päikese tüüp 12, klass 7" on tähistatud planeedid, mis on asustatud süsinikku ja 

hapnikku sisaldavate eluvormidega. Planeedi klass põhineb tähe suurusel ja kiirguse 
intensiivsusel, planeedi orbiidi kaugusest tähest ja planeedi suurusest, tihedusest, 
raskusjõust ja keemilisest koostisest. Samamoodi tähistatakse ja identifitseeritakse 
taimestikku ja loomastikku vastavalt tähe tüübile ja planeedi klassile, kus nad 
elunevad. 

 
Keskmiselt on hingatava atmosfääriga planeetide osakaal füüsilises universumis 

suhteliselt väike. Enamikul planeetidel pole atmosfääri nagu Maal, millest eluvormid 
"toituvad", kus atmosfääri keemiline koostis varustab toitainetega taimi ja muid 
organisme, mis omakorda toetavad teisi eluvorme. 

 
Kui Domeeniväed tõid 8200 aastat tagasi Veda hümnid Himaalaja piirkonda, olid 

seal mõned inimühiskonnad juba olemas. Aaria rahvas tungis Indiasse ja vallutas 
selle, tuues Veda hümnid sellesse piirkonda. 

 
Vedasid uuriti, õpiti pähe ja anti suuliselt edasi 7000 aastat enne kirjalikku 

vormistamist. Sellel ajavahemikul kehastus/sündis Maale üks Domeeni 
Ekspeditsioonivägede ohvitser "Vishnu". Seda on Rig-Vedas korduvalt kirjeldatud. 
Hindud peavad teda endiselt jumalaks. Vishnu võitles ususõdades "Vana Impeeriumi" 
vägede vastu. Ta on väga võimekas ja agressiivne MO, samuti väga efektiivne 
ohvitser, kellele on sellest ajast alates usaldatud Domeenis muud ülesanded.  

 
Kogu see episood oli korraldatud kui rünnak ja mäss Egiptuse panteoni (kõigi 

jumalate tempel) vastu, mille olid üles seadnud "Vana Impeeriumi" administraatorid. 
Konflikt oli mõeldud selleks, et aidata inimestel vabaneda valetsivilisatsiooni 
sisendatud elementidest, mis keskendusid paljudele jumalatele ja ebausklike rituaalide 
kummardamisele, mida nõudsid preestrid, kes neid "juhtisid". See kõik oli "Vana 
Impeeriumi" poolne vaimse manipuleerimise osa, et varjata oma kriminaaltegevusi 
MOde vastu Maal. 
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Preesterkonda või vanglavalvureid kasutati selleks, et aidata tugevdada ideed, et 

üksikisik on ainult bioloogiline keha ja ei ole surematu vaimne olend. Inimesel ei ole 
identiteeti. Inimestel pole eelnevaid elusid. Inimesel pole jõudu. Ainult jumalal on 
jõud. Ja jumalad on leiutanud preestrid, kes vahendavad inimesi ja jumalaid, keda nad 
teenivad. Inimesed on orjadeks preestrite diktatuurile, kes ähvardavad igavese vaimse 
karistusega kui inimesed neid ei järgi. 

 
Mida võiks vanglaplaneedilt veel eeldada, kui kõigil vangidel on amneesia ja 

preestrid ise on samuti vangid? Domeenivägede sekkumine Maal ei ole veel täiesti 
edukas tänu "Vana Impeeriumi" jätkuvale salajasele meelekontrollile. 

 
"Vana Impeeriumi" vägede ja "Domeeni" vahel käis võitlus läbi religioosse 

vallutuse. Vahemikus 1500 kuni 1200 e.m.a püüdsid Domeeniväed õpetada surematu 
vaimse olendi kontseptsiooni/mõistet mitmele mõjukale olendile Maal. 

 
Üks juhtum põhjustas kontseptsiooni väga traagilise vääriti mõistmise, valesti 

tõlgendamise ja väärkasutuse. Idee oli loomuvastane ja seda rakendati selleks, et 
täheldada, et MOsid on ainult üks, selle asemel et tõdeda, et kõik on MOd! Ilmselt oli 
see täielik arusaamatus ja kellegi äärmine soovimatus võtta vastutust oma mõjuvõimu 
eest. 

 
"Vana Impeeriumi" preestreid juhiti korrigeerima isiku surematuse mõiste ideed, 

et on olemas ainult üks, kõikvõimas MO ja et keegi teine ei ole või ei saa olla MO. 
Ilmselt on see "Vana Impeeriumi" mälude kustutamise tagajärg. 

 
Seda muudetud mõistet on lihtne õpetada inimestele, kes ei taha oma elu eest 

vastutust võtta. Sellised olendid on orjad. Niikaua, kui keegi otsustab veeretada 
vastutust oma mõtete ja tegevuste, loomingu, olemasolu ja isikliku aruandmise eest 
teiste õlgadele, on ta ori. 

 
Siit tulenes ühe monoteistliku (usk ainsasse, universaalsesse, kõikehõlmavasse 

Jumalasse) “jumala” mõiste,  mida edutasid mitmed isehakanud prohvetid, nagu juudi 
orjade juht Mooses, kes kasvas üles vaarao Amenhotep III ja tema poja, Akhenateni ja 
tema naise Nefertiti, samuti tema poja Tutanhamoni leibkonnas. 

 
Püüdes õpetada teatud isikutele Maa peal tõde, et nad on ise MOd, oli osa plaanist 

kukutada väljamõeldud, metafoorilisi, palju erinevaid inimesetaolisi jumalaid, loodud 
"Vana Impeeriumi" salapärase kultuse poolt, mis sai nimeks "Madude Vennaskond" 
(The Brothers of Serpent), Egiptuses tuntud kui Auni preestrid. Nad olid "Vana 
Impeeriumi" sisene väga vana, salajane ühiskond. 

 
Vaarao Akhenaten ei olnud väga intelligentne olend ja teda mõjutas tugevasti 

tema isiklik püüdlus eneseülistuseks. Ta muutis individuaalse vaimse olendi mõistet 
ja rakendas ellu mõiste päikesejumal, Aten. Tema armetu eksistents lõppes peagi. Ta 
mõrvati Maya ja Parenneferi, kahe Amuni või "Ameni" (kristlased kasutavad seda 
sõna endiselt) preestri poolt, kes esindasid "Vana Impeeriumi" huve. 

 
"Ühe Jumala" idee kinnistus heebrea juhi Moosese ajal kui ta oli Egiptuses. Ta 

lahkus Egiptusest omaksvõetud inimestega, juudi orjadega. Kõrbe ületamise ajal pidas 
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Siinai mäe lähedal Moosese kinni "Vana Impeeriumi" operaator. Mooses trikitati 
hüpnootiliste käskude kasutamisel uskuma, et see operaator oli "Üks" Jumal, samuti 
kasutati tehnilisi ja ilulisi trikke, mida "Vanas Impeeriumis" kasutatakse sageli MOde 
lõksu püüdmisel. Seejärel hakkasid juudi orjad, kes usaldasid Moosese sõnu 
kõhklematult, kummardama ühte jumalat, keda nad nimetavad "Yaweh" (Jahveks). 

 
Nimi "Jahve" tähendab "anonüümset", sest MO, kes "töötas koos" Moosesega, ei 

saanud  kasutada oma tegelikku nime või midagi, mis teda tuvastab või mis lõhub 
amneesia toime kattevarju. Tõe avalikustamine MOdele Maa peal on viimane asi, 
mida varjatud amneesia/hüpnoos/vanglasüsteem teha sooviks. Nad tunnevad, et see 
taastaks vangide mälestusi! See on põhjuseks, miks on kõik füüsiliste kohtumiste 
jäljed kosmosetsivilisatsioonide operaatorite ja inimeste vahel väga hoolikalt varjatud, 
maskeeritud, kinni kaetud, keelatud või valedele jälgedele juhitud/suunatud. 

 
See "Vana Impeeriumi" operaator võttis Moosesega ühendust kõrbe mäe tipus ja 

andis talle "kümme hüpnootilist käsku". Need käsklused olid väga jõuliselt sõnastatud 
ja allutavad MO täielikult operaatori alistamistahtele. Need hüpnootilised käsklused 
on endiselt jõus ja mõjutavad miljonite MOde mõttemustreid juba tuhandeid aastaid! 

 
Veel hiljem avastasime, et niinimetatud Jahve kirjutas ka programmeeritud ja 

kodeeritud Toora teksti, mis, kui seda lugeda sõna-sõnalt või selle lahti mõtestamata 
kujul, annab lugejale tohutul hulgal valeandmeid. 

 
Lõppkokkuvõttes said Vedade hümnid/kiidulaulud peaaegu kõigi idapoolsete 

religioonide allikaks ja need olid Buddha, Laozi, Zoroasteri ja teiste filosoofide jaoks 
ühiste ideede filosoofiliseks allikas. Nende filosoofiate tsiviliseerivad mõjud 
asendasid lõpuks "Vana Impeeriumi" brutaalsed ebajumalate kummardamiste 
religioonid ja tekitasid tõelise lahkuse ja kaastunde. 

 
Sa küsisid minult varem, miks Domeen ja teised kosmilised tsivilisatsioonid ei 

maandunud Maale või ei andnud teada oma olemasolust. Maanduda Maale? Kas sa 
arvad, et oleme hullud või tahame muutuda hullumeelseteks? Tulla läbi atmosfääri ja 
maanduda Maale nõuab MOlt väga suurt vaprust, sest see on väga kontrollimatu ja 
psühhootilise populatsiooniga vanglaplaneet. Ja mitte ükski MO pole täielikult 
kaitstud ohu eest, nagu polnud ka 8000 aastat tagasi Himaalajas vangistatud Domeeni 
Ekspeditsioonivägede liikmed. 

 
Keegi ei tea, mida maapealsed MOd teha kavatsevad. Me ei ole plaaninud 

investeerida Domeeni ressursse, et täiel määral kontrollida kogu selle piirkonna 
ümbritsevat ruumi. See toimub mitte-tagasihoidlikus tulevikus – ligikaudu 5000 Maa 
aastast – vastavalt Domeeni ajakavale. Sel ajal ei takista me teistest plaataar-
süsteemidest või galaktikatest MOde transportimist amneesia jõuekraani piirkonda. 
Lõpuks see muutub. 

 
Lisaks sellele on Maa oma olemuselt väga ebastabiilne planeet. See ei ole sobiv 

asustamiseks või püsivaks elupaigaks ühegi jätkusuutliku tsivilisatsiooni jaoks. See 
on osa põhjusest, miks seda kasutatakse vanglaplaneedina. Keegi teine ei peaks 
tõsiselt kaaluma siin elamist mitmel lihtsal ja kaalukal põhjustel: 
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1) Mandrite maamassid ujuvad sula laavamere pinnal, mis põhjustab maamasside 
pidevat pragunemist, purunemist ja triivimist. 
 
2) Südamiku/tuuma vedela olemuse tõttu on planeet suures osas vulkaaniline ja 
allutatud maavärinatele ja vulkaanilistele pursetele. 
 
3) Planeedi magnetpoolused nihkuvad äärmuslikult umbes iga 20 000 aasta tagant. 
See tekitab suuremal või vähemal määral laastavaid tõusulaineid ja klimaatilisi 
muutusi. 
 
4) Maa on väga kaugel galaktika keskmest ja mis tahes muust olulisest galaktika 
tsivilisatsioonist. See isolatsioon muudab sobimatuks Maa kasutamise, välja 
arvatud kui "teenindus ja tankimiskoht" või galaktikate vaheline äratõuke/ 
hüppepunkt. Kuu ja asteroidid on sellel eesmärgil palju sobivamad, kuna neil pole 
olulist raskusjõudu. 
 
5) Maa on suure raskusjõuga planeet, raske metallilise pinnase ja tiheda 
atmosfääriga. See muudab selle navigatsiooni eesmärgil petlikuks. See fakt, et ma 
olen selles ruumis lennuõnnetuse tagajärjel, olenemata minu laeva tehnoloogiast 
ja minu laiahaardelisest asjatundlikkusest, on nende faktide tõenduseks. 
 
6) Ainuüksi Linnutee galaktikas on Maa-sarnaseid (Päikese tüüp 12, klass 7) 
planeete 60 miljardit, rääkimata suurtest Domeeni avarustest ja territooriumidest, 
mida me nõudleme tulevikus. Raske on meie ressursse laiendada selleks, et saaks 
teha enamat kui perioodilist Maaga tutvumist/luuret. Eriti seetõttu, et siin 
puuduvad otsesed eelised investeerimiseks. 
 
7) Maal ei tunne enamuses inimesi, et nad on MOd, või et siin on olemas 
igasuguseid vaime. Paljud on sellest küll teadlikud, kuid peaaegu kõigil neil on 
arusaam endast kui MOst väga kesine. 
 
Üks selle põhjusi on see, et MOd on aegade algusest üksteisega võidelnud. Nende 

sõdade eesmärk on alati olnud, et üks MO või MOde rühm allutaks teise. Kuna MOd 
ei saa "tappa", seati eesmärgiks MOd vangistada ja fikseerida/immobiliseerida. Seda 
on tehtud peaaegu piiramatute variantidega. Kõige põhilisemaks meetodiks MOd 
vangistada ja immobiliseerida on mitmesuguste "püüniste" kasutamine. 

 
MOde püünised on tehtud ja paigaldatud paljude anastajate, nagu näiteks "Vana 

Impeeriumi" poolt, mis algas umbes kuuskümmend neli triljonit aastat tagasi. 
Püünised on sageli paigaldatud rünnatavate MOde "territooriumile". MOde huvi ja 
tähelepanu äratamiseks on tavaliselt loodud elektrooniline "ilu"laine. Kui MO 
häälestub esteetilise laine allikale, näiteks ilusale hoonele või ilusale muusikale, 
aktiveerub lõks MO poolt välja sirutunud/kiiratud energiast. 

 
Üks kõige levinumaid lõksude mehhanisme on MO enda mõtlemise kasutamine, 

kui MO üritab lõksu rünnata või tõrjuda. Lõks aktiveeritakse ja pingestatakse (seda 
toidetakse) MO enda mõtteenergiaga. Mida tugevamalt võitleb MO lõksu vastu, seda 
tugevamini veetakse MOd selle suunas ja hoitakse “sissevõetuna” lõksus. 
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Kogu füüsilise universumi ajaloo vältel on suuri kosmosealasid üle võetud ja 
koloniseeritud MOde ühiskondade poolt, kes sel moel ründavad ja võtavad üle uusi 
kosmoseruume. Varem on need invasioonid sisaldanud alati ühiseid elemente: 

 
1) relvajõudude, tavaliselt tuuma- või elektrooniliste relvade, massiline kasuta-
mine. 
 
2) MOde õigusi piirava meelekontrolli kasutamine elektrišoki, narkootikumide, 
hüpnoosi, mälu kustutamise ja valemälu või valemälestuste sisestamise 
abil/kaudu, mis on kavandatud kohaliku MOdest elanikkonna alistamiseks ja 
ikestamiseks. 
 
3) sisse tungivate MOde abil loodusressursside üle võtmine. 
 
4) kohaliku elanikkonna poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne orjastamine. 
 
Need tegevused jätkuvad ka praegusel ajal. Kõik MOd Maal on minevikus 

osalenud ühel või mitmel neist tegevustest, nii sissetungijatena kui ka alistatava rahva 
osana. Selles universumis ei ole "pühakuid". MOde vahelist sõjapidamist on suutnud 
vältida väga vähesed või on olnud sellest vabastatud. 

 
Maal on MOd jätkuvalt selle tegevuse ohvrid. MOde elude vaheline mälude 

kustutamine on üks "Vana Impeeriumi" täpselt kavandatud keerukate lõksude 
süsteemide mehhanismidest, mis takistavad MOde põgenemist. 

 
Seda tegevust juhib "Vana Impeeriumi" ebaseaduslik, salajane politseiga 

varustatud võim, kasutades oma tegevuse varjamiseks valedele rajatud 
provokatsioone, et vältida nende enda valitsuse, Domeeni ja nende tegevuse ohvrite 
avastamist. Need on valitsuse psühhiaatrite poolt väljatöötatud meelekontrolli 
meetodid. 

 
Maa on "geto"planeet. See on intergalaktilise "holokausti" tulemus. MOd on 

Maale mõistetud ka seetõttu, et: 
 
1) Nad on liiga tigedalt hullumeelsed või perverssed toimimaks ükskõik millise 
tsivilisatsiooni osana, olenemata sellest, kui palju on tsivilisatsioon alla käinud või 
korrumpeerunud. 
 
2) Või on nad revolutsiooniline oht sotsiaalsele, majanduslikule ja poliitilisele 
kastisüsteemile, mis on "Vanas Impeeriumis" nii "hoolikalt üles ehitatud" ja 
julmalt jõustatud. Bioloogilised kehad on spetsiaalselt kavandatud ja määratud 
"Vana Impeeriumi" kastisüsteemi madalaimateks olenditeks. Kui MO saadetakse 
Maale ja on seejärel trikitatud või sunnitud tegutsema bioloogilises kehas, on ta 
tegelikult vanglasiseses vanglas ehk topeltvanglas. 
 
3) Selleks, et vabastada "Vana Impeerium" lõplikult ja pöördumatult sellistest 
"sobimatutest", kustutati jõuliselt iga vangistatud MO igavikuline identiteet, mälu 
ja võimed. Seda "lõplikku lahendust" kavandasid ja viisid läbi "Vana Impeeriumi" 
kontrolli all olevad psühhopaatilised kurjategijad. 
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Hiljuti paljastati "sobimatute" massiline hävitamine Teise Maailmasõja ajal 
Saksamaa poolt loodud vangilaagrites. Samamoodi on Maal olevad MOd vaimsuse 
hävitamise ohvrid ja nõrkades, bioloogilistes kehades elamise igavese orjuse ohvrid. 
Selliste tingimuste loojad on saanud inspiratsiooni ''Vana Impeeriumi'' samasugusest 
raevukast vihkamisest. 
 

Maa heatahtlikke ja loomingulisi elanikke on pidevalt piinatud lihunike ja 
vaimuhaigete poolt, keda kontrollivad "Vana Impeeriumi" vanglaoperaatorid. Maa nn 
"tsivilisatsioonid", alates kasutute püramiidide ajastust kuni tuumaholokausti ajastuni, 
on raisanud tohutult loodusvarasid, väärkasutanud intelligentsust ja avalikult 
ahistanud iga MO vaimset olemust sellel planeedil. 

 
Kui Domeen saadaks "Põrgu" otsimiseks laevad universumi igasse nurka, võib 

nende otsing lõppeda Maal. Kui äärmuslik peab olema jõhkrus, et nuhelda keda tahes 
sellega, et kustutada tema olemusest vaimne teadlikkus, identiteet, võimed ja mälu? 

 
Domeen ei ole veel suutnud päästa ka 3000 Ekspeditsioonivägede pataljoni MOd. 

Nad on sunnitud elama Maa bioloogilistes kehades. Meil on olnud võimalik ära tunda 
ja jälgida enamikku neist viimase 8000 aasta jooksul. Kuid meie katsed nendega 
suhelda on tavaliselt mõttetud, kuna nad ei suuda oma tõelist identiteeti meenutada. 

 
Enamik Domeenivägede kadunud liikmeid on siirdunud Lääne tsivilisatsiooni 

üldisest arenguvoolust Indiast Lähis-Itta, seejärel Kaldeasse ja Babülooniasse, 
Egiptusesse, läbi Ahhaia Kreekasse, Rooma, Euroopasse, Läänepoolkerale, ja siis 
kogu maailma. 

 
Kaotatud pataljoniliikmed ja paljud teised MOd Maal võiksid olla väärtuslikud 

Domeeni kodanikud, välja arvatud need, kes on pahelised kurjategijad või perverdid. 
Kahjuks ei ole olnud toimivat meetodit, mis oleks sobiv Maa MOde vabanemiseks. 

 
Seetõttu on üldise loogika ja Domeeni ametliku poliitika alusel ohutum ja 

mõistlikum vältida kontakte MOdest elanikkonnaga Maa peal ajani, mil saab 
võimalikuks rakendada õigeid ressursse, et leida ja hävitada "Vana Impeeriumi" 
jõuekraan ja amneesiamasinad ning töötada välja MOde mälude taastamise moodus."  
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IX peatükk 
 

Sündmuste ajaliinid 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Selle intervjuu jaoks võtsin märkmiku, sest Airl andis mulle palju kuupäevi ja 

nimesid, mida ma poleks suutnud ehk meelde jätta. Tavaliselt ma ei teinud märkmeid, 
kuid selle õppetunni ajal oli minu arvates oluline salvestada kõik täpselt nii nagu ta 
mulle edastas. Kuid ma avastasin, et märkmete tegemine muutis Airliga sidepida-
misele keskendumise mulle palju raskemaks. Olin mõnikord oma kirjutamisest nii 
häiritud, et ma kaotasin oma mõttelõnga, nii et pidin paluma teda korduvalt kordama. 
 

Airl jätkas suhtlemist asteroidivööl baseeruva kosmosejaama kommunikatsiooni-
ohvitseriga, kust ta sai enamuse teavet. Kuna Airl oli domeeniohvitser/piloot/insener, 
mitte ajaloolane, pidi ta selle teabe saama Domeeni ekspeditsioonivägede teiste 
ohvitseride poolt läbiviidud tutvumismissioonide protokollidest." 

 
 
 

ÜLISALAJANE 
 

Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 
Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 

TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 27. 7. 1947, 1. seanss 
 
"Maa tegelik ajalugu on väga kummaline. See on nii absurdne, et on uskumatu 

kõigile uurijatele Maal. Maalt on kadunud hulgaliselt elutähtsaid andmeid. Siia on 
kuhjatud tohutult palju seosetuid säilmeid ja omavoliliselt juurutatud/evitatud 
mütoloogiat. Maa muutlik olemus katab, uputab, segustab ja lõhub tsükliliselt füüsilisi 
tõendeid. 
 

Need mõjurid koos amneesia ja hüpnootiliste sisestustega, valefassaadide ja 
varjatud manipulatsioonidega muudavad Maa tsivilisatsioonide faktilise päritolu ja 
ajaloo rekonstrueerimise praktiliselt dešifreerimatuks. Iga uurija, ükskõik kui hiilgav, 
on määratud ebaõnnestuma, püherdades väheveenvate oletuste, mittetöötavate 
hüpoteeside ja lõputu salapära soomülkas. 
 

Kuna Domeen ei kannata nende viletsuste tõttu, omades mälu, pikaealisuse ja 
välise vaatluspunkti eeliseid, lisan ma mõningaid selgitusi teie katkendlikele 
teadmistele Maa ajaloost. 
 

Need on mõned aastaarvud ja sündmused, mida ei mainita Maa ajalooõpikutes. 
Need aastaarvud on olulised, kuna need annavad mõningat teavet "Vana Impeeriumi" 
ja "Domeeni" mõjude kohta Maal. 
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Kuigi olen viimase mõnesaja aasta jooksul osalenud mitmel instrueerimisel meie 
järelevalvemissiooni isikkoosseisus Maa üldisel foonil, tuginen ma peamiselt 
andmetele, mis on kogutud arhiividest, mis langesid meie saagiks "Vana Impeeriumi" 
planetaarsesse peakorterisse sissetungi käigus. Sellest ajast alates on Domeeni 
ekspeditsiooniväed jälginud sündmuste üldist arengut Maal. 
 

Nagu ma mainisin, on mõnedel juhtudel Domeen otsustanud sekkuda teatud 
asjadesse Maal, et tagada meie pikaajaliste laienemisplaanide edu. Kuigi Domeeni ei 
huvita Maa kui selline ega MOdest elanikkond sellel planeedil, teenib see meie huve, 
et vältida Maa ressursside hävitamist või rikkumist. Teabe kogumiseks on teatavaid 
domeeni ohvitsere aeg-ajalt lähetatud Maale luuremissioonidele. 
 

Järgmised aastaarvud ja sündmused on ekstrapoleeritud domeeni andmefailidest 
kogutud informatsioonist – vähemalt need, mis on mulle kosmosejaama sidekeskuse 
kaudu kättesaadavad. 

 
208 000 e.m.a –  
"Vana Impeeriumi" rajamine, mille peakorter asub selle galaktika Suure Vankri 

tähtkuju ühe "sabatähe" lähedal. "Vana Impeeriumi" sissetungi/invasiooniväed 
vallutasid tuumarelvadega piirkonna kunagi varem. Pärast radioaktiivsuse vaibumist 
ning piirkonna puhastamist ja taastamist saatis "Vana Impeerium"  ühe teise galaktika 
immigrantidest olendid sellesse galaktikasse. Need olendid lõid ühiskonna, mis 
hääbus umbes 10 000 aastat tagasi, kui Domeen selle välja tõrjus/asendas. 

 
Praegune Maa tsivilisatsioon sarnaneb selle tsivilisatsiooni ilmega, nüüd, kui see 

(eelmine tsivilisatsioon) on oma otsese kontrolli kaotanud. Eriti sarnane on transpordi 
välimus ja tehnoloogia, nagu lennukid, rongid, laevad, tuletõrjeautod ja autod, aga ka 
see, mida peate "kaasaegseks" või "futurismlikuks" arhitektuuriks, mis sarnaneb 
"Vana Impeeriumi" suurte linnade kujundusega. 

 
75 000 e.m.a – 
Domeeni kirjed sisaldavad väga vähe teavet Atlantise mandri maismaa 

massiivide ja Lemuuria kohta, välja arvatud märkmed, et nad eksisteerisid Maa peal 
enam-vähem samal ajal. Ilmselt rajati mõlemad tsivilisatsioonid elektrooniliste, 
kosmose hõivajate kultuuride jäänuste poolt, kes põgenesid oma kodustest planetaar-
süsteemidest, et pääseda poliitilise või usulise tagakiusamise eest. 

 
Domeen teab, et pikaaegne "Vana Impeeriumi" seadus keelab planeetide 

isevaldse/lubamatu hõivamise. Seetõttu on võimalik, et hõivajate hävitamist on 
teostanud politsei või sõjaväejõud, kes pidasid koloniste kurjategijateks ja hävitasid 
nad. Kuigi see tundub olevat tõenäoline oletus, pole ühtegi lõplikku tõendusmaterjali, 
mis selgitaks kahe tervikliku elektroonilise tsivilisatsiooni täielikku hävitamist ja 
kadumist. 

 
Teine võimalus on see, et Lemuuria hävimise põhjustas Sumatra Toba järve ja 

Jaava Krakatoa mäe piirkonnas asetsev tohutu veealune vulkaanipurse. Purske 
põhjustatud tulvaveed matsid enda alla kogu maamassiivi, sealhulgas kõrgeimad 
mäed. Tsivilisatsiooni hävingus ellu jääjad, lemuurlased, on Hiina esmased 
esivanemad. Austraalia ja ookeanipiirkonnad põhjas olid Lemuuria tsivilisatsiooni 
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keskusteks ja on idamaade rasside allikaks. Mõlemal tsivilisatsioonid valdasid 
elektroonika-, lennu- ja kosmosesõja kultuuridele sarnaseid tehnoloogiad. 

 
Ilmselt paiskas vulkaanipurse välja nii palju sulanud kivimassi, et Maa kooriku  

alla tekkiv tühimik põhjustas suurte maamassiivide piirkondade ookeanide alla 
vajumise. Mõlema tsivilisatsiooni asustatud mandriosad olid kaetud vulkaanilise 
ainega ja seejärel sukeldunud, jättes väga vähe tõendeid selle kohta, et need kunagi 
eksisteerisid, välja arvatud ülemaailmse üleujutuse legendid, mis on levinud igas Maa 
kultuuris ja ellu jääjad, kellest pärinevad idamaised rassid ja kultuurid. 

 
Selline kolossaalne vulkaaniline plahvatus täidab stratosfääri mürgiste gaasidega, 

ümbritsedes kogu planeedi. Nende vulkaanipursete heitmed võivad kergesti tekitada 
õhusaaste, mis põhjustab "40 päeva ja 40 ööd" vihma, samuti pika ajaperioodi, mil 
päikese kiirgus peegeldub kosmosesse tagasi, põhjustades globaalset jahtumist. 
Selline sündmus põhjustab kindlasti jääaja, eluvormide väljasuremise ja paljusid muid 
suhteliselt pikaajalisi muutusi, mis kestavad tuhandeid aastaid. 

 
Maale omaste arvukate looduslike globaalsete kataklüsmide tõttu ei ole see 

MOde elupaigaks sobilik planeet. Lisaks sellele on MOd põhjustanud aeg-ajalt ise 
globaalseid kataklüsme, nagu näiteks see, mis hävitas dinosaurused rohkem kui 70 
miljonit aastat tagasi. See häving oli tingitud intergalaktilisest sõjast, mille käigus 
pommitati Maad ja paljusid teisi naabruses olevaid kuid ja planeete tuumarelvadega. 
Aatomipõhised plahvatused põhjustavad atmosfääri saastet/radioaktiivset tolmu 
sarnaselt vulkaanipursetele. Enamik planeete selles galaktika sektoris on sellest ajast 
peale olnud elamiskõlbmatud kõrbed. 

 
Maa on ka mitmesugustel muudel põhjustel ebasoovitav. Mõned näited: ränk 

gravitatsioon/külgetõmme ja tihe atmosfäär, üleujutused, maavärinad, vulkaanid, 
pooluste nihked, kontinentide triiv, meteooride mõju, atmosfääri- ja kliimamuutused. 
Milline kestev tsivilisatsioon kavatseks sellises keskkonnas välja kujundada mõnd 
kõrgetasemelist kultuuri? 

 
Lisaks on Maa galaktika "saba tähe" väike planeet. See muudab Maa 

enamkoondunud planeetide tsivilisatsioonidest, mis paiknevad galaktika keskpunktile 
lähemal, geograafiliselt väga eraldatuks. Need ilmsed faktid on muutnud Maa 
kasutamise sobilikuks ainult zooloogia- või botaanikaaiana või nagu praegusel hetkel, 
vanglana – ja ei midagi muud. 

 
Kuni 30 000 e.m.a –  
Maad hakati kasutama kui prügimäge ja vanglat MOde jaoks, keda peeti 

“sobimatuteks”, st kriminaal- või mittekonformistideks (sotsiaalsete standarditega 
mittekohanejateks). MOd püüti kinni, kapseldati elektroonilistesse püünistesse ja 
veeti Maale "Vana Impeeriumi" eri osadest. Maa-alused "amneesiajaamad" loodi 
Marsil ja Maal Aafrika Rwenzori mägedes, Portugali Pürenee mägedes ja Mongoolia 
saartel. 

 
Need elektroonilised seirepunktid loovad jõuekraane, mis on kavandatud MOde 

tuvastamiseks ja kinni püüdmiseks, kui MO väljub suremisel kehast. MOd on 
ajupestud, selleks kasutatakse äärmuslikku elektroonilist jõudu, et hoida Maa 
elanikkonda püsivas mälukaotuses. Täiendav elanikkonna kontroll toimub suurte 
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tegevusraadiustega elektrooniliste meelekontrollide mehhanismide abil. Need jaamad 
on ikka veel kasutusel ja neid on äärmiselt raske rünnata või hävitada isegi Domeenil, 
mis ei ole selles piirkonnas ülal pidanud mõjukat sõjalist jõudu kuni viimase ajani. 

 
Püramiidide tsivilisatsioonid Maal loodi tahtlikult MOde vanglasüsteemi osana. 

Püramiidid on väidetavalt "tarkuse" sümbolid. Kuid "Vana Impeeriumi" "tarkus" 
planeedil Maa on ette nähtud töötama amneesia täiustamise "lõksuna", mis koosneb 
MASSIST, TÄHENDUSEST ja HIRMUST. Need on vastupidised surematu vaimse 
olendi, kellel puudub mass või tähendus, omadustele. MO "on" olemas ainuüksi 
sellepärast, et ta mõtleb, et ta "on". 

 
MASS kujutab endast füüsilist universumit, sealhulgas selliseid objekte nagu 

tähed, planeedid, gaasid, vedelikud, energiaosakesed ja teetassid. Püramiidid olid 
väga, väga tahked/kaalukad objektid, nagu ka kõik "Vana Impeeriumi" loodud 
struktuurid. Rasked, suured, tihedad, tahked objektid loovad illusiooni igavikust. 
Surnud kehad, mis on ümbritsetud linaga, leotatud vaiguga, asetatud graveeritud 
kuldkirstudesse ja maetud koos maise varaga ja ümbritsetud peidetud tähendusega 
sümbolitega, loovad igavese elu illusiooni. Kuid tihedad, rasked füüsilise universumi 
sümbolid on täpne vastand MOdele. MO-l pole massi ega aega. Objektid ei kesta 
igavesti. MO "on (olemas)" igavesti. 

 
TÄHENDUS: Valed tähendused takistavad tõe teadmist. Maa püramiidkultuurid 

on valede illusioon. Need pole midagi muud kui "valetsivilisatsioonid", mille on 
kujundanud "Vana Impeeriumi" müstiline kultus nimega Mao Vennaskond. Valed 
tähendused leiutati selleks, et luua valeühiskonna illusioon, et veelgi tugevdada Maa 
vanglasüsteemis amneesiamehhanismi lähedaste vahel. 

 
MÜSTEERIUM/MÕISTATUS on ehitatud valedest ja pooltõdedest. Valed 

põhjustavad püsivust, kuna see muudab fakte, mis koosnevad täpsetest kuupäevadest, 
kohtadest ja sündmustest. Kui tõde on teada, hajub vale. Kui ilmneb täpne tõde, 
haihtub müsteerium. 

 
Kõik Maa püramiidtsivilisatsioonid olid hoolikalt kiht-kihi peale kombineeritud 

valed, oskuslikult kombineeritud mõne tõega. "Vana Impeeriumi" preestrikultus oli 
kombineeritud keeruka matemaatika ja kosmosesõdade tehnoloogiaga, koos 
teatraalsete metafooride ja sümboolikaga. Kõik need on täielikud võltstõed, 
peibutades oma esteetiliste ahvatluste ja salapäraga. 

 
MOde vanglapopulatsiooni jaoks Maal olid selleks, et luua lahendamatu 

müsteerium, välja töötatud keerulised rituaalid, astronoomilised joondused, salajased 
rituaalid, massiivsed mälestusmärgid, imekaunis arhitektuur, galligraafilised 
hieroglüüfid ja inimese-looma "jumalad". Müsteerium suunab tähelepanu eemale 
tõest, et MO on kinni püütud, tal on kustutatud mälu ja vangistatud planeedile, mis on 
ta kodust kaugel-kaugel. 

 
Tõde on see, et iga MO Maal saabus Maale mõnest teisest planeedisüsteemist. 

Mitte ükski inimene Maal ei ole "pärismaalasest" elanik. Inimesed "ei arenenud" Maa 
peal. 
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Kunagise Egiptuse ühiskonna korraldasid vanglaametnikud või preestrid, kes 
omakorda manipuleerisid vaaraoga, kontrollisid riigikassat ja orjastasid inimpopu-
latsiooni nii füüsiliselt kui vaimselt. Tänapäeval on preestrid muutunud, kuid 
funktsioon on sama. Kuid nüüd on ka preestrid vangid. 

 
Müsteerium tugevdab vangla seinu. "Vana Impeerium" kartis, et MOd Maal 

võivad oma mälu taastada. Seetõttu on "Vana Impeeriumi" preesterluse üks peamisi 
funktsioone vältida, et MOdele Maal ei meenuks kes nad tegelikult on, kuidas ja kust 
nad Maale tulid. 

 
"Vana Impeeriumi" vanglasüsteemi operaatorid ja nende ülemad ei taha, et 

MOdele meenuks kes neid mõrvasid, anastasid, varastasid kogu nende vara, saatsid 
Maa peale, kustutasid mälu ja mõistsid süüdi igavesse vangistusse! 

 
Kujutage ette, mis võib juhtuda, kui kõik vanglas viibivad vangid äkki 

mäletaksid, et neil on õigus olla vaba! Mis siis, kui nad äkitselt mõistaksid, et nad on 
valesti vangistatud ja tõusevad kui üks üles valvurite vastu? 

 
Nad kardavad avaldada kõike, mis sarnaneb kinnipeetavate koduplaneetide 

tsivilisatsiooniga. Keha, riidetükk, sümbol, kosmoselaev, arenenud elektroonikaseade 
või mis tahes muu kodumaise planeedi tsivilisatsiooni jäänus võib "meenutada" 
eksistentsi ja üles äratada/taastada ta mälu. 

 
“Vanas Impeeriumis” miljonite aastate jooksul loodud püüniste ja ikestamise 

keerukad tehnoloogiad on rakendatud MOdele Maal eesmärgiga luua vanglale 
valefassaad. Need fassaadid paigaldati Maale tervikuna, kõik korraga. Iga tükk on 
vanglasüsteemi täielikult integreeritud osa. 

 
See hõlmab religioosset surra-murra (ingl k mumbo-jumbo) paaris-keelt. Iga 

püramiidtsivilisatsioon kasutab seda osana kontrollimehhanismist, et hoida 
elanikkonda orjastatuna jõu, hirmu ja teadmatuse abil. Dešifreerimatu tähtsusetu 
informatsioon, geomeetrilised kujundid, matemaatilised arvutused ja astronoomiliste 
kehade joondused on valevaimsuse osa, mis põhineb tahketel objektidel mitte 
surematutel vaimudel, et eksitada ja kahjustada MOd Maa peal. 

 
Kui isiku keha suri, siis ta maeti koos oma maise varaga, koos tema endise 

riidesse mässitud kehaga, et säilitada peale surma tema "hing" või "Ka". MO ei “oma” 
hinge. MO on hing. 

 
MO koduplaneedil, kui ta suri või jäi kehata, ei kadunud tema materiaalne vara, 

seda ei varastatud ega unustatud. MO võis tagasi pöörduda ja nõuda omandiõigusi. 
Kuid kui MO-l esineb amneesia, ei mäleta ta, et tal oleks olnud mingisugust vara. Nii 
saavad valitsused, kindlustusseltsid, pankurid, perekonnaliikmed ja muud raisakotkad 
omastada tema vara täielikult, kartmata kadunukese karistust.  

 
Nende valetähenduste ainus põhjus on sisendada ideed, et MO on mitte vaim vaid 

füüsiline objekt! See on vale. See on MO jaoks lõks. 
 
Loendamatud inimesed on kulutanud lõputuid tunde, üritades lahendada Egiptuse 

ja teiste "Vana Impeeriumi" tsivilisatsioonide mosaiikmõistatust. Need on tükid, mis 
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piltmõistatusse ei sobi. Küsimus ise on vastus. Mis on Egiptuse ja teiste püramiid-
kultuuride müsteerium? Müsteerium! 

 
Umbes 15 000 e.m.a –  
"Vana Impeeriumi" jõud juhendasid hüdrauliliste kaevandamiste rajamist Andide 

mäestikus (tänase Boliivia aladel) Titicaca (Tinakivide)  järve lähedal Tiahuanacos, 
sealhulgas nikerdatud kivikujudega massiivsete kivikomplekside ehitamist peaaegu 
4200 meetri kõrgusel, tuntud kui Kalasasaya ja selle "Päikese Värav". 

 
11 600 e.m.a –  
Maakera polaartelg liikus merepiirkonda. Viimane jääaeg lõppes järsult, kui 

polaarjää mütsid sulasid ja ookeanide tase tõusis, neelates Maa suured maismaa-
massiivid. Atlantise ja Lemuuria viimased järelejäänud jäljed kattusid veega. 
Loomade massiline väljasuremine toimus Ameerika, Austraalia ja Arktika piirkonda-
des tänu pooluste nihkumisele. 

 
10 450 e.m.a –  
"Vana Impeeriumi" MO nimega Thoth tegi plaanid Giza suure püramiidi 

ehitamiseks. Püramiidi neil "õhušahti" osutavad täpselt "Vana Impeeriumi" 
peamistele tähtedele, nagu käesoleval aastal on Gizast näha. Giza püramiidide 
paiknemine maapinnal sobib suurepäraselt Orioni tähtkuju joondumisega, nagu seda 
näeb taevas Gizast Niiluse suhtes, kui Linnutee kujuteldavat esitamist taevas. 

 
10 400 e.m.a –  
Maa ajaloolase Herodotose sõnul olid Sfinksi käppade all olevasse hauakamb-

risse maetud salvestised Atlantise hävinud tsivilisatsioonist, mis sisaldasid selle 
ühiskonna elektroonilist tehnoloogiat ja muud tehnoloogiat. Kreeka ajaloolane 
kirjutas, et talle on seda öelnud mõned tema sõbrad, kes olid Sumerite jumala Anu 
preestrid Egiptuse linnas Heliopolises. Siiski on äärmiselt ebatõenäoline, et "Vana 
Impeeriumi" vanglasüsteemide haldajad võimaldasid jätta Maale elektroonilise 
tsivilisatsiooni suvalisi jälgi neid muutmata. 

 
8212 e.m.a –  
Veda või Veda hümnid on religioossete hümnide kogum, mida juurutati Maa 

ühiskondadesse. Need ilmnesid suulises traditsioonis, õpiti pähe ja levitati põlvest 
põlve. "Koidu lapse hümn" sisaldab ideed, mida nimetatakse "füüsilise universumi 
tsükliks": energia ja mateeria loomine, kasv, säilimine, lagunemine ja surm või 
hävimine kosmoses. Need tsüklid tekitavad aja. Sama hümnide kogum kirjeldab 
"evolutsiooniteooriat". Siin on tohutu hulk teadmisi, mis sisaldavad palju vaimset 
tõde. Kahjuks on neid teadmisi inimeste poolt valesti tõlgendatud ja valedeks 
teisendatud, preestrid on faktidele andnud teise tähenduse/suuna, luues püüniseid, et 
keegi ei saaks kasutada tarkust selleks, et avastada vanglaplaneedilt põgenemise 
mooduseid. 

 
8050 e.m.a –  
"Vana Impeeriumi" koduplaneedi valitsuse hävitamine selles galaktikas. See oli 

"Vana Impeeriumi" kui galaktika poliitilise olemuse lõpp. Kuid "Vana Impeeriumi" 
tohutu suuruse tõttu kulub Domeenil selle täielikuks vallutamiseks palju tuhandeid 
aastaid. "Vana Impeeriumi" poliitiliste, majanduslike ja kultuuriliste süsteemide inerts 
kestab veel mõnda aega. 
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Maa päikesesüsteemis asuva "Vana Impeeriumi" kosmoselaevastiku riismed 

hävitati lõplikult 1230 aastal. Lisaks Maa vanglaoperatsioone juhtivatele "Vana 
Impeeriumi" operaatoritele olid "Vanas Impeeriumis" teised olendid, kes tulid Maale. 
Kuna Maa polnud enam "Vana Impeeriumi" kontrolli all pärast nende lüüasaamist 
Domeenivägede poolt, ei olnud siin politseijõude, kes kontrolliks Maale tulevaid 
sõjaväereetureid, kosmosepiraate, kaevureid, kaupmehi ja ettevõtjaid ning paljusid 
muid pettureid, kes kasutasid planeedi ressursse isikliku kasu saamiseks. 

 
Näiteks kirjeldab Maa ajalugu juutide sõnul "Nefilim". Genesise raamatu peatükk 

6 kirjeldab nefilimi päritolu: 
"Juhtus nii, kui inimesed hakkasid maal paljunema ja neile sündisid tütred, et 
"Jumala pojad" nägid, et inimeste tütred olid ilusad; ja nad võtsid enese jaoks 
naisi, kelle nad valisid. 
Nefilim oli nendel päevadel ja ka pärast seda Maal, kui Jumala pojad tulid 
inimeste tütarde juurde, kes sünnitasid neile lapsi. Nad olid vägevad mehed, 
kes olid vanad, kuulsad mehed." 

 
Iidsed juudid, kes kirjutasid ajalooõpetuse raamatu nimega Vana Testament, olid 

orjad, karjased ja kogujad. Kõik kaasaegsed tehnoloogiad, isegi tavalised taskulam-
bid, tunduksid neile hämmastavad ja imelised. Nad nimetasid iga seletamatut nähtust 
või tehnoloogiat "jumala" tööks. Kahjuks on selline käitumine üldine kõigile MOdele, 
kellel on kustutatud mälu ja kes ei mäleta oma kogemusi, koolitusi, tehnoloogiaid, 
isiksust või identiteeti/isikukuuluvust. 

 
Loomulikult, kui nad oleksid inimesed ja paarituksid naistega Maa peal, ei oleks 

nad "jumala pojad". Nad olid MOd, kes asustasid bioloogilisi kehasid, et ära kasutada 
"Vana Impeeriumi" poliitilist olukorda või lihtsalt mõnuleda füüsilistes aistingutes. 
Nad lõid oma väikesed kolooniad Maa peal väljaspool politsei ja maksuametnike 
mõjuvõimu. 

 
Seevastu oli üheks kõige raskemaks kuriteoks, mida MO võis "Vanas Impeeriu-

mis" toime panna, tulumaksu eeskirjade rikkumine. Tulumaksu kasutati kui "Vana 
Impeeriumi" orjandusmehhanismi ja nuhtlust. Väikseimgi viga maksuaruandes tegi 
MO "sobimatuks", millele järgnes vangistus Maal. 

 
6750 e.m.a –  
"Vana impeerium" organiseeris Maale ülejäänud püramiid-tsivilisatsioonid. Need 

loodi Babüloonias, Egiptuses, Hiinas ja Kesk-Ameerikas (Mesoamerica). Mesopo-
taamia piirkond pakkus neile valetsivilisatsioonidele teenindusrajatisi, sidejaamu, 
kosmosejaamu/värvaid ja kivide kaevandamist. 

 
Ptah oli nimi, mis anti "Vana Impeeriumi" administraatorite, kes esitasid end Maa 

elanikkonna "jumalike" valitsejatena, esimesele õigusjärglasele. 
 
Ptahi tähtsust saab mõista, kui saate teada, et sõna "Egiptus" on Kreeka 

korruptsiooni fraas "Het-Ka-Ptah" või "Ptahi vaimu maja". Ptahi hüüdnimi oli 
"arendaja/väljatöötaja". Ta oli ehitusinsener. Tema ülempreestrile anti nimetus "Suur 
käsitööliste liider". 
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Ptah oli ka reinkarnatsiooni jumal Egiptuses. Ta lõi "suu avamise tseremoonia", 
mida preestrid kasutasid matustel hingede kehast vabastamiseks. Loomulikult, kui 
"hinged" vabastati, võeti need kinni, kustutati mälu ja saadeti tagasi Maale. 

 
Niinimetatud “valejumalatest” valitsejaid, kes järgnesid Ptahile Maal, nimetati 

"Ntr", mis tähendas egiptlastele "valvureid või jälgijaid". Nende sümboliks oli madu 
või draakon, mis esindas "Vana Impeeriumi" salajast preesterkonda, mida kutsutakse 
"Mao Vennaskonnaks". 

 
"Vana Impeeriumi" insenerid kasutasid valguslainete kõrgfookusseerimise baasil 

töötavaid lõiketööriistu, et kiviplokke kiiresti lõigata ja välja kaevata. Nad kasutasid 
ka jõuvälju ja kosmoselaevu, et tõsta ja transportida kiviplokke, mis kaaluvad sadu 
või tuhandeid tonne. On leitud, et mõnede nende struktuuride paiknemine maapinnal 
omab erinevaid geodeetilisi või astronoomilisi tähendusi selle galaktikapiirkonna 
vastavate tähtede jaoks. 

 
Ehitised on võrreldes enamike planeetide ehitusnormidega tahumatud ja 

ebapraktilised. Domeeni insenerina võin tõestada, et niisugused kokkuklopsitud 
struktuurid ei läbi Domeeni planeedil kunagi ülevaatust/tehnilist kontrolli. 
Kiviplokke, nagu neid, mida kasutati püramiidide tsivilisatsioonides, saab ikka veel 
näha osaliselt väljakaevandatuna Lähis-Idas ja mujal asuvates kivimurretes. 

 
Enamik struktuure on kiirustatult ehitatud "rekvisiidid", mis sarnanevad 

filmimise võtteplatsile püstitatud lääne linna valefassaadidega. Need näivad olevat 
tõelised ja neil on mingi kasutus või väärtus, kuid siiski neil pole väärtust. Neil ei ole 
kasutatavat eesmärki. Püramiide ja kõiki teisi "Vana Impeeriumi" püstitatud 
kivimälestisi võib nimetada "mõistatusmälestiseks". Miks kulutab keegi nii palju 
ressursse, et ehitada nii palju kasutuid ehitisi? Mõistatusliku illusiooni loomiseks. 

 
Asi on selles, et kõik "jumalikud valitsejad" olid MOd, kes olid "Vana 

Impeeriumi" operaatorid. Kindlasti ei olnud nad "jumalikud", kuigi nad olid MOd. 
 
6248 e.m.a –  
Algas aktiivse sõda selles päikesesüsteemis Domeeni Kosmosekomando ja "Vana 

Impeeriumi" kosmoselaevastiku riismete vahel, mis kestis ligi 7500 aastat. See sai 
alguse siis, kui Himaalaja mägedesse paigaldati Domeeni Ekspeditsioonivägede 
pataljon 3000 ohvitseri ja meeskonnaliikmega. Seda ei kindlustatud/turvatud, sest 
Domeen ei teadnud, et "Vana Impeerium" kasutas Maad vanglaplaneedina. 

 
Domeeni paigaldust ründasid ja hävitasid "Vana Impeeriumi" kosmoseväed, kes 

jätkasid tegutsemist Maa päikesesüsteemis. Domeeni pataljoni MOd võeti kinni, viidi 
Marsile, kustutati mälu ja saadeti tagasi Maale, et nad elaksid inimese bioloogilistes 
kehades. Nad on jätkuvalt Maal. 

 
5965 e.m.a –  
Uuringud Domeeni vägede kadumise kohta selles päikesesüsteemis viisid "Vana 

Impeeriumi" baaside avastamiseni Marsil ja mujal. Domeen võttis üle planeet 
Veenuse kui kaitsepositsiooni "Vana Impeeriumi" kosmosejõudude vastu. Domeeni 
Ekspeditsioonivägi jälgib ka eluvorme Veenusel, millel on väga tihe, kuum ja raske 
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väävelhappe pilvedega atmosfäär. Maal on mõned eluvormid, mis võivad taluda 
atmosfääri keskkonda nagu see on Veenusel. 

 
Domeen asutas ka Maa päikesesüsteemi salajased rajatised või kosmosejaamad. 

Selles päikesesüsteemis oli planeet, mis purunes asteroidivööks. Asteroidivöös on 
väga kasulikke väikese gravitatsiooniga platvorme, mida saab kasutada kosmoselae-
vade stardiks ja maandumiseks. Neid kasutatakse Linnutee ja külgnevate galaktikate 
vahelisteks "galaktilisteks hüpeteks". Galaktika selles otsas ei olnud ühtegi planeeti, 
mida saaks kasutada heaks galaktilise transpordi ja muude laevade sisenemispunktiks. 
Kuid see purustatud planeet kujunes väga ideaalseks kosmosejaamaks. Meie "Vana 
Impeeriumi" vastu võitlemise tagajärjel on selle päikesesüsteemi ala nüüd Domeeni 
valduses. 

 
3450 - 3100 e.m.a –  
Sellel ajal oli "Vana Impeeriumi" operaatorite või "jumalike jumalate" sekkumine 

maakera asjadesse häiritud Domeenivägede poolt. Nad olid sunnitud asendama end 
inimestest valitsejatega. Inimestest vaaraode esimene dünastia, mis ühendas Ülem- ja 
Alam-Egiptust, algas valitsusega, mille vaaraol oli juhuslikult nimeks "INIMENE" 
(MEN). Ta asutas Egiptuses pealinna Men-Neferi, "Inimeste Ilu". See algatas esimese 
10 inimvaarao troonijärgluse ja 350-aastase kaoseperioodi, mida juhendati "Vana 
Impeeriumi" administratiivtasandilt. 

 
3200 e.m.a –  
Nagu varem mainisin, oli Maa sel ajavahemikul Domeeni ja "Vana Impeeriumi" 

vägede rünnaku all. Muidugi ei oma see tähtsust arheoloogide või ajaloolaste jaoks 
Maal, sest Egiptuse periood on kosmosesõdade ajastu periood. Kuna Maa ajaloolastel 
on amneesia, eeldavad nad, et see oli ainult religioosne periood. 

 
Veelgi enam, kuna selle aja jooksul Maale paigaldatud tehnoloogia ja 

tsivilisatsioonid olid "eelpakendatud", ei saanud nad "areneda" Maal. Loomulikult ei 
ole evolutsioonilise siirde/arengu kohta Maal mingeid tõendeid, mis viiksid Egiptuse 
kõrgetasemelise matemaatika, keele, kirjutamise, religiooni, arhitektuuri, 
kultuuritraditsioonide või püramiidide tsivilisatsioonide juurde. Need kultuurid, mis 
sisaldavad kõiki rassilise kehatüübi detaile, juuste stiili, näo meiki, rituaale, 
moraalikoodekseid jne, on lihtsalt "ilmunud" kui kõike sisaldavad komplektid. 

 
Füüsilised tõendid viitavad sellele, et kõik tõendid, mis viitavad Domeeni või 

"Vana Impeeriumi" vägede sekkumisele või mõnele muule maavälisele tegevusele, on 
hoolikalt "puhastatud", et mitte tekitada kahtlusi. "Vana Impeeriumi" jõud ei taha, et 
Maa MOd kahtlustaksid, et nad on kinni püütud, Maale ümber asustatud ja ajupestud. 

 
Niisiis, Maa ajaloolased oletavad jätkuvalt, et Egiptuse preestritel ei olnud 

"kiiritusrelvi" ega "Vana Impeeriumi" muud tehnoloogiat. Ja nad arvavad, et Maal ei 
ole toimunud midagi, välja arvatud mõned preestrid, kes kõnnivad ringi ja ütlevad 
"Aamen", kellest kristlased jätkuvalt räägivad. 

 
3172 e.m.a –  
Astronoomilise võrgustiku kujundamine, mis ühendab tähtsamaid kaevandusi ja  

"jumalate" astronoomilisi ehitisi Andide Tiahuanaco, Cuzco ja Quito mägedes, ning 
Ollantaytambu, Machupiccu ja Pachacamaci linnades haruldaste metallide, sealhulgas 
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tina (mida kasutati pronksi 
valmistamiseks) kaevandamiseks. 
Muidugi olid metallid "jumalate" 
vara. 

 
"Vana Impeeriumi" vägede ja 

Domeeni vahelise sõja tõttu toimus 
tol ajal Maal palju erinevaid ette-
võtlusalaseid kaevandamisi. Need 
kaevurid nikerdasid endast mõne 
skulptuuri. Kujudel on peas kaevan-
duskiivrid. Ponce stela skulptuur 
Kalasasaya templi alla vajunud hoo-
vis on kivitöötleja tahumatu esitlus, 
kus on kasutatud kabuuris hoitavaid 
elektroonilist, valguslaineid emiteeri-
vat kivilõikurit ja nikerdamistööriistu. 

 
"Vana Impeerium" on väga pikka 

aega kontrollinud kaevandustöid 
planeetidel kogu galaktika ulatuses. 
Maa maavarad on nüüd Domeeni 
vara. 

 
2450 e.m.a –  
Valmisid Kairo lähedal asuv "suur" püramiid ja püramiidide kompleks. Püramiidi 

niinimetatud tekstid on koostatud "Vana Impeeriumi" administraatorite loodud 
raidkirjaga. Tekstides öeldakse, et püramiid ehitati Thoti, Phati poja juhtimisel. 
Muidugi ei olnud kambrisse kunagi maetud kuningat, sest püramiide ei kavatsetud 
kunagi kasutada matmiskambritena. 

 
Suur püramiid asetseb vaadelduna kosmosest Maa kõikide maamassiivide täpsel 

keskpunktil. On selge, et sellised täpsed mõõtmised vajavad vaadet õhust ja Maa 
maamassiivide vaatevälja kosmosest. Maa kontinentide geodeetiliste keskuste täpseid 
matemaatilisi arvutusi ei saa teisiti teha. 

 
Püramiididesse kavandati šahtid, mis joondati Orioni ja Canus Majora 

tähtkujudes olevate tähtede järgi, ja eriti Siriuse järgi. Šahtid on joondatud samuti 
Suure Vankriga, kus eksisteeris "Vana Impeeriumi" koduplaneet. Samuti ka Ainitak, 
Alpha Draconis ja Beta Ursa Minor. Need tähed on igaüks võtmesüsteemid "Vanas 
Impeeriumis", milledest MOsid viidi Maale kui prügilasse. 

 
Giza platoo kõigi püramiidide konfiguratsioon/kombinatsioon oli ette nähtud 

"peegelpildi" loomiseks päikesesüsteemis ja teatud tähtkujudes "Vana Impeeriumi" 
siseselt Maa pealt vaadelduna. 

 
2181 e.m.a –  
Egiptuse viljakuse jumalaks sai MIN. MO, tuntud ka kui Pan, oli ka Kreeka 

jumal. Min või Pan oli MO, kes suutis kuidagi põgeneda "Vana Impeeriumi" 
amneesiasüsteemist. 
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2160-2040 e.m.a –  
Domeenivägede ja "Vana Impeeriumi" vägede vahelise intensiivistunud lahingu 

üks tulemus oli see, et "jumalike valitsejate" kontroll oli sel ajal katkenud. Lõpuks 
nad lahkusid Egiptusest ja pöördusid lööduna tagasi "taevalaotustesse". Inimesed 
võtsid üle vaaraode valitseva rolli. Esimene inimesest vaarao kolis Egiptuse 
pealinnast Memphisest Herakleopolisse. 

 
1500 e.m.a –  
See on Atlantise hävitamise aeg, selle info andsid Egiptuse ülempreestrid, 

Heliopolise Psenophis ja Saisi Sonchis Kreeka targale Solonile. Anu preestrid 
dokumenteerisid, et sel ajal hõivasid vahemeremaad "atlantlased". Loomulikult ei 
olnud need inimesed Atlanta iidsest kontinendist Atlandi ookeanis, mis eksisteeris üle 
70 000 aasta varem. 

 
Need olid pagulased Kreeta Minoani tsivilisatsioonist, kes põgenesid Thera  mäe 

vulkaanipurske ja tõusulaine eest, mis hävitas nende tsivilisatsiooni. Platoni viited 
Atlantisele olid laenatud Kreeka filosoofi Soloni kirjadest, kes sai teavet Egiptuse 
preestrilt, kes kutsus Atlantist "Kepchuks", mis on Kreeta elanike jaoks samuti ka 
Egiptuse nimi. Mõned Minoani vulkaanikatastroofis ellujäänud palusid Egiptuselt abi, 
sest see oli sel ajal ainus samaaegne kõrgkultuur Vahemere piirkonnas. 

 
1351-1337 e.m.a –  
Domeeni Ekspeditsioonivägi pidas aktiivset usulist vallutussõda Egiptuse 

müstilise kultuse vastu, mida tunti kui Amuni preesterlus, seda tuntakse ka "Vana 
Impeeriumi" Mao Vennaskonnana. Selle aja jooksul likvideeris vaarao Akhenaten 
Amuni preesterluse ja viis Egiptuse pealinna Thebesest uude asukohta Amarnasse, 
Egiptuse täpsesse geodeetilisse keskmesse. Kuid "Vana Impeeriumi" usulise kontrolli 
kummutamise plaan rikuti kiirelt. 

 
1193 e.m.a –  
Lähis-Idas ja Achaeas võitlesid kreeklased ja troojalased ülemvõimu vastu, mis 

lõppes Trooja hävitamisega ja lõpetas Trooja sõja. Samal ajal käis kahe jõu vaheline 
sõda päikesesüsteemis, et saavutada kontroll Maad ümbritsevate kosmosejaamade üle. 
Sel 300-aastasel perioodil osutasid "Vana Impeeriumi" vägede jäänukid Domeeni-
vägedele väga vägivaldset vastupanu. See ei kestnud kaua, kuna oli Domeenile 
mõttetu vastupanu. 

 
850 e.m.a - 
Pime kreeka luuletaja Homer kirjutas "jumalate" lugusid, laenatuna ja muudetuna 

varasematest Veda tekstidest, Sumerite tekstidest, Babüloonia ja Egiptuse mütoloo-
giast. Tema luuletused, nagu ka paljud teised muistsete maailmade "müüdid", on väga 
täpsed kirjeldused MOdest Maal, kes tegutsesid bioloogilise kehata, suutes vältida 
"Vana Impeeriumi” poolset mälukustutamist. 

 
700 e.m.a - 
Kõigepealt tõlgiti Veda hümnid kreeka keelde. See oli Lääne tsivilisatsiooni 

kultuurirevolutsiooni algus, mis muutis tahumatud ja jõhkrad hõimukultuurid 
demokraatlikeks vabariikides, mis põhinesid palju mõistlikumal juhtimisel. 
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638-559 e.m.a –  
Solon, tark mees Kreekast, teatas Atlantise olemasolust. See oli teave, mille ta sai 

"Vana-Impeeriumi" ülempreestritelt Heliopolise Psenophiselt ja Saisi Sonchiselt, 
õppides nendega koos Egiptuses. 

 
630 e.m.a –  
Zoroaster lõi Pärsia MOdele religioossed tavad, mida kutsuti Ahura Mazda. See 

oli järjekordne "monoteistlik" jumal, mis juurutati "Domeeni" operaatorite poolt, et 
asendada "Vana Impeeriumi" jumalate muljetavaldav kooslus. 

 
604 e.m.a –  
Filosoof Laos, kes kirjutas väikese raamatu "Tee" (The Way), oli väga tark MO, 

kes nullis "Vana Impeeriumi" amneesia/hüpnoositehnika mõjud ja põgenes Maalt. 
Tema arusaam MOde olemusest pidi olema selle saavutamiseks väga hea. 

 
Üldlevinud legendi kohaselt elas ta viimase elu inimesena Hiinas asuvas väikeses 

külas. Ta mõtiskles oma elu olemuse üle. Nagu Guatama Siddhartha, vaidlustas ta 
oma mõtteid ja mineviku elusid. Seda tehes taastas ta mõneti oma mälu, võimed ja 
surematuse. 

 
Vana mehena otsustas ta lahkuda külast ja minna metsa, et lahkuda kehast. Küla 

väravahoidja peatas ta ja mangus tal enne lahkumist kirjutada oma isiklik filosoofia. 
Siin on väike nõuandekilluke, mille ta andis "tee" kohta, kuidas ta taas avastas oma 
vaimu: 

"See, kes näeb, ei näe seda; 
See, kes kuulab, seda ei kuule; 
See, kes kobab, ei mõista seda. 
Vormitu mitteolemus, liikumatu liikumisallikas. 
Vaimu lõpmatu olemus on elu allikas. 
Vaim on ise. 
 
Seinad vormivad ja toetavad ruumi 
kuid nendevaheline ruum on kõige olulisem. 
Pott on vormitud savist, 
samas on seal moodustatud ruum kõige kasutatavam. 
Tegevus on põhjustatud mitte millegi jõust miskis, 
täpselt nagu vaimu mitte miski on kogu vormi allikas. 
 
Keegi kannatab suuri viletsusi, sest kellelgi on keha. 
Ilma kehata, milliseid vaevusi võiks keegi kannatada? 
Kui keegi hoolitseb rohkem keha kui oma vaimu eest, 
saab ta kehaks ja kaotab vaimu tee. 
 
Mina/isedus, vaim, loob illusiooni. 
Inimese väärarusaam on see, et reaalsus ei ole illusioon. 
See, kes loob illusioone ja muudab need tõelisemaks kui reaalsus, 
järgib vaimu teed ja leiab taeva tee". 
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593 e.m.a –  
Juudi rahva kirjutatud Genesise lugu kirjeldab "ingleid" või "jumala poegi", kes 

paaruvad maa naistega, kes sünnitasid nendele lapsi. Need olid ilmselt "Vana 
Impeeriumi" süsteemi eitajad. Nad võisid olla ka kosmosepiraadid või kaupmehed 
galaktikavälisest süsteemist, kes tulid maavarasid varastama või uimastitega hangel-
dama. 

 
Domeen on märganud, et naabruses paiknevatelt planeetidelt ja galaktikatest on 

Maa külastajaid palju, kuid nad peatuvad ja elavad siin harva. Millised olendid 
elaksid vanglaplaneedil, kui nad ei oleks selleks sunnitud? 

 
Sama raamat esitab loo inimesest, keda nimetati Hesekieliks, kes kinnitas 

kosmosesõiduki või õhusõiduki maandumist Chaldeas Chebari jõe lähedal. Ta 
kasutab õhusõiduki kirjeldamiseks tehniliselt väga arhailist keelt, kuid sellest 
hoolimata kirjeldab ta üsna korralikult ja täpselt "Vana Impeeriumi" taldrikut või 
luurelaeva. See sarnaneb Himaalaja eelmäestiku elanike nähtud "vimanadega". 

 
Nende Genesise lugu viitab ka sellele, et "Jahve" kavandas bioloogilisi kehasid, 

et elada Maal 120 aastat. Enamik "Päikese tüüp 12, klass 7" planeetide bioloogilisi 
kehasid on tavaliselt projekteeritud keskmiselt umbes 150 aastaks. Maa inimkehad 
kestavad umbes ainult pool sellest. Me kahtlustame, et see on tingitud sellest, et 
vanglavalitsejad on muutnud Maa inimkehade bioloogilist materjali, et nad sureksid 
palju sagedamini, et neid asustavad MOsid saaks sagedamini läbi mälukustutuse 
mehhanismi taassünni ringlusesse saata. 

 
Tuleb märkida, et suur osa "Vanast Testamendist" oli kirjutatud vangistuses 

olevate juutide poolt, kes olid orjastatud Babüloonias, mida kontrollisid väga tugevalt 
"Vana Impeeriumi" preestrid. Raamat juurutab vale ajataju ja loomise algupära vale 
ettekujutust. 

 
Madu on "Vana Impeeriumi" sümbol. See ilmub nende loomise loo alguses, või 

nagu kreeklased ütlevad, "Genesis", ja põhjustab esimese inimolendi, kes on 
metafooriliselt esindatud Aadama ja Evana, vaimse hävitamise/purustamise. 

 
Vana Testament, mida ilmselgelt mõjutavad "Vana Impeeriumi" väed, annab 

üksikasjaliku kirjelduse MOdest, kes on indutseeritud/sunnitud Maa bioloogilistesse 
kehadesse. Selles raamatus kirjeldatakse ka mitmeid "Vana Impeeriumi" ajupesu 
tegevusi, sealhulgas seda, et sisestatakse valemälestusi, valesid, ebauske, käske 
"unustada" ja kõikvõimalikke trikke ja püüniseid, mis on loodud selleks, et kinni 
pidada MOsid Maa peal. Kõige tähtsam on see, et see kustutab inimese teadlikkuse 
sellest, et nad on surematud vaimsed olendid. 

 
580 e.m.a –  
Delfi Oraakel (Oracel at Delphi) oli üks paljudest oraaklike templite võrgustikus 

olev tempel. Iga tempel oli kommunikatsioonikeskus. "Vana Impeeriumi" preestrid 
nimetasid iga templi jaoks kohaliku jumala. Kõik selle võrgustiku templid asusid 
alates Teeba (Thebes) pealinnast täpselt 5 kraadi laiuste vahedega, läbides Vahemere 
piirkonna ja ulatudes kaugele põhja kuni Läänemereni.  
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Pühakud teenisid muu hulgas ka võrku, 

elukohtade elektroonilisi majakaid, mida hiljem 
nimetati "Omphaluse kivideks" (Omphalus Stones). 
Oracle'i paigutuse võrgustikku saab näha ainult miili 
kõrguselt Maast. Algne elektrooniliste kommuni-
katsioonide raadiomajakate võrk lülitati välja kui 
preesterkond hajus ja see asendati nikerdatud 
kividega. 

 
"Vana Impeeriumi" preesterluse sümbol on 

püüton, draakon või madu. Seda nimetatakse Delfi 
"maa-draakoniks", keda on skulptuuridel ja 
vaasimaalidel kujutatud alati maona. 

 
Kreeka mütoloogias oli Delfis Omphaluse kivi valvur oraakel, kelle nimi oli 

Püüton, madu. Ta oli MO, kelle võitis "jumala" nimega Apollo. Ta mattis Püütoni 
Omphaluse kivi alla. See on juhtum, kus üks "jumal" rajab oma templi teise hauale. 
Domeeniväed tuvastasid ja likvideerisid "Vana Impeeriumi" templivõrgu Maal. Maa 
Päikesesüsteemis oli see "Vanale Impeeriumile" üks hukutavamaid lööke. 

 
559 e.m.a –  
Domeenipataljoni ülemjuhataja, kes kadus 5965 e.m.a, sai avastatud ja tema 

asukoht leitud otsingusalga poolt, mis saadeti Maale Domeeni Ekspeditsioonivägede 
poolt. Sel ajal oli ta kehastunud Pärsia Cyrus II-na. 

 
Cyrus II ja tema pataljoniliikmed, kes järgnesid talle Indiast läbi tema 

progresseeruva inimelu Maal, kasutasid ainulaadset organiseerimissüsteemi. Osaliselt 
võimaldas see neil ehitada Maa ajaloo suurimat impeeriumi. 

 
Domeeni Otsingugrupp, kes tema asukoha avastas, rändas paljudes kohtades 

Maal, otsides kaotatud pataljoniliikmeid tuhandeid aastaid. Grupp koosnes 900 
domeeni ohvitserist, jagatuna 300-liikmelisteks meeskondadeks. Üks meeskond otsis 

maalt, teine meeskond otsis 
ookeanist ja kolmas meeskond 
otsis Maad ümbritsevast ruu-
mist. Muidugi tehti paljudes 
inimtsivilisatsioonides nende 
tegevuse kohta palju ettekan-
deid, millest inimesed ei saa-
nud midagi aru. 

 
Domeeni Otsingugrupp on 

välja töötanud hulgaliselt elek-
troonilisi tuvastusseadmeid, et 
jälitada iga kadunud pataljoni-
liikme elektroonilist allkirja 
või lainepikkust. Mõned olid 
kasutuses kosmoses, teised 
maa peal ja spetsiaalseid sead-
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meid leiutati MOde tuvastamiseks vee all.  
 
Ühele nendest elektroonilistest avastamisseadmetest on viidatud kui "elupuule". 

Seade on sõna otseses mõttes tööriist, mille eesmärk on tuvastada otsitava MO elu 
olemasolu. See oli suur elektrooniline sõelgeneraator, mis oli mõeldud suurtest 
aladest läbitungimiseks. Iidsetele inimestele Maa peal oli see mingi puu, sest see 
koosnes elektrooniliste väljageneraatorite ja vastuvõtjate põimitud võrestikust. 
Elektrooniline väli tuvastab MO kohalolu, kas MO on kehas või kui ta asub väljas-
pool keha. 
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Selle avastamisseadme kaasaskantava versiooniga oli varustatud iga Domeeni 
Otsingugrupi liige. Sumeris asuvatel kivinikerdustel on tiibadega olendeid, kes 
kasutavad inimkeha skaneerimiseks männikäbi kujulisi instrumente. Samuti on näha, 
et neil on skannerite jaoks jõuallikad, mida on kujutatud stiliseeritud korvidena või 
veeämbritena, mida veavad kotka peaga, tiibadega olendid. 
 

Ahura Mazda juhitud Domeeni Otsingugrupi õhuüksuse liikmeid nimetasid 
inimesed tihti "tiibadega jumalateks". Pärsia tsivilisatsioonis on olnud kogu aeg palju 
kivinikerdusi, mis kujutavad tiibadega kosmoselaevu, mida nimetati "faravahariks". 

 
Domeeni Otsingugrupi veeüksuse liikmeid nimetasid kohalikud inimesed 

"Oannes'teks". Kivinikerdu-
sed kujutavad nn Oannes't 
hõbedases, ühes tükis/ 
terviklikus sukeldumiskos-
tüümis. Nad elasid meres ja 
näisid inimkonnale, et nad 
on inimesed, kes on riietatud 
välja nägema kui kala. 
Mõned kaotatud pataljoni-
liikmed leiti ookeanidest, 
kehastunud delfiinidena või 
vaaladena. 

 
Maal viidati Domeeni Otsingugrupi liikmetele sumerlaste järgi "Annunaki" ja 

Piiblis "Nephilim". Loomulikult ei avaldatud kunagi nende tegelikku missiooni ja 
tegevust homo sapiensile. Nende tegevus oli sihikindlalt varjatud. Seepärast ei ole 
mõistetud inimeste lugusid ja legende Annunakidest ja teistest Domeeni Otsingugrupi 
liikmetest ning neid on kahjulikult tõlgendatud. 

 
Täielike ja täpsete andmete puudumisel oletab või püstitab iga fenomeni jälgija 

hüpeteesi, püüdes vaadeldavast infost aru saada. Seega, kuigi mütoloogia ja ajalugu 
võivad põhineda faktilistel sündmustel, on neid andmete hindamisel ka täiesti vääralt 
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mõistetud ja valesti tõlgendatud ning ilustatud eelduste, teooriate ja hüpoteesidega, 
mis on valed. 

 
Domeeni Ekspeditsioonivägede kosmoseüksust on nähtud lendamas "tiivulises 

kettas". See on viide nii MOde vaimsele jõule kui ka Domeeni Otsingugrupi poolt 
kasutatavale kosmoselaevale. 

 
Kaotatud pataljoni komandör, nagu Cyrus II, oli MO, kellesse suhtusid nii juudid 

kui ka moslemid kui messiasse Maal. Vähem kui 50 aasta jooksul lõi ta väga eetilise 
ja humanitaarse filosoofia, mis läbis kogu Lääne tsivilisatsiooni. 

 
Tema territoriaalsed vallutused, inimeste organiseerimine ja monumentaalsed 

ehitusprojektid olid ennenägematud nii varem kui ka hiljem. Selliseid põhjalikke 
sooritusi lühikese ajaperioodi jooksul võis saavutada ainult Domeeni üksuse juhtiv 
meeskond, kes töötas väljaõppinud ohvitseride, pilootide, inseneride ja 
meeskonnaliikmete meeskonnana, kes olid koolitatud ja töötanud koos tuhandeid 
aastaid. 

 
Kuigi oleme avastanud kaotatud pataljoni paljude MOde asukohad, ei ole 

Domeen ikka veel suutnud taastada nende mälu ja neid tagasi tegevteenistusse 
kaasata. 

 
Muidugi ei saa me Domeeni kosmosejaamadele transportida bioloogilistes 

kehades elavaid MOsid, kuna meie kosmoselaevades ei ole hapnikku. Samuti ei hoia 
me seal bioloogilistele olenditele vajalikke elutoetavaid rajatisi. Meie ainus lootus on 
olnud kadunud pataljoni MOde leidmine ja nende teadlikkuse, mälu ning identiteedi 
taastamine. Ühel päeval nad suudavad meiega taas ühineda. 

 
200 e.m.a –  
"Vana Impeeriumi" püramiidide tsivilisatsiooni viimane jäänus on 

"Teotihuacanis". Nimi Asteek (Aztec) tähendab "jumalate koht" või "kus inimesed 
muutusid jumalateks". Nagu ka Egiptuse Giza püramiidide astronoomiline 
konfiguratsioon, on ka see kompleks päikesesüsteemi täpne ulatuslik mudel, mis 
kajastab täpselt päikesesüsteemi siseplaneetide, asteroidivöö, Jupiteri, Saturni, Uraani, 
Neptuni ja Pluuto orbitaalkaugusi. Kuna planeet Uraan "avastati" tänapäevaste Maa 
teleskoopidega alles 1787. aastal ja Pluto 1930. aastal, siis on ilmne, et ehitajad said 
teabe "muudest allikatest". 
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Püramiidide tsivilisatsioonide ühine element Maa ümbruses on mao, draakoni või 
mao kujundi pidev kasutamine. Selle põhjuseks on asjaolu, et need, kes siia 
tsivilisatsioonid istutasid, soovisid luua illusiooni, et "jumalad" on reptiililased. See 
on osa ka mälukaotuse püsimiseks mõeldud illusioonist. Olendid, kes panid Maale 
valetsivilisatsioone, on MOd, nagu ka teie. Paljud bioloogilised kehad, mida MOd 
asustavad "Vanas Impeeriumis", on Maa kehadele väga sarnased. "Jumalad" ei ole 
reptiilid, kuigi nad sageli käituvad kui maod. 
 

Aastatel 1034-1124 –  
Kogu Araabia maailma orjastas üks mees: Hasan ibn-al-Sabbah, mäe vanamees. 

Ta määras ametisse Hashshashini, kes juhtis osa mohhammedaismi/islami haru, mis 
kontrollis terrori ja hirmutamisega suurt osa Indiast, Väike-Aasiat ja suuremat osa 
Vahemere jõgikonnast. Nad said preesterkonnaks, mis kasutas väga tõhusat meele-
kontrollimehhanismi ja väljapressimise meetodit, mis võimaldas "hashshashsinitel" 
kontrollida tsiviliseeritud maailma mitusada aastat. 

 
Nende meetod oli lihtne. Noored mehed rööviti ja uimastati hašišiga 

teadvusetuks. Nad viidi aeda, kus oli piimajõgede ja meega kujundatud haarem täis 
ilusaid mustasilmseid noori neitsisid. Noormeestele öeldi, et nad on paradiisis. Neile 
lubati, et nad saavad tagasi tulla ja elada seal igavesti kui nad ohverdavad ennast kui 
mõrvarid, tappes igaühe, keda neil kästakse tappa. Mehed uimastati taas teadvuse-
kaotuseni ja visati välja maailma, et nad sooritaksid oma mõrvamissioone. 

 
Vahepeal saatis mäe vanamees kaliifile või mis tahes jõukale valitsejale 

käskjalgu, kellelt nad nõudsid makse, kaamelikoormates kulda, vürtse, viirukit või 
muid väärtusi. Kui maksud ei saabunud õigeaegselt, saadeti mõrvar, kes tappis 
rikkuja. Tundmatute ründajate vastu polnud peaaegu mingisugust kaitset, sest nad ei 
tahtnud midagi enamat kui oma missiooni ellu viia, tappa ja naasta taevasse. 

 
See on väga räme näide sellest, kui lihtne ja efektiivne võib olla ajupesu ja 

meelekontrolli toime, kui seda kasutatakse oskuslikult ja jõuliselt. See on väike näide 
demonstreerimaks, kuidas "Vana Impeerium" kasutas meelekontrolli mälukustutatud 
"MOde" vastu kogu Maa rahvastiku seas. 

 
1119 a – 
Templirüütlite Ordu asutati kristliku sõjaväeüksusena pärast esimest ristisõda, 

kuid see muutus kiiresti rahvusvahelise pangandussüsteemi aluseks, et koguda raha 
selleks, et juhtida "Vana Impeeriumi" jaoks kehtivat igandit Maal. 

 
Aastatel 1135-1230 –  
Domeeni Ekspeditsioonivägi hävitas lõplikult kogu Maa päikesesüsteemis 

töötavad "Vana Impeeriumi" järgi jäänud kosmoselaevad. Kahjuks jäi nende pika-
ajaliselt juurutatud meelekontrolli toime suures osas puutumata. 

 
1307 a –  
Prantsuse kuningas Philip IV, kes oli ordu ees kõrvuni võlgades, saatis 

Templirüütlite Ordu laiali. Ta survestas paavst Clement V, et mõista hukka ordu 
liikmeid, neid vahistada, piinata valetunnistuste andmise eest ja neid põletada, püüdes 
oma võlga kustutada kogu nende rikkuse äravõtmisega. 
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Enamik templirüütlitest põgenes Šveitsi, kus nad asutasid rahvusvahelise 
pangandussüsteemi, mis kontrollib salaja Maa majandust. "Vana Impeeriumi" 
operaatoritel on nähtamatu mõju rahvusvahelistele pankuritele. Pankasid kasutatakse 
varjatult kui sisemist provokaatorit, kes varjatult edendab ja rahastab relvaäri ja 
sõjapidamist Maa rahvaste vahel. Sõjapidamine on kinnipeetavate populatsioonide 
sisemine kontrollmehhanism. 

 
Rahvusvaheliste pankade poolt rahastatava mõttetu genotsiidi ja sõdades 

sooritavate tapatalgute eesmärk on takistada Maa MOdel avatud suhtlemist ja 
koostööd, mis võimaldaks MOdel õitseda, valgustuda ja vangistusest vabaneda." 
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X peatükk 
 

Bioloogia õppetund 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Minu aruanne lindistati ka varukoopiatena ja lisati selgitused stenograafiliste 

märkustena. Ma rääkisin kohe pärast minu intervjuud Airliga, nii et kõik, mida 
ütlesin, oli mul veel värskelt meeles. 

 
Kui rääkisin neid lugusid galerii kiirkirjutajale, olin ikka veel natuke nihkes. Maa 

ajaloo perspektiiv Domeeni vaatepunktist on pehmelt öeldes vägagi kummaline. Ma 
ei olnud kindel, kas minu ebamugavustunne oli tingitud desorienteeritusest või tulenes 
see ümberorienteeritusest. Mõlemal juhul tundsin ma ebakindlust ja segadust. Kuid 
samas toimis see tõe ringina. Ma olin elevil ja üsna ebakindel! 

 
Kiirkirjutaja vaatas mind rohkem kui paar korda, kui ta kirjutas "ajaloo 

õppetundi", mida ma talle edastasin. Olen kindel, et ta arvas, et ma olen kaotamas 
oma mõistust! Võibolla oli tal õigus. Kuid kui minu meel oli täidetud "Vana 
Impeeriumi" poolsete hüpnootiliste sisestuste ja valemälestustega, nagu Airl vihjas, 
oleks meelekaotus võibolla hea mõte! 

 
Mul ei olnud sel hetkel palju aega, et mõelda oma isiklikke mõtteid nende asjade 

kohta. Minu kohustus oli saada Airlilt kogu teave ja edastada see kiirkirjutajale 
niipea, kui Airl oli lõpetanud. Minu ülesandeks oli mitte analüüsida teavet, vaid 
edastada see võimalikult täpselt. Analüüs jääb galeriis olevatele inimestele või kõigile 
neile, kes saavad ärakirjade koopiaid. 

 
Esitasin agendile galeriiruumis ka Airli poolt tellitud raamatute ja materjalide 

nimekirja, et ta saaks neid kokku koguda ja Airlile tarnida. Igal õhtul, kui ma Airlist 
lahkusin, veetis ta ülejäänud öö lugedes või "skaneerides" talle tarnitud materjale. Iga 
galerii liige sai uurimiseks stenograafilise dikteeringu ärakirja ja otsis endale 
huvipakkuvat teavet. Peale hommikusööki teatasin intervjuuruumi, et soovin jätkata 
Airliga intervjuusid või "õppetunde". 

 
 

ÜLISALAJANE 
 

Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 
Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 

TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 28. 7. 1947, 1. seanss 
 
"Nagu arutletud raamatutes, mida ma lugesin, on selle universumi juured ja elu 

Maal väga ebatäpsed. Kuna te teenite oma riiki meditsiinitöötajatena, nõuavad teie 
kohustused, et te mõistate bioloogilisi üksusi. Seega olen kindel, et te hindate 
materjali väärtust, mida ma teiega täna jagan. 
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Teie eluliste vormide funktsioone kirjeldavad teatmeteosed sisaldavad teavet, mis 
põhineb valedel mälestustel, ebatäpsel vaatlusel, puuduvatel andmetel, tõestamata 
teooriatel ja ebauskudel. 

 
Näiteks vaid paar sajandit tagasi lasid teie arstid aadrit (tekitasid verejookse), et 

vabaneda kehas olevatest arvatavatest haigusetekitajatest, püüdes leevendada või 
ravida paljusid füüsilisi ja vaimseid kannatusi. Kuigi seda on mõnevõrra korri-
geeritud, jätkuvad meditsiiniteaduse nimel veel paljud barbaarsused. 

 
Lisaks valede teooriate rakendamisele biotehnoloogias teevad paljud Maa 

teadlased esmased vead sellega, et ignoreerivad MOde olemust ja nende suhtelist 
tähtsust energia- ja intelligentsiallikatena, kes panevad liikuma iga eluvormi. 

 
Ehkki Domeen väldib sekkumist Maa asjadesse, on Domeeni Kommunikatsiooni-

amet volitanud mind andma teile teatud teavet, et luua nendest asjadest palju 
täpsemad ja täielikumad arusaamad ning võimaldada teil avastada palju efektiivse-
maid meetodeid teie ainulaadsete terviseprobleemide lahendamiseks Maal. 

 
Õiged andmed bioloogiliste olendite päritolu kohta on teie meelest ja ka teie 

nõuandjate/mentorite meelest kustutatud. Selleks, et aidata teil oma mälu taastada, 
annan ma teile mõningat faktilist teavet bioloogiliste olendite päritolu kohta. 

 
Ma küsisin Airlilt, kas ta viitab evolutsiooni teemale. Airl ütles: "Ei, mitte 

täpselt". 
 
Leiad "evolutsiooni", mida on mainitud iidsetes Veda hümnides. Veda tekstid on 

nagu rahvajutud või üldised elutarkused ja uskumused, kokku kogutud kogu Domeeni 
ulatusest. Need koondati sarnaselt luuleraamatule värssideks. Iga tõe seletamiseks 
sisaldavad värsid hulgaliselt pooltõdesid, tõe väänamisi kui ka luulelennulisi 
fantaasiaid, mis on segustatud mööndusteta ja vahetegemisteta. 

 
Evolutsiooniteooria eeldab, et motiveerivat energiaallikat, mis elavdab (paneb 

liikuma) iga eluvormi, ei eksisteeri. See eeldab, et elutu objekt või keemiline koostis 
võib äkki muutuda "elusaks" või elustuda kogemata või spontaanselt. Või võib-olla ka 
elektrilaeng keemilise löga lombis võib maagiliselt sigitada ise-elustuva olendi. 

 
Puuduvad tõendeid selle kohta, et see on tõsi, lihtsalt sellepärast, et see pole tõsi. 

Dr Frankenstein ei ärganud surnust üles kiuslikuks koletiseks, välja arvatud MO 
kujutlusvõimes, kes kirjutas väljamõeldud loo ühel pimedal ja tormisel õhtul. 

 
Ükski lääne teadlane ei peatunud kunagi selleks, et järele mõelda, kes, mida, kus, 

millal ja kuidas see elustumine toimub. Lääne meditsiini ebaõnnestumiste ainus 
põhjus on täielik võhiklikkus, olles mitteteadlik või eitades vaimu kui elujõu allikat, 
mida on vaja elutute objektide või rakukudede elustamiseks. 

 
Lisaks sellele ei esine evolutsiooni juhuslikult. See nõuab palju tehnoloogiat, 

mida tuleb kasutada MOde hoolika järelevalve all. Väga lihtsad näited on 
farmiloomade teisendamine/modifitseerimine või koerte aretus. Kuid arusaam sellest, 
et inimese bioloogilised organismid arenesid looduslikult varasematest ahvitaolistest 
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vormidest, on vale. Kunagi pole avastatud ühtki füüsilist tõendusmaterjali, 
tõendamaks väidet, et tänapäevased humanoidsed kehad arenesid sellel planeedil. 

 
Põhjus on lihtne: idee, et inimkehad arenesid spontaanselt keemiliste vastastik-

mõjude lögast hämarate aegade hämarustest, pole midagi muud kui hüpnootiline vale, 
mis on sisestatud mälukustutuse operatsiooni abil, et teile ei meenuks inimkonna 
tegelik päritolu. Tegelikult on humanoidsed kehad eksisteerinud mitmel korral ja 
mitmesugusel kujul kogu universumi ulatuses. 

 
Seda süvendas ka asjaolu, et Veda hümnid toodi Maale 8200 aastat tagasi 

Domeeni Ekspeditsioonivägede poolt. Kuna nad asusid Himaalaja mägedes, õpetati 
salme mõnedele kohalikele inimestele, kes need meelde jätsid. Siiski peaksin 
märkima, et see oli Domeeni paigaldusmeeskonna jaoks volitamata tegevus, kuigi ma 
olen kindel, et tookord tundus see nende jaoks kui süütu meelelahutus. 

 
Salme edastati eelmäestikus suuliselt põlvest põlve tuhandeid aastaid ja lõpuks 

levisid need kogu Indias. Keegi Domeenis ei võta ühtegi Veda hümni materjali kui 
faktilist materjali tõsisemalt, kui te kasutaksite "Grimmi muinasjutte" juhendina laste 
kasvatamiseks. Kuid planeedil, kus kõigil MOdel on mälu kustutatud, võib aru saada, 
miks neid jutte ja fantaasiaid tõsiselt võeti. 

 
Kahjuks andsid inimesed, kes õppisid Veda salme, neid teistele edasi, öeldes, et 

need pärinevad "jumalatelt". Lõpuks võeti salmide sisu omaks kui sõnasõnaline 
"tõde". Vedade eufemistlikku (mahendav peitesõna, kasutatakse ebasündsa sõna 
asemel) ja metafoorilist sisu tunnustati ja praktiseeriti kui dogmaatilist fakti. Salmide 
filosoofiat ignoreeriti ja salmidest sai planeedil peaaegu iga religioosse praktika 
baasvundament, eriti hinduismis. 

 
Domeeni ohvitseri, piloodi ja insenerina pean alati võtma väga pragmaatilise 

(praktilist külge rõhutava) seisukoha. Ma ei suuda oma missioone tõhusaks teha ega 
teostada, kui ma kasutan oma tegevuse käsiraamatuna filosoofilist dogmaatikat või 
retoorikat. Seetõttu põhineb meie ajaloo arutelu tegelikel sündmustel, mis toimusid 
enne seda, kui MO jõudis Maale ja ammu enne seda, kui "Vana Impeerium" võimule 
tuli. Võin seostada osa sellest ajaloost isikliku kogemusega: 

 
Palju miljardeid aastaid tagasi olin väga suure bioloogilise labori liige galaktikas, 

mis on siit väga kaugel. Seda nimetati "Arkaadia Regeneratsiooni Kompaniiks" 
(Arcadia Regeneration Company) (regeneratsioon ehk taasteke on organismi osade, nt 
elundite ja kudede taastumine või uuenemine). Ma olin bioloogiainsener, kes töötas 
suure hulga tehnikute isikkoosseisus. Meie tegevus oli uute eluvormide tootmine ja 
asustamata elupaikadesse tarnimine. Selles piirkonnas oli sellel ajal miljoneid 
tähesüsteeme koos miljonite asustamata planeetidega. 

 
Sel ajal tegutsesid ka paljud teised bioloogialaboratooriumid. Igaüks neist oli 

spetsialiseerunud erinevate eluvormide tootmisele, sõltuvalt asustatava planeedi 
"klassist". Need laborid olid pika aja jooksul välja töötanud galaktikate ulatuses 
tohutu liikide kataloogi. Enamus lähtegeneetilisest materjalist on sama kõikide 
eluliikide puhul. Seepärast oli enamus nende tööst seotud geneetilise baasmudeli 
muutmisega, et tekitada erinevaid eluvorme, mis sobiks erinevatele planetaarsetele 
klassidele. 
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"Arkaadia Regeneratsiooni Kompanii" oli spetsialiseerunud troopiliste alade 

lindudele ja metsastatud alade imetajatele. Meie turundustöötajad pidasid 
läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks erinevate planeetide valitsustega ja sõltumatute 
ostjatega üle kogu universumi. Tehnikute loodud loomad olid kooskõlas kliima, 
atmosfääri ja maismaa tiheduse ja keemilise koostise muutustega. Lisaks sellele 
maksti meile, et ühendaksime/integreeriksime isendid bioloogiliste organismidega, 
mida on kujundanud teised juba planeedil elavad ettevõtted. 

 
Selleks suhtlesid meie töötajad ka teiste eluvormide loomise ettevõtetega. 

Tootmisharude vahelisi üritusi, trükiseid ja mitmesugust muud teavet edastati 
ühingute kaudu, kes koordineerisid asjassepuutuvaid projekte. 

 
Nagu võite ette kujutada, nõudsid meie uuringud planetaarsete uuringute 

läbiviimiseks hulganisti tähtedevahelisi reise. See toimus ajal, kui ma õppisin 
piloodiks. Kogutud andmed salvestati tohututesse andmebaasidesse ja neid hindasid 
bioloogiainsenerid. 

 
Arvuti on elektrooniline seade, mis toimib kui kunstlik "aju" või keerukas 

arvutusmasin. See suudab salvestada teavet, teha arvutusi, lahendada probleeme ja 
täita mehaanilisi funktsioone. Enamikus universumi galaktikasüsteemides kasutatakse 
planeedi või planetaarsüsteemi rutiinseks haldamiseks, mehaanilisteks teenusteks ja 
hooldustegevuseks tavaliselt väga suuri arvuteid. 

 
Kogutud uuringuandmete põhjal tehti uute olendite jaoks disainilahendused ja 

kunstilised kujundused. Mõned disainilahendused müüdi enimpakkujaile. Muud 
eluvormid loodi meie klientide isiklike soovide täitmiseks. 

 
Erinevate probleemide lahendamiseks tegid paljud raku-, keemia- ja 

mehhaanikainsenerid koosteliinil disaini ja tehnilise täpsustuse alast koostööd. Nende 
ülesandeks oli integreerida kõik komponentide tegurid toimivaks, funktsionaalseks ja 
esteetiliseks valmistooteks. 

 
Olendite prototüüpe valmistati ja testiti kunstlikult loodud keskkondades. Tehti 

kindlaks puudused ja tehti muudatusi, ning lõpuks, enne lõplikku katsetamist planeedi 
keskkonnas, "varustati" või "animeeriti" uus eluvorm elujõuga või vaimse energiaga. 

 
Pärast uute eluvormide asustamist jälgisime nende bioloogiliste organismide 

koostoimet planeedi keskkonnaga ja muude põliste eluvormidega. Konfliktid, mis 
tulenesid kokkusobimatute organismide koostoimest, lahendati läbirääkimiste teel 
meie ja teiste äriühingute vahel. Läbirääkimiste tulemuseks oli tavaliselt kompromiss, 
mis nõudis meie või nende olendite või mõlemate edasist muutmist. See on osa 
teadusest või kunstist, mida te nimetate "eugeenikaks". 

 
Mõnel juhul tehti muudatusi planeedi keskkonnas, kuid mitte sageli, sest planeedi 

ehitamine on palju keerulisem kui individuaalse eluvormi muutmine. 
 
Muuseas ütles üks sõber ja insener mulle, kellega koos Arkaadia Regeneratsiooni 

Kompaniis koostööd tegin (palju aega pärast minu ettevõttest lahkumist), et üks neist 
projektidest, millega ta viimastel aegadel liitunud oli, tarnis Maale eluvorme, et pärast 
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sõda selles galaktika piirkonnas selle kosmosepiirkonna planeedil uuesti asustada 
suurt osa hävinenud elust. See oli umbes seitsekümmend miljonit aastat tagasi. 

 
Planeedi muutmine ökoloogiliselt interaktiivseks keskkonnaks, mis toetaks 

miljardeid erinevaid liike, oli tohutu ettevõtmine ja nõudis vastavaid oskusi. Projekti 
kaasati peaaegu kõik galaktika biotehnoloogia kompaniide spetsialistid. 

 
Selle projekti tulemusena näed nüüd Maa peal paljusid erinevaid eluvorme. Teie 

teadlased usuvad, et nende ekslik "evolutsiooniteooria" on seletus kõigi eluvormide 
olemasolule Maal. Tõde on see, et selles universumis ja mis tahes teistel planeetidel 
lõid eluvormid sellised ettevõtted nagu meie oma. 

 
Kuidas muidu saab seletada miljoneid täiesti lahknevaid ja omavahel mitteseotud 

eluvorme selle planeedi maismaal ja ookeanides? Kuidas muidu saad seletada vaimset 
elunemise allikat, mis iseloomustab igat elavat olendit? Öelda, et see on "Jumala" töö, 
on liiga laialivalguv. Igal MO-l on olnud paljudel aegadel ja kohtades palju nimesid ja 
nägusid. Iga MO on jumal. Kui nad asuvad füüsilises kehas, on nad elu allikaks. 

 
Näiteks on siin miljoneid putukate liike. Umbes 350 tuhat neist liikidest on 

mardikad. Maal võib igal ajahetkel olla kuni 100 miljonit eluvormi. Lisaks on Maal 
väljasurnud eluvorme olnud mitu korda rohkem kui neid on praegu. Mõned neist 
avastatakse taas Maa fossiilsetest või geoloogilistest ladestustest. 

 
Maa praegune "evolutsiooniteooria" ei võta arvesse bioloogilise mitmekesisuse 

nähtusi. Loodusliku valiku evolutsioon on teaduslik väljamõeldis. Maa õpikud 
viitavad, et üks liik ei muutu kogemata või ei arene juhuslikult teiseks liigiks ilma 
MO geneetilise sekkumiseta. 

 
MO sekkumise lihtne näide on liikide selektiivne kasvatamine Maal. Viimase 

paarisaja aasta jooksul on paari aasta jooksul "tekkinud" mitusada koeratõugu, sadu 
sorte tuvisid ja kümneid karpkalu, alustades ainult ühest olemasolevast tõust. MO 
aktiivse sekkumiseta muutuvad bioloogilised organismid harva. 

 
Näiteks "nokklooma" väljatöötamiseks vajati palju väga nutikat konstrueerimist, 

et ühendada kopra keha pardinokaga ja teha imetaja, kes muneb. Kahtlemata esitas 

mõni rikas klient kingiks või pentsikuks lõbustuseks "eritellimuse". Olen kindel, et 
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mõne biotehnilise kompanii labor töötas aastaid selle nimel, et nokkloomast saaks 
isepaljunev eluvorm! 

 
Arusaam, et suvalise eluvormi loomine võib olla algselt juhuslike keemiliste 

reaktsioonide mõjude tulemus, on täiesti absurdne! Tegelikult on mõned organismid 
Maal, näiteks proteobakterid, Phylumi modifikatsioonid. Phylum oli kavandatud 
eelkõige "3. tähetüübi klass C" anaeroobse (hapnikuta) atmosfääriga planeetide jaoks, 
mis asuvad suure ja intensiivselt kuuma sinise tähe lähedal, nagu need, mis on selle 
galaktika Orioni vöö tähtkujus. 

 
Eluvormide loomine on selles valdkonnas spetsialiseerunud MOde jaoks väga 

keerukas ja väga tehniline töö. Geneetilised kõrvalekalded on mälukustutatud Maa 
bioloogide jaoks väga hämmastavad. Kahjuks takistavad "Vana Impeeriumi" 
valemälu sisestused Maa teadlastel märgata ilmselgeid anomaaliaid/kõrvalekaldeid. 

 
Suurim tehniline väljakutse bioloogiliste organismide loomisel oli isetaastumise 

või seksuaalse paljunemise leiutis. See leiutati lahenduseks probleemile, et oli vaja 
pidevalt valmistada asendusloomi nende loomade asemele, keda teised loomad 
hävitasid ja sõid. Planeetide valitsused ei tahtnud osta asendusloomi. 

 
Idee tekkis triljoneid aastaid tagasi arvamuste vahetamise tulemusena, et 

lahendada argumente vaidlusalustes küsimustes biotehnoloogia tööstuses. Kurikuulus 
"Yuhmi-Krumi Nõukogu" vastutas loomade tootmise kooskõlastamise eest. 

 
Peale seda, kui mõned nõukogu liikmed olid strateegiliselt altkäemaksud või 

mõrvatud, jõuti kompromissile ja kirjutati alla kokkuleppele, mille tulemuseks oli 
bioloogiline nähtus, mida me nüüd nimetame "toiduahelaks". 

Tõlkija märkus. Sain tõlkimise käigus Airliga kontakti ja ta ütles, et "toiduahela" 
loomise varjatud mõte oli energiavampiiride impeeriumi loomine. Energiavampiirid 
toituvad teiste MOde energiast. Et seda kätte saada, tuleb kasutada hirmu, vägivalda, 
valu, kaitsetust, ahastust, piinamist jne. Bioloogiliste kehade elusalt (eluenergia kehas 
on seda keha asustava MO isiklik vaimne või hingeline energia) söömine kiskjate 
poolt sunnib MOd enda bioloogilise keha kaitsmiseks kasutama isiklikku vaimset 
energiat, mis keha kaitsmise käigus vampiiride poolt röövitakse. Teiste piinamine, 
kiusamine ja tüütamine on vampirism. 

 
Idee, et olend peaks tarbima teise eluvormi keha kui energiaallikat, pakuti 

bioloogilise inseneritööstuse äris välja lahendusena ühe suurima kompanii poolt. Nad 
olid spetsialiseerunud putukate ja õistaimede loomisele. 

 
Ühendus kahe vahel on ilmne. Peaaegu kõik õistaimed vajavad paljunemiseks 

sümbiootilisi seoseid putukatega. Põhjus on ilmne: nii putukad kui lilled on loodud 
sama kompanii poolt. Kahjuks omas sama ettevõtte ka allüksust, mis lõi parasiidid ja 
bakterid. 

 
Inglise keelde tõlgituna on ettevõtte nimi "Putukad ja Lilled" (Bugs & Blossoms). 

Nad tahtsid õigustada asjaolu, et nende toodetud parasiitlike olendite ainus kaalukas 
eesmärk oli kaasa aidata orgaanilise materjali lagunemisele. Selliste olendite jaoks oli 
sel ajal väga piiratud turg. 
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Oma äritegevuse laiendamiseks palkasid nad suuri avalike suhete firmasid ja 
võimsaid poliitiliste lobistide rühmi, et ülistada mõtet, et eluvormid peaksid toituma 
teistest eluvormidest. Nad leiutasid "teadusliku teooria", mida kasutada edutamise 
trikina. Teooria oli see, et kõik olendid vajavad energia allikana toitu. Enne seda ei 
olnud ühelgi toodetud eluvormidest vaja mingit välist energiat. Loomad ei söönud 
muid loomi toiduks, vaid tarbisid ainult päikesevalgust, mineraalaineid või taimseid 
aineid. 

 
Muidugi sisenes "Putukad ja Lilled" kiskjaliste projekteerimise ja tootmise ärisse. 

Varsti söödi loomi toiduna nii palju, et nende täiendamise probleem muutus väga 
raskeks. 'Lahendusena' pakkus "Putukad ja Lilled" mõnede strateegiliselt kõrgetele 
kohtadele paigutatud äraostetute abil välja, et teised ettevõtted hakkavad kasutama 
seksuaalset taastootmist eluvormide paljundamise alusena/baasina. Loomulikult oli 
"Putukad ja Lilled" esimene kompanii, mis kavandas seksuaalset paljunemist. 

 
Nagu eeldatud, omandas "Putukad ja Lilled" kompanii ka bioloogiliste 

tehnoloogiliste protsesside patendilitsentsid, mis olid vajalikud sisendamaks stiimul-
vastus paaritust, rakkude jagunemist ja eelprogrammeeritud kasvumustrite loomist 
isepaljunevate loomade jaoks. 

 
Järgmise paari miljoni aasta jooksul võeti vastu seadused, mis nõudsid, et neid 

programme ostaksid teised biotehnoloogia ettevõtted. Need said kõigi olemasolevate 
eluvormide rakkude kujundamisel kohustuslikuks. Sellise ebamugava ja ebapraktilise 
idee tööle rakendamine muutus biotehnoloogia kompaniide jaoks väga kalliks 
kohustuseks.  

 
See tõi kaasa kogu tööstuse korruptsiooni ja languse. Lõppkokkuvõttes hävitas 

"toidu ja seksi" idee täielikult biotehnoloogiatööstuse, sealhulgas ka "Putukad ja 
Lilled" kompanii. Kogu tööstus hääbus, kuna kadusid turustatud toodetud eluvormid. 
Järelikult, kui mõni liik hävib, ei saa neid asendada, sest uute eluvormide loomise 
tehnoloogia on kaotatud. Ilmselt ei kasutatud ühtki sellist tehnoloogiat Maal ja ilmselt 
ei saa seda kunagi ka olema. 

 
Mõnedel planeetidel, mis on siit kaugel, on endiselt olemas arvutifailid, kus on 

salvestatud bioloogilise tehnika insenerikunst. Võimalik, et kuskil on laborid ja 
arvutid veel olemas. Siiski pole keegi nendega midagi ette võtnud. Seetõttu võite aru 
saada, miks on Domeenile nii tähtis vältida Maal elavate loomaliikide arvukuse 
vähenemist. 

 
Seksuaalse reproduktsiooni tehnoloogia tuumkontseptsiooni taga oli keemilise/ 

elektroonilise koostoime leiutis, mida nimetatakse "tsüklilisteks stimulatsioon-
reageering generaatoriteks". See on programmeeritud geneetiline mehhanism, mis 
loob paljundamiseks näiliselt spontaanset, korduvat impulssi. Sama tehnikat 
kohandati ja rakendati hiljem bioloogilistele lihast kehadele, sealhulgas Homo 
Sapiensile. 

 
Teine oluline mehhanism, mida kasutatakse paljunemisprotsessis, eriti Homo 

Sapiensi tüüpi kehades, on "keemilise-elektrilise ajendi" mehhanismi sisendus/ 
implantaat kehas. "Ajend”, mis meelitab MOd inimkehasse või mis tahes lihast 
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kehasse elama, on kunstlikult genereeritud elektroonilise laine kasutamine, mis 
kasutab MO ligimeelitamiseks "esteetilist valu". 

 
Kõik universumis olevad lõksud, sealhulgas need, mis kehast lahkunud (peale 

keha surma) MO vangistavad, on "ahvatleva" esteetilise elektroonilise lainega. 
Esteetilise lainepikkuse poolt põhjustatud tunded on MO jaoks atraktiivsemad kui 
ükskõik millised teised tunded. Kui valude ja ilu elektroonilised lained on omavahel 
kombineeritud, põhjustab see MO "klammerdumist/kleepumist" kehasse. 

 
Väiksemate eluvormide, näiteks veiste ja teiste imetajate puhul kasutatava 

"reproduktiivse vallandaja (sugutungi)" käivitavad lõhnanäärmete poolt eralduvad 
kemikaalid, kombineeritud reproduktiivsete (sugulise paljunemise) keemiliste-
elektriliste impulssidega, mida stimuleeritakse (ergutatakse) testosterooni või 
östrogeeniga.  

 
Need on ka vastastikmõjus toidu hulgaga, põhjustades toiduallikate vähenemisel 

eluvormi suuremat paljunemist. Nälgimine soodustab sugutungi kui vahendit elu 
jätkamiseks tulevaste põlvkondade kaudu, kui praegune organism ei suuda ellu jääda. 
Neid aluspõhimõtteid on rakendatud kõikide eluliikide puhul. 

 
Domeeni valitsev klass ei asusta lihast kehasid, sest "seksuaal-esteetilise valu" 

elektrooniline laine on nõdrestava/rammestava mõjuga ja tekitab sõltuvust. 
Sellepärast kasutavad Domeenivägede ohvitserid ainult nukk-kehasid. Nii palju kui 
mina tean, on tõestatud, et see laine on universumi ajaloos kõigi aegade tõhusaim 
püünis, mis kunagi on loodud. 

 
Domeeni ja "Vana Impeeriumi" tsivilisatsioonid sõltuvad mõlemad sellest 

seadmest, et "värvata" ja säilitada MOdest tööjõudu, kes elavad planeetidel ja 
rajatistes lihast kehades. Need MOd on "töölisklassi" olendid, kes töötavad 
planeetidel orjadena, käsitöölistena, sunnitöölistena. 

 
Nagu ma mainisin, on kogu "Vana Impeeriumi" ja Domeeni jaoks väga hästi 

reguleeritud ja fikseeritud hierarhia või "klassisüsteem" kõigile MOdele: 
 
Kõrgeim klass on "vabad" MOd. See tähendab, et nad ei ole piiratud ühegi 

kehaliigi kasutamisega ja võivad tulla ja minna millal tahavad, tingimusel, et nad ei 
hävita ega häiri sotsiaalset, majanduslikku ega poliitilist struktuuri. 

 
Selle klassi all on palju "piiratud" MOde kategooriaid, kes võivad aeg-ajalt keha 

kasutada või mitte kasutada. Igale MOle on kehtestatud piirangud seoses võimsuse, 
võimete ja liikuvusega. 

 
Sellest allpool on "nukk-keha" klassid, millesse kuulun ka mina. Peaaegu kõigil 

kosmoseohvitseridel ja meeskonnaliikmetel on vaja sõita läbi galaktikavahelise 
ruumi. Seetõttu on igaüks varustatud kehaga, mis on valmistatud kergekaalulistest, 
vastupidavatest materjalidest. Spetsiifiliste funktsioonide hõlbustamiseks on välja 
töötatud erinevad kehade tüübid. Mõnedel kehadel on lisaseadmed, näiteks 
vahetatavad tööriistad või seadmed selliste tegevuste jaoks nagu hooldus, 
kaevandamine, keemiline käitlemine, navigeerimine jne. See keha tüüp hõlmab 
paljusid eriliike, mis on samas ka aukraadi ametitunnused. 
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Sellest allpool on sõdurite klass. Sõdurid on varustatud paljude relvadega ja 

erirelvaga, mis on mõeldud mis tahes kujutletava vaenlase avastamiseks, võitlemiseks 
ja mahasurumiseks. Mõnedele sõduritele on väljastatud mehaanilised kehad. Enamik 
sõdureid on vaid kaugjuhitavad klassifitseerimata robotid. 

 
Madalamad klassid on piiratud "lihast kehadega". Loomulikult ei ole neil teatud 

põhjustel võimalik läbi kosmose liikuda. Põhimõtteliselt on lihast kehad liiga 
massiivsed, et taluda gravitatsiooni koormust kiirendustel. Need kehad ei talu ka 
temperatuuriäärmusi, kiirgust, atmosfäärikemikaale ja kosmose vaakumi. Samuti on 
ilmselged loogilised ebamugavused toidu, väljaheidete, une, atmosfäärielementide ja 
lihast kehadele vajaliku loodava õhurõhu jaoks, mida aga nukk-kehad ei vaja. 

 
Enamik lihast kehasid lämbub ilma atmosfäärikemikaalide spetsiifilise 

kombinatsioonita vaid mõne minuti jooksul. Bakterid, mis elavad organismisiseselt ja 
väljaspool seda, põhjustavad 2 või 3 päeva pärast laevas tõsiseid lõhnu. Kosmose-
laevas on mis tahes tüüpi lõhnad vastuvõetamatud. 

 
Liha võib taluda ainult väga piiratud temperatuuriala, samas kui kosmoses võib 

temperatuur sekundite jooksul kõikuda sadade kraadide ulatuses. Muidugi on lihast 
kehad sõjaliseks otstarbeks täiesti kasutud. Elektroonilisest käsirelvast tulistatud laeng 
muudab lihast keha hetkega mürgiseks aurupilveks. 

 
MOd, kes elavad lihast kehades, on kaotanud suure osa oma algupärasest 

teovõimest ja võimsusest. Kuigi teoreetiliselt on võimalik neid võimeid taastada või 
rehabiliteerida, pole Domeeni poolt leitud või lubatud/volitatud mingeid praktilisi 
vahendeid. 

 
Kuigi Domeeni kosmoselaevad sõidavad päevas miljardeid "valgusaastaid", on 

galaktikate ruumi läbimise aeg märkimisväärne, rääkimata vaid ühe missiooni 
korralduse komplekti täitmiseks kuluvast ajast, mis võib nõuda tuhandeid aastaid. 
Bioloogilised lihast kehad elavad vaid väga lühikese aja jooksul – kõige rohkem 
ainult 60 kuni 150 aastat, samal ajal kui nukk-keha saab taaskasutada ja parandada 
peaaegu määramata aja jooksul. 

 
Selles universumis algas esmakordne bioloogiliste kehade arendamine umbes 

seitsmekümne nelja triljoni aasta eest. MOdele muutus erinevat tüüpi kehade loomine 
ja asustamine kiiresti moehulluseks mitmesugustel kõlvatutel põhjustel: eriti 
lõbutsemiseks, et kehasse sukeldudes kogeda erinevad füüsilisi aistingud. 

 
Sellest ajast alates on MOde suhe kehadega jätkuvas "taandarengus". Kuna MOd 

jätkasid nende kehadega mängimist, võeti kasutusele mõned trikid, mis ajendasid 
MOsid kehasse jääma ja nad ei suutnud sellest enam lahkuda. 

 
Seda tehti peamiselt selleks, et näidata keha näiliselt vastupidavana, kuid 

tegelikult oli see väga nõrk. MO, kasutades oma loomulikku jõudu energia 
tekitamiseks, vigastas selle energiaga kontakteerudes tahtmatult keha. MO kahetses 
selle hapra keha vigastamist. Järgmisel korral, kui ta koges keha, hakkas ta selle 
suhtes ettevaatlikum olema. Seejuures taandas või vähendas MO oma võimsust nii, et 
see ei kahjustaks keha. Seda liiki tüssamise väga pikk ja ohtlik ajalugu, 
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kombineerituna sarnaste õnnetustega, lõppes sellega, et paljud MOd said püsivalt 
kehadesse vangistatud. 

 
Muidugi sai see mõnede MOde jaoks tulusaks äriks, kes kasutasid seda olukorda 

teiste orjastamiseks. Selle tulemusena täiustus orjastamine triljoneid aastaid ja jätkub 
ka täna. Lõpuks vähenes MOde võimekus säilitada oma tegevusvabaduse isiklikku 
seisundit ja energia loomise võimekust, mille tulemuseks on ulatuslik ja hoolikalt 
kaitstud hierarhia või klassisüsteem. Kõigi klasside kehasid kasutatakse sümbolina 
kogu "Vana Impeeriumi" ja ka Domeeni puhul. 

 
Enamik MOsid kogu selle universumi galaktikates elab mõne lihast keha kujul. 

Nende kehade struktuur, välimus, toimimine ja elupaik varieeruvad sõltuvalt nende 
planeedi raskusjõust, atmosfäärist ja ilmastikutingimustest. Keha tüübid on ennekõike 
määratud selle tähe liigi ja suurusega, mille ümber pöörleb planeet, kaugusega tähest, 
samuti ka planeedi geoloogiliste ja atmosfääriliste koostisosadega. 

 
Keskmiselt mahuvad need tähed ja planeedid klassifitseerimise skaalale, olles 

kogu universumis üsna tavalised. Näiteks on Maa määratletud ligikaudu "Päikese 
tüübi 12, 7. klassi planeedina". See on suure raskusjõu, lämmastiku/hapniku 
atmosfääriga planeet, bioloogiliste eluvormidega, ühe keskmise suurusega ja madala 
kiirgusega kollase päikese või "12. tähetüübi" läheduses. Nõuetekohaseid nimetusi on 
raske tõlkida tänu inglise keele äärmuslikule piiratusele astronoomilise nomenklatuuri 
osas. 

 
Eluvorme on olemas umbes nii palju nagu on rannas liivaterasid. Võite ette 

kujutada, kui palju erinevaid olendeid ja kehatüüpe on loonud miljonid firmad nagu nt 
"Putukad ja Lilled" arvutute planetaarsüsteemide jaoks 74 triljoni (triljon = miljon 
miljonit) aasta jooksul!" 

 
(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Kui Airl lõpetas selle "loo", tekkis pikk vaikne paus, kui ma sellele segaduses 

mõtlesin. Kas Airl luges öösel teaduslikke väljamõeldisi ja fantastilisi lugusid? Miks 
ta ütles mulle midagi sellist uskumatut? Kui ei oleks olnud meetripikkust maavälist, 
kellel on hall "nahk" ja kolm sõrme mõlemal käel ja 3 varvast mõlemal jalal, istumas 
vahetult minu kõrval, ei oleks ma ühtki sõna sellest jutust uskunud! 

 
Tagantjärele, enam kui 60 aasta jooksul, mil Airl andis mulle selle teabe, on Maa 

arstid hakanud arendama mõningaid bioloogilisi insenertehnoloogiaid, mida Airl ütles 
mulle siin, Maal. Südame veresoonte ümberviigud, kloonimine, katseklaasi lapsed, 
elundisiirded, plastiline kirurgia, geenid, kromosoomid jms. Üks asi on aga väga 
kindel: ma ei ole alates sellest ajast enam kunagi vaadanud putukat ega lille 
endistviisi, rääkimata minu religioossest uskumusest Genesisesse." 
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XI peatükk 
 

Teaduse õppetund 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Selle intervjuu salvestus on sõna-sõnalt. Ma ei saa siia enam midagi lisada. See 

ütleb kõik." 
 
 

ÜLISALAJANE 
 

Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 
Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 

TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 29. 7. 1947, 1. seanss 
 
"Täna rääkis Airl mulle väga tehnilistest asjadest. Tegin endale meenutuseks 

mõned märkmed, nii et saaksin korrata tema öeldut nii täpselt kui võimalik. Ta alustas 
analoogiaga teaduslike teadmiste osas: 

 
"Kas te kujutate ette, kui palju oleks Maal võimalik edu saavutada, kui inimesed 

nagu Johannes Gutenberg, Sir Isaac Newton, Benjamin Franklin, George Washington 
Carver, Nicola Tesla, Jonas Salk ja Richard Trevithick ning paljud tuhanded sarnased 
geeniused ja leiutajad oleksid täna veel elus? 

 
Kujutage, millised tehnilised saavutused võiksid olla välja kujunenud, kui 

taolised inimesed poleks kunagi surnud? Mis siis, kui neil poleks kunagi mälu 
kustutatud ja nad poleks unustanud kõike, mida nad teadsid? Mis siis, kui nad õpiksid 
ja töötaksid igavesti? 

 
Millist tehnoloogiat ja tsivilisatsiooni oleks võimalik saavutada, kui sellistel 

surematutel vaimsetel olenditel oleks lubatud jätkata – samas kohas ja samal ajal – 
miljardeid või triljoneid aastaid? 

 
Sisuliselt on domeen üks tsivilisatsioon, mis on olnud triljoneid aastaid suhteliselt 

katkematu edasiminekuga. Teadmised on kogunenud, puhastatud ja täiustatud 
peaaegu kõigis ettekujutatavates valdkondades – ja kaugemale ettekujutustest. 

 
Algselt lõid MOde illusioonid või leiutised oma vastastikmõjudega füüsilise 

universumi ülima kanga – mikrokosmose ja makrokosmose. Universumi igat üksikut 
osakest on kujutanud ette MO. Kõik, mis on loodud ideest – mõte, millel pole kaalu, 
suurust ega asukohta kosmoses. 

 
Iga tolmukübeke kosmoses, alates väikseimast tuumakomponendist kuni päikese 

suuruseni või galaktikapilveni, mis koosneb paljudest galaktikatest, sai loodud mõtete 
tühimikust/olematusest. Isegi väikseimad individuaalsed rakud olid kujundatud ja 
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kooskõlla viidud, et võimaldada mikroobsel olendil mõelda ja liikuda lõpmata 
väikestes ruumides. Ka need pärinesid ideedest, mille MOd välja mõtlesid. 

 
Teie ja kõik MOd Maal on osalenud selle universumi loomisel. Kuigi te olete 

nüüd piiratud hapra kehaga, mis on valmistatud lihast; te elate ainult 65 lühikest Maa 
pööret ümber päikese; teie mälu hävitamiseks on teid töödeldud tohutusuure 
elektrilöögiga; peate igas elus õppima kõike uuesti; hoolimata kõigist sellistest 
asjaoludest olete te kes olete ja kelleks jääte alatiseks. Ja sügavas sisemuses teate te 
endiselt, kes te olete ja mida te teate. Oled endiselt enda olemus. 

 
Kuidas muidu saab keegi lapse imesid mõista? MO, kes mängib kolmeaastasena 

klaveril kontserte ilma kindlakujulise väljaõppeta? Võimatu, kui nad lihtsalt ei mäleta 
seda, mida nad on juba õppinud tuhandetest klaviatuuri ees viibitud eludest 
lugematutel kordadel, või kaugel planeedil. Nad ei pruugi teada, kuidas nad teavad. 
Nad lihtsalt teavad. 

 
Inimkond on viimase 100 aasta jooksul välja töötanud rohkem tehnoloogiat kui 

eelnenud 2000 aasta jooksul. Miks? Vastus on lihtne: Domeen on vähendanud "Vana 
Impeeriumi" mõju inimkonna meelele ja toimetustele. 

 
Leiutiste renessanss/taaselustamine algas alates 1250. aastast "Vana-Impeeriumi" 

kosmoselaevastiku hävitamisega päikesesüsteemis. Järgnevatel 500 aastal võis Maal 
olla potentsiaali taastada autonoomia ja iseseisvus, kuid ainult niivõrd, kuivõrd 
inimkond suutis rakendada MOde kontsentreeritud geeniusi amneesiaprobleemi 
lahendamiseks Maal. 

 
Kuid ohumärgiks on sellele planeedile pagendatud MOde loomepotentsiaali 

tõsine kahjustamine Maa elanikkonna kriminaalsete elementide poolt. Täpsemalt, 
poliitikud, sõjaõhutajad ja vastutustundetud füüsikud, kes loovad piiramatult relvi 
nagu tuumapommid, kemikaalid, haigused ja sotsiaalne kaos. Neil on potentsiaal 
kustutada alatiseks kõik eluvormid Maal. 

 
Isegi suhteliselt väikesed plahvatused, mida on viimase kahe aasta jooksul 

katsetatud ja kasutatud Maal, võivad kogu elu hävitada, kui neid kasutatakse piisavas 
koguses. Suuremad relvad võivad globaalses atmosfääris ühe plahvatusega ära tarbida 
kogu hapniku! 

 
Seepärast tuleb lahendada kõige olulisemad probleemid – sotsiaalsed ja 

humanitaarsed – tagamaks, et Maad ei hävitataks tehnoloogiaga. Maailma suurimad 
teadusgurud, hoolimata matemaatika või mehaanika geeniustest, pole neid probleeme 
kunagi käsitlenud. 

 
Seetõttu ärge pöörduge Maa või inimkonna tuleviku päästmiseks teadlaste poole. 

Kõik nn teadused, mis tuginevad ainult paradigmale/mudelile, et olemasolu koosneb 
vaid energiast ja objektide kosmoses liikumisest, ei ole teadus. Sellised olendid 
ignoreerivad täielikult loomingulist sädet, mis on pärit individuaalsest MOst ja MOde 
kollektiivsest tööst, kes pidevalt loovad füüsilist universumi ja kõiki universumeid. 
Iga teadus jääb suhteliselt ebaefektiivseks või hävitavaks, kuivõrd see minetab või 
vähendab vaimse sädelemise, mis sütitab kogu loomise ja elu, suhtelist tähtsust. 
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Kahjuks on selline teadmatus "Vana Impeeriumi" poolt inimestesse väga 
hoolikalt ja jõuliselt sisendatud, tagamaks, et MOd sellel planeedil ei suudaks taastada 
oma sisemist võimet luua ruumi, energiat, mateeriat ja aega või mis tahes muid 
Universumi komponentide osasid. Inimkond püsib vangistuses, enesehävitamises ja 
unustamises niikaua, kuni eiratakse surematust, väge ja vaimset "enese"teadlikkust. 

 
Et vallata loomise põhijõude, ärge tuginege füüsikateaduste dogmadele mitte 

rohkem, kui usaldaksite viirukit põletava šamaani poollaulvat manamist/loitsu. Nende 
mõlema lõpptulemus on kinnijäämine ja unustamine. Teadlased teesklevad 
vaatlemist, kuid nad ainult arvavad, et nad näevad ja nimetavad seda faktiks. Nagu 
pime inimene, ei saa teadlane õppida seni, kuni ta mõistab, et ta on pime. Maa teaduse 
"faktid" ei sisalda loomise allikat. Need hõlmavad ainult tulemust või loomise 
kõrvalsaadust. Teaduse "faktid" ei sisalda mitte mingisugust mälu/meenutust 
eksistentsi peaaegu lõpmatust minevikukogemusest. 

 
Loomise ja eksistentsi olemust ei saa leida mikroskoobi või teleskoobi objektiivi 

abil ega füüsilise universumi mõne muu mõõdustiku kaudu. Keegi ei suuda aduda lille 
parfüümi ega hüljatud armastaja valusaid tundeid meetrite ja kaliibritega. 

 
Kõike, mida sa oled kunagi teadnud jumala loova jõu ja võime kohta, võib taas 

leida sinu, surematu vaimse olendi seest. 
 
Kuidas saab pime inimene õpetada teisi nägema peaaegu lõpmatuid gradiente/ 

toone, mis hõlmavad valguse spektrit? Arvamus, et universumit saab mõista ilma MO 
olemust mõistmata, on sama absurdne, kui arvata, et kunstnik on värviplekk oma enda 
lõuendil. Või, et balleti kinga pits on koreograafi nägemus või tantsija graatsia, või 
avaõhtu elektriline elevus. 

 
Vaimu uurimine on maskeeritud meelekontrolli tehnikatega religioossete 

uskumuste  kaudu, mida nad inimeste meelde sisestavad/tilgutavad. Vastupidiselt on 
teaduse poolt keelatud vaimu ja meele uurimine, mis kõrvaldab kõik, mis ei ole 
füüsilises universumis mõõdetav. Teadus on mateeria religioon. See jumaldab 
mateeriat. 

 
Teaduse paradigma on see, et loomine on kõik ja looja pole midagi. Religioon 

ütleb, et looja on kõik ja loomine pole midagi. Need kaks äärmust on vanglakongi 
trellid. Need takistavad kogu nähtuse kui terviku vastastikuse toimimise vaatlemist. 

 
Loomingu uurimine, teadmata, et MO on loomingu allikas, on mõttetu. Kui te 

purjetate teaduse poolt loodud universumi servani, langete lõpuks süngesse kaosesse, 
tundetusse/ratsionaalsesse ruumi ja elutusse, jõuetu jõu seisundisse. Maal olete 
veendunud, et meele ja vaimu ookeanid on täis õudseid, kuratlikke koletisi, kes 
söövad teid elusalt, kui te söandate minna teisele poole ebauskumuste barjääri. 

 
"Vana Impeeriumi" vanglate süsteemi põhjendatud huvi on takistada teil enda 

hinge vaatamist. Nad kardavad, et näete oma mälus neid orjaisandaid, kes hoiavad 
teid vangistuses. Teie meeles on vangla loodud varjudest. Varjud on loodud valedest, 
valudest, kaotustest ja hirmudest. 
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Tsivilisatsiooni tõelised geeniused on need MOd, kes võimaldavad teistel MOdel 
taastada oma mälu ja saada tagasi eneseteostus ja enesemääramine. Seda teemat ei 
lahendata moraali sundregulatsioonidega käitumises või inimeste kontrollimisega 
müsteeriumide, uskude, narkootikumide, relvade või orjaühiskonna muude dogmade 
abil. Ja kindlasti mitte elektrišokkide ja hüpnootiliste käskudega! 

 
Maa ja kõigi olendite ellujäämine sõltub võimest taastada mälu oma oskustest ja 

kogemustest, mis on kogunenud triljonite aastate jooksul; taastada oma olemus. 
"Vanas Impeeriumis" pole sellist kunsti, teadust või tehnoloogiat kunagi loodud. 
Vastasel juhul ei oleks nad saanud kasutada "lahendust", mis viis teid praegusesse 
seisundisse Maal. 

 
Sellist tehnoloogiat pole kunagi välja töötanud ka Domeen. Kuni viimase ajani ei 

olnud amneesiaga MOde rehabiliteerimiseks vajadust. Seetõttu ei ole keegi kunagi 
selle probleemi lahendamisega töötanud. Kahjuks pole Domeenil siiani lahendust 
pakkuda. 

 
Vähesed Domeeni Ekspeditsioonivägede ohvitserid on võtnud endale kohustuse 

oma teenistusvabal ajal pakkuda Maale tehnoloogiat. Need ohvitserid lahkuvad MOna 
oma "nukust" kosmosejaamas ja anastavad või võtavad üle Maa bioloogilise keha. 
Mõnel juhul võib ohvitser jääda teenistusse, kui ta asustab ja kontrollib teisi kehasid 
samal ajal. 

 
See on väga ohtlik ja seiklusrikas ettevõtmine. Et sellist ülesannet täita ja edukalt 

baasi naasta, on vaja väga osavat MOd. Üks ohvitser, kes tegi seda hiljuti, jätkates 
samas oma ametikohustuste täitmist, oli Maal tuntud elektroonikaleiutaja Nicola 
Tesla. 

 
Kuigi see ei ole minu missioonikorralduste osa, on minu eesmärgiks kaasa aidata 

teie jõupingutustele teaduse ja humanitaararengu edendamiseks Maal. Minu eesmärk 
on aidata teisi MOsid end ise aidata. Et lahendada mälukaotuse probleeme Maal, on 
teil vaja palju arenenumat tehnoloogiat, samuti ka sotsiaalset stabiilsust, et 
võimaldada piisavalt aega teadusuuringuteks ja tehnoloogiate väljatöötamiseks, et 
vabastada MOd kehast ja mälukaotusest. 

 
Kuigi Domeenil on pikaajaline huvi säilitada Maad kui kasutatavat planeeti, ei 

ole sellel erilist huvi Maa inimestest elanikkonna vastu, välja arvatud tema enda 
töötajad. Oleme huvitatud hävimise ennetamisest, samuti globaalse biosfääri, 
hüdrosfääri ja atmosfääri infrastruktuuri säilitavate tehnoloogiate arendamise 
kiirendamisest. 

 
Sel eesmärgil avastate väga hoolikal ja põhjalikul uurimisel, et minu kosmoselaev 

sisaldab laialdast tehnoloogiasortimenti, mida Maal veel ei eksisteeri. Kui jagate selle 
laeva tükid erinevatele teadlastele uurimiseks, saavad nad mõnda tehnoloogiat ümber 
projekteerida sellisel määral, et saaks kasutada Maal olevaid toorained, mida on vaja 
nende komponentide kopeerimiseks. 

 
Mõned funktsioonid on dešifreerimatud. Ülejäänud funktsioone ei saa dubleerida, 

kuna Maal ei ole selle jaoks vajalikke loodusvarasid. See kehtib eriti laevade 
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ehitamiseks kasutatavate metallide kohta. Lisaks sellele, et Maal neid metalle pole, 
kulus nende metallide vajalikuks puhastusprotsessiks miljardeid aastaid. 

 
Samuti kehtib see navigatsioonisüsteemi kohta, mis nõuab MOd, kelle isiklik 

lainepikkus on konkreetselt kohandatud laeva "närvivõrgule". Selle laeva haldamiseks 
peab laeva piloodil olema väga kõrge tahteenergia haldamine, distsipliin, väljaõpe ja 
intelligentsus. Maa MOd ei ole suutlikud selliseks eruditsiooniks, sest selleks 
eesmärgiks on vaja spetsiaalselt loodud kunstlikku keha. 

 
Mõnedel üksikutel Maa teadlastel, kellest osadel on universumi ajaloos kõige 

silmapaistvamad meeled, taastub mälu selle tehnoloogiaga kokku puutudes, kui nad 
uurivad laeva komponente. Nagu mõned Maa teadlased ja füüsikud on suutnud 
"meelde tuletada", kuidas taasluua elektrigeneraatoreid, sisepõlemis- ja aurutransporti, 
külmutusseadmeid, õhusõidukeid, antibiootikume ja ülejäänud teie tsivilisatsiooni 
tööriistu, taasavastavad nad minu laevas ka muud olulist tehnoloogiat. 

 
Järgnev loetelu on minu laevas rakendatud iseloomulikud süsteemid, sisaldades 

kasulikke komponente: 
 
1) Laeva seintes on mikroskoopiline juhtmestik või fiibrid, mis kontrollivad 

selliseid asju nagu side, info salvestamine, arvutifunktsioon ja automaatne 
navigeerimine. 

 
2) Sama juhtmestikku kasutatakse valguse, sub-valguse ja ultra-valguse spektri 

tuvastamiseks ja nägemiseks. 
 
3) Laeva siseruumide kangad on kaugelt paremad kui Maal ja neil on sadu või 

tuhandeid rakendusi. 
 
4) Samuti leiad mehhanismid valguseosakeste või lainete kui energiavormi 

loomiseks, võimendamiseks ja suunamiseks. 
 
Domeenivägede ohvitseri, piloodi ja insenerina ei ole ma volitatud arutama ega 

edastama laeva üksikasjalikku toimimist ega ehitust mingil viisil, välja arvatud see, 
mida ma äsja avalikustasin. Kuid ma olen kindel, et Maal on palju pädevaid insenere, 
kes arendavad nende vahenditega kasulikku tehnoloogiat. 

 
Esitan need üksikasjad teile lootuses, et see teeniks Domeeni suurimat hüvangut." 
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XII peatükk 
 

Surematuse õppetund 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Arvan, et järgmine ärakiri on vägagi enesestmõistetav." 

 
(AMETLIK INTERVJUU ÄRAKIRI) 

 
ÜLISALAJANE 

 
Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 

Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 
TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 30. 7. 1947, 1. seanss 

 
 
"Surematud vaimsed olendid, keda ma nimetan mugavuse mõttes MOdeks, on 

lätted/allikad ja illusioonide loojad. Igaüks, individuaalselt ja kollektiivselt, on oma 
algses piiramatus olekus igavene, kõikvõimas ja kõiketeadja olemus. 

 
MO loob ruumi asukoha ettekujutamisega. Vahemaa enda ja kujutletava asukoha 

vahel on see, mida me nimetame ruumiks. MO suudab tajuda teiste MOde loodud 
ruumi ja esemeid. 

 
MOd ei ole füüsilise universumi olemused. Nad on energia ja illusiooni allikas. 

MOd ei asu ruumis ega ajas, kuid nad võivad luua ruumi, asetada ruumi osakesed, 
luua energiat ja vormida osakesi erinevates vormides, põhjustada vormide liikumist ja 
elavdada/animeerida vorme. Iga MO poolt elavdatud vormi nimetatakse eluks/ 
elusaks. 

 
MOd võivad otsustada, et nad nõustuvad, et asuvad ruumis või ajas ning et nad 

ise on objekt või suvaline muu illusioon, loodud enda või teiste MOde poolt. 
 
Illusiooni tekitamise puuduseks on see, et seda tuleb pidevalt luua. Kui seda 

pidevalt ei looda, siis see kaob. Illusiooni pidev loomine nõuab selle kõikide 
üksikasjade säilitamiseks pidevat tähelepanu. 

 
MOde ühine nimetaja näib olevat soov vältida igavust/tüdimust. Ainult vaimuna 

olla on igav, kuna puuduvad vastastikmõjud teiste MOdega, ennustamatud liikumised, 
draamad, ettenägematud kavatsused ja teiste MOde poolt loodud illusioonid. 

 
Mis juhtuks, kui sa suudaksid mida iganes ette kujutada, tajuda kõike ja ajendada 

mida iganes juhtuma? Mis juhtuks, kui sa ei saaks midagi muud teha? Mis juhtuks, 
kui sa alati teaksid ette iga mängu tulemust ja vastust igale küsimusele? Kas sul oleks 
igav? 
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Kogu MOde minevik on mõõtmatu, füüsilise universumi aja mõistes peaaegu 
lõpmatu. MOde jaoks pole mõõdetavat "algust" või "lõppu". Nad lihtsalt eksisteerivad 
igaveses praegus. 

 
Teine MOde ühine nimetaja on see, et nad ihaldavad oma illusioonide imetlemist 

teiste poolt. Kui soovitud imetlust ei toimu, jätkab MO imetluse pälvimiseks 
illusiooni loomist. Võib öelda, et kogu füüsiline universum koosneb imekspidamise/ 
heakskiidu illusioonidest. 

 
Selle universumi teke algas individuaalsete illusiooniliste ruumide loomisega. 

Need olid MOde "kodud". Mõnikord on universum kahe või enama MO poolt loodud 
illusioonid. MOde kiire levik ja nende poolt loodud universumid põrkuvad mõnikord 
kokku või segunevad või ühenduvad määrani, kus universumi kaasloojateks saavad 
paljud MOd. 

 
MOd vähendavad mängu mängimiseks oma võimekust. MOd arvavad, et 

suvaline mäng on parem kui mängu puudumine. Nad taluvad valu, kannatusi, 
rumalust, vägistamist ja igasuguseid tarbetuid ja soovimatuid tingimusi lihtsalt mängu 
mängimiseks. Teesklemine, et keegi ei tunne kõike, ei näe kõike ja ei põhjusta kõike, 
on meetod mängu mängimiseks vajalike tingimuste loomisel: senitundmatused, 
vabadused, tõkked ja/või vastased ja eesmärgid. Lõppkokkuvõttes lahendab mängu 
mängimine igavuse probleemi. 

 
Sel moel on kogu universumi ruum, galaktikad, päikesed, planeedid ja selle 

universumi füüsikalised nähtused, sealhulgas MOde poolt loodud eluvormid, kohad ja 
sündmused kinnitatud vastastikuse kokkuleppega, et need asjad on olemas. 

 
Universumeid on nii palju kui MOd neid ette kujutavad, ehitavad ja tajuvad, 

millest igaüks on samaaegselt oma pideva sisuga. Iga universumi loomisel 
kasutatakse sellele omaseid ainulaadseid reegleid, nagu seda on kujutatud, muudetud, 
säilitatud või hävitatud ühe või mitme seda loonud MO poolt. Aeg, energia, objektid 
ja ruum, nagu need on määratletud füüsilise universumi kokkulepetes, võivad olla või 
ei pruugi olla olemas teistes universumites. Domeen eksisteerib nii universumis kui 
ka füüsilises universumis. 

 
Üks füüsilise universumi reegleid on see, et energiat saab luua, kuid mitte 

hävitada. Niisiis, universum jätkab laienemist niikaua, kuni MOd jätkavad sellele uue 
energia lisamist. See on peaaegu lõpmatu. See on nagu auto koostamisliin, mis kunagi 
ei peatu ja ühtki autot pole kunagi hävitatud. 

 
Iga MO on põhimõtteliselt hea. Seepärast ei naudi MO mõnele teisele MOle selle 

tegemist, mida ta ei soovi, et temale tehtaks. MOde jaoks ei ole standardit, mis on hea 
või halb, õige või vale, inetu või ilus. Need ideed põhinevad iga üksiku MO 
arvamusel. 

 
MOde kõige lähedasem mõiste, mida inimesed peaksid kirjeldama, on jumal: 

kõiketeadja, kõikvõimas, lõpmatu/piiritu. Niisiis, kuidas jumal lõpetab jumalaks 
olemise? Nad teesklevad mitteteadmist. Kuidas saab mängida "peituse ja otsimise" 
mängu, kui te teate alati, kus teine isik end peidab? 
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Te teesklete, et ei tea, kus teised mängijad end peidavad, nii saate minna neid 
"otsima". Nii valmistatakse mänge. Te olete unustanud, et olete lihtsalt "teeskluses". 
Seda tehes vangistavad ja ikestavad MOd end omaenese loodud rägastikku. 

 
Kuidas saab keegi luua puuri, lukustada end sellesse, visata välja võti ja unustada, 

et on võti või puur, ja unustada, et seal on "seespool" või "väljaspool", ja isegi 
unustada, et ollakse seal ise? Looge illusioon, et pole mingit illusiooni: kogu 
universum on reaalne ja pole ühtki teist universumi või seda ei saa luua. 

 
Maal kasutatakse propagandat, et jumalad on vastutavad ja inimesed ei vastuta. 

Teid õpetatakse, et universumeid võib luua ainult jumal. Seega vastutab iga tegevuse 
eest muu MO või jumal. Mitte kunagi teie ise. 

 
Ükski inimolend ei võta isiklikku vastutust selle eest, et nad ise – üksi ja 

kollektiivselt – on jumalad. Ainuüksi see asjaolu on iga MO jaoks vangisattumise 
põhjuseks. 
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XIII peatükk 
 

Tuleviku õppetund 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
"Ma arvan, et ka see ärakiri räägib ise enda eest. Ma edastasin Airli täpse 

teabeedastuse nii usaldusväärselt kui võimalik. Minu kõrgemad ohvitserid said väga 
häiritud võimalike sõjaliste sekkumiste pärast, mida Airl intervjuus mainis." 

 
(AMETLIK INTERVJUU ÄRAKIRI) 

 
ÜLISALAJANE 

 
Ameerika Ühendriikide relvajõudude õhujõudude ametlik ärakiri 

Roswell Army Air Field, 509. pommigrupp 
TEEMA: MAAVÄLISE KÜSITLEMINE, 31. 7. 1947, 1. seanss 

 
"'Minu isiklik veendumus on, et tõde ei tohiks ohverdada poliitilise, usulise või 

majandusliku otstarbekuse altaril. Kuna olen Domeeni ohvitser, piloot ja insener, on 
minu ülesanne kaitsta Domeeni ja selle vara parimal moel. Kuid me ei saa end kaitsta 
jõudude eest, millest me ei ole teadlikud. 

 
Maa isoleeritus ülejäänud tsivilisatsioonist takistab mul praegusel ajal arutamast 

teiega paljusid teemasid. Turvalisus ja protokoll takistavad mul avalikustada mis 
tahes, ka kõige laiemaid üldisi avaldusi Domeeni plaanide ja tegevuste kohta. 

 
Kuid ma saan teile anda mõningat teavet, mis võib teile kasuks tulla. Ma pean 

nüüd mulle määratud ülesannete täitmiseks tagasi minema oma "kosmosejaama". 
Dommeenivägede piloodi, ohvitseri ja insenerina olen pakkunud teile nii palju abi kui 
võimalik, arvestades samas minu isiklikku eetikat ning minu kohustustest tulenevaid 
nõudeid ja piiranguid. Seega lahkun ma Maalt kui MO järgneva 24 tunni jooksul.' 

 
(TOIMETAJA MÄRKUS: Järgnevad mitmed lõigud näivad olevat Matilda 

isiklikud kommentaarid kiirkirjutajale, seotud tema intervjuuga Airliga.) 
 
See tähendab, et Airl jätab oma "nuku" meile, sest tema laev on parandamatult 

kahjustatud. Me saame läbi vaadata, lahata ja uurida tema keha meie vabal ajal. Ta ei 
kasuta seda enam, samuti ei ole tal selle keha suhtes mingeid isiklikke tundeid ega 
kiindumusi, kuna vahetuskehad on kasutamiseks hõlpsasti kättesaadavad. 

 
Airl arvab, et Maa teadlased ei leia keha (“nuku”) uurimisel mingitki kasutus-

kõlblikku tehnoloogiat. Keha tehnoloogia on lihtne, kuid see jääb oluliselt kaugemale 
meie praegusest suutlikkusest analüüsida või ümber pöörata selle ükskõik millist 
tahku. Keha ei ole ei bioloogiline ega mehaaniline, vaid toodetud iidse tehnoloogiaga 
ainulaadsetest materjalidest, mida ei leidu ühelgi Maa-tüüpi planeedil. 
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Nagu Airl mainis varem, eksisteerib kogu Domeenis väga jäik ja eriline 
sotsiaalsete, majanduslike ja kultuuriliste klasside hierarhia, mis on paljude 
aastatuhandete jooksul olnud muutumatu ja puutumatu. MOde ohvitserile määratud 
keha tüüp ja funktsioon varieerub vastavalt iga iseseisva MO teenistuse auastmele, 
klassile, pikaealisusele, treeningu tasemele, käskude tasemele, teenistuslehele ja 
osutatud teenetele, kui ka mis tahes muule sõjaväe ametitunnusele. 

 
Airli poolt kasutatav keha on spetsiaalselt ette nähtud tema auastme ja klassiga 

ohvitserile, piloodile ja insenerile. Tema kaaslaste kehad, mis hävisid krahhis, ei 
olnud ette nähtud samale auastmele ega klassile, vaid madalamale auastmele. Seetõttu 
oli nende kehade välimus, omadused, koostis ja funktsionaalsus spetsialiseeritud ja 
piiratud nende ülesannete nõuetega. 

 
Nooremohvitserid, kelle kehad said krahhi tõttu kahjustatud, on oma kehadest 

lahkunud ja pöördunud tagasi oma töökohta kosmosejaamas. Kahjud, mida nende 
kehad kannatasid, tulenesid peamiselt asjaolust, et nad olid madalama astme 
ohvitserid. Nad kasutasid kehasid, mis olid osaliselt bioloogilised, seega palju vähem 
kestvamad ja elastsemad/vetruvamad. 

 
(TOIMETAJA MÄRKUS: siinkohal näib, et ärakiri jätkub Airli 

avaldustega.) 
 
'Kuigi Domeen ei kõhkle hävitamast mis tahes aktiivseid jälgi "Vana 

Impeeriumi" operatsioonidest, kus iganes neid kunagi ka avastatakse, pole see selles 
galaktikas meie peamine eesmärk. Olen kindel, et "Vana Impeeriumi" meelekontrolli 
mehhanisme saab lõpuks välja lülitada ja hävitada. Siiski ei ole võimalik hinnata, kui 
kaua see aega võtab, sest me ei tea antud hetkel selle tegevuse ulatust. 

 
Me teame, et "Vana Impeeriumi" jõuekraan on piisavalt suur, et katta vähemalt 

selle galaktika otsa. Me teame ka oma kogemustest, et iga jõugeneraatorit ja 
püünisseadet on väga raske tuvastada, leida ja hävitada. Samuti ei ole Domeeni 
Ekspeditsioonivägede praegune missioon kulutada ressursse selle ülesande täitmiseks. 

 
Nende seadmete lõplik hävitamine võib võimaldada teie mälu taastamist, lihtsalt 

sellepärast, et pärast iga eluea möödumist seda ei kustutata. Õnneks ei saa MO mälu 
püsivalt kustutada. 

 
Paljud muud aktiivsed kosmosetsivilisatsioonid jätkavad selles piirkonnas 

mitmesuguseid halbu toiminguid, näiteks soovimatute MOde mahalaadimine Maale 
kui prügilasse. Ükski nende laevadest pole vaenulik või vägivaldne Domeenivägede 
suhtes. Nad teavad päris hästi, et pole mõtet riskida! 

 
Suurem osa Domeenist ignoreerib Maad ja selle elanikke, välja arvatud 

tagamaks, et planeedi enda ressursid ei saaks alatiseks rikutud. Selle galaktika sektori 
lisas Domeen oma valdusesse ning võib sellega teha mida iganes ning võib selle ka 
kõrvaldada – nii nagu ise heaks arvab. Maa Kuu ja asteroidide vöö on muutunud 
Domeenivägede jaoks alalisteks tegevusbaasideks. 

 
On ütlematagi selge, et kõik inimeste või teiste katsed püüda sekkuda Domeeni 

tegevusse selles päikesesüsteemis – isegi kui see oleks võimalik, mida see kindlasti ei 
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ole – lõpetatakse kiiresti. Nagu ma varem mainisin, ei ole see tõsine probleem, kuna 
homo sapiens ei saa avakosmoses tegutseda. 

 
Loomulikult jätkame Domeeni laiendamise plaani järgmiste sammudega, mis on 

ajakavas püsinud miljardeid aastaid. Järgmise 5000 aasta jooksul suureneb 
Domeenivägede liiklus ja tegevus, kui me edeneme edasi selle galaktika keskpunkti 
suunas ja kaugemale, et levitada meie tsivilisatsiooni läbi universumi. 

 
Kui inimkond tahab ellu jääda, peab ta tegema koostööd, et leida tõhusaid 

lahendusi oma eksistentsi keerukatele tingimustele Maal. Inimkond peab tõusma 
kõrgemale oma inimese vormist/kujust ja avastama, kus nad on, ja et nad on MOd, ja 
taibata, et nad pole pelgalt bioloogilised kehad. Kui need sammud on tehtud, võib teie 
vabanemine praegusest vangistusest saada võimalikuks. Vastasel juhul ei ole MOdel 
Maa peal tulevikku. 

 
Kuigi Domeeni ja "Vana Impeeriumi" vahel ei toimu siin aktiivseid lahinguid ega 

sõdu, eksisteerib siin ikka veel "Vana Impeeriumi" varjatud tegevus, mida 
sooritatakse Maal läbi meelekontrolli/mõttekontrolli tehnikate. 

 
Kui keegi teab, et need tegevused eksisteerivad, saab neid mõjusid selgelt 

vaadelda. Kõige ilmsemaid näiteid sellistest toimingutest inimkonna vastu saab näha 
kui ootamatuid juhtumeid, seletamatut käitumist. Hiljutine juhtum toimus Ameerika 
Ühendriikide sõjaväes vahetult enne Jaapani rünnakut Pearl Harbourile. 

 
Just kolm päeva enne rünnakut käskis keegi võimuorganitest kõik Pearl 

Harbouris asuvad laevad viia sadamasse ja turvata kontrolliks. Laevadele anti 
korraldus laskemoon salvedest välja võtta ja hoida allpool. Õhtupoolikul enne 
rünnakut osalesid kõik admiralid ja kindralid koosviibimistel/pidudel, kuigi oli 
avastatud kaks Jaapani lennukikandjat, mis seisid otse Pearl Harbouri ees. 

 
Kahtlemata oleks pidanud Pearl Harboriga telefoni teel ühendust võtma, et 

hoiatada neid algavast võitlusest, panna laskemoon tagasi ja viia laevad sadamast 
avamerele. 

 
Umbes kuus tundi enne Jaapani rünnaku algust uputas USA mereväe laev sadama 

lähedal väikese Jaapani allveelaeva. Selle asemel, et Pearl Harboriga telefoniga 
ühendust võtta, et juhtumist teavitada, saadeti hoiatus ülisalajase koodi kaudu, mille 
kodeerimiseks kulus umbes kaks tundi, ja seejärel kulus dekodeerimiseks veel kaks 
tundi. Ohuhoiatus jõudis Pearl Harbori pühapäeval enne kella 10:00 kohaliku aja järgi 
– kaks tundi pärast seda hävitas Jaapani rünnak USA laevastiku. 

 
Kuidas sellised asjad juhtuvad? 
 
Kui nende ilmselt katastroofiliste vigade eest vastutavad mehed astusid kohtu ette 

ja palusid keerutamata õigustada oma tegevusi ja kavatsusi, siis kumas läbi, et nad 
olid oma töökohas üsna siirad. Tavaliselt annavad nad inimestele ja rahvale endast 
parima. Kuid äkki sisenevad täiesti tundmatust ja tuvastamatust allikast metsikud, 
seletamatud olukorrad, mida ei saa lihtsalt eksisteerida. 
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"Vana Impeeriumi" meelekontrolli operatsiooni teostatakse väga vähese aruga 
vanade "paavianide" väikese rühma kaudu. Nad mängivad salajasi mänge ilma 
igasuguse eesmärgita ja neid ei huvita muu, kui kontrollida ja hävitada MOsid, kes, 
kui neid üksi jätta, suudaksid hästi käituda. 

 
Selliseid kunstlikult loodud intsidente sunnitakse inimkonnale peale vanglate 

süsteemi meelekontrolli operaatorite poolt. Vanglavalvurid soosivad alati ja toetavad 
despootlike või totalitaarsete MOde tegevusi Maal. Miks mitte hoida kinnipeetavaid 
omavahelises võitluses? Miks mitte lubada hullumeelsetel juhtida Maa valitsusi? 
Inimesed, kes juhivad Maa kriminaalseid valitsusi, peegeldavad neid juhiseid, mille 
andsid neile "Vana Impeeriumi" varjatud meelekontrollijad. 

 
Inimene jätkab sellega varjupoksi pikka aega – seni, kuni inimene jääb endiselt 

inimrassiks. Kuni selle ajani elavad MOd Maal järjestikuseid elude seeriaid jälle ja 
jälle ja jälle. Samad MOd, kes elasid tsivilisatsioonide tõusude ja langemiste ajal 
Indias, Hiinas, Mesopotaamias, Kreekas ja Roomas, on praegu asustanud kehad 
Ameerikas, Prantsusmaal, Venemaal, Aafrikas ja kogu maailmas. 

 
Iga eluea vahel saadetakse MO uuesti tagasi, alustades kõike uuesti, nii nagu 

oleks uus elu olnud ainus elu, mida ta eales elab. Nad alustavad uuesti valus, 
viletsuses ja müsteeriumis. 

 
Mõned MOd on Maale lähetatud palju hiljem kui teised. Mõned MOd on olnud 

Maal vaid mõnisada aastat, nii et neil ei ole isiklikke kogemusi Maa varasemate 
tsivilisatsioonidega. Neil ei ole Maal elamise kogemusi, nii et nad ei mäleta varasemat 
eksistentsi siin, isegi kui nende mälu taastati. Siiski võivad nad meenutada elusid, 
mida nad elasid mujal, teistel planeetidel ja muul ajal. 

 
Ülejäänud on siin olnud alates Lemuuria esimestest päevadest. Igal juhul on Maa 

MOd vangistatud igaveseks, kuni nad saavad murda amneesiatsükli, võita vangistajate 
seatud elektroonilised püünised ja ennast vabastada. 

 
Kuna ka Domeenil on Maal vangistuses kolm tuhat oma MOd, on ta huvitatud 

selle probleemi lahendamisest. Selle probleemiga ei ole nende teada kunagi varem 
kokku puututud või seda universumis varem lahendatud. Nad jätkavad jõupingutusi, 
et vabastada need MOd Maalt, kus ja millal see on võimalik, kuid selleks on vaja 
aega, et arendada usinalt enneolematut tehnoloogiat.' 

 
(TOIMETAJA MÄRKUS: järgmine avaldus on Matilda kommentaar.) 
 
Ma arvan, et Airlil on siiras soov, nagu ühel MO-l teise suhtes, et meie ülejäänud 

igavik oleks nii meeldiv kui võimalik." 
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XIV peatükk 
 

Airli arvustus, intervjuu koopia 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
 
"Vahetult pärast seda, kui edastasin eelmise intervjuu Airliga kiirkirjutajale, 

kutsuti mind pakiliselt baasi ülemjuhataja kontorisse. Mind saatsid neli hambuni 
relvastatud sõjaväepolitseinikku. Kui ma saabusin, paluti mul istuda väga suurde 
ajutisse kontorisse, mis oli sisustatud konverentsilaua ja toolidega. Kontoris olid 
mitmed aukandjad, keda ma olin näinud eri aegadel "galeriis". Ma tundsin ära mõned 
neist, sest nad olid kuulsad mehed. 

 
Mulle tutvustati neid mehi, sealhulgas: 
Armee õhujõudude sekretär Symington, kindral Nathan Twining, kindral Jimmy 

Doolittle, kindral Vandenberg ja kindral Norstad. 

 
  Stuart Symington       Nathan Twining   Jimmy Doolittle 
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    Hoyt Vandenberg           Lauris Norstad          Charles Lindenbergh 
 

Kontoris oli minu üllatuseks ka Charles Lindbergh. Minister Symington selgitas 
mulle, et hr. Lindberg oli siin kui USA lennuväe personaliülema konsultant. Toas 
viibis veel mitmeid inimesi, keda ei tutvustatud. Ma eeldan, et need mehed olid 
ohvitseride isiklikud adjutandid või mõne salaluure teenistuse agendid. 

 
Kogu see äkiline tähelepanu, mitte ainult kõrgete riigiametnike ja kindralite, vaid 

selliste maailmakuulsate inimeste nagu hr Lindbergh ja kindral Doolittle poolt, panid 
mind mõistma, kui oluline oli minu roll Airl'i tõlgina teiste silmade läbi. Kuni selle 
ajani ei teadnud ma seda tõesti, välja arvatud perifeerses mõttes. Ma arvan, et see oli 
seepärast, et ma olin läbi immutatud väga erakorralise olukorra üksikasjadest. 

 
Järsku hakkasin mõistma oma rolli suurust. Ma arvan, et nende meeste osalemine 

sellel koosolekul oli osaliselt meelega tehtud, et avaldada mulle selle faktiga muljet! 
Sekretär/kõrge riigiametnik käskis mul mitte erutuda. Ta ütles, et mul ei ole mingeid 
probleeme. Ta küsis minult, kas maaväline oleks valmis minu arvates vastama nende 
koostatud küsimuste nimekirjale. Ta selgitas, et nad oleksid väga innukad avastama 
veel palju üksikasju Airli, lendava ketta/taldriku, Domeeni ja paljude teiste teemade 
kohta, mida Airl oli intervjuu ärakirjades avaldanud. Muidugi olid nad peamiselt 
huvitatud sõjalise julgeoleku ja lendava ketta konstruktsioonist. 

 
Ma ütlesin neile, et olen väga kindel, et Airl ei ole muutnud oma meelt 

küsimustele vastamisel, sest midagi pole muutunud, mis paneks teda usaldama 
galeriis olevate meeste kavatsusi. Ma kordasin, et Airl oli edastanud kõik, mida ta oli 
valmis ja volitatud arutama. 

 
Vaatamata sellele nõudsid nad, et küsiksin Airlilt veel kord, kas ta vastaks 

küsimustele. Ja kui vastus oli ikka veel "EI", pidin ma temalt küsima, kas ta oleks 
valmis lugema minu intervjuu "tõlgete" ärakirjade kirjalikke koopiad. Nad tahtsid 
teada, kas Airl kinnitab, et minu arusaamad ja tõlked olid õiged. Kuna Airl võis 
inglise keelt väga sujuvalt lugeda, küsis sekretär, kas neil oleks lubatud ise jälgida, 
kui Airl loeb ärakirju ja kinnitab, et need on kirjutatud õigesti. Nad soovisid, et ta 
kirjutaks transkriptsiooni koopiale, kas "tõlked" olid õiged või mitte, ja märgiks üles 
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kõik, mis ei ole ärakirjades täpsed. Loomulikult polnud mul valikut kui täita tellimusi 
ja tegin täpselt seda, mida sekretär taotles. 

 
Mulle anti koopia ärakirjadest koos allkirjaga, mida ma pidin Airlile näitama. 

Pärast seda, kui Airl lõpetas oma ülevaatuse, paluti mul taotleda, et Airl allkirjastaks 
kaanelehe, mis kinnitab, et kõik tõlked koos tema muudatustega on ärakirjades õiged. 

 
Umbes tund aega hiljem sisenesin intervjuuruumi, nagu juhendatud, koopiatega 

ärakirjadest ja allkirjalehega, et üle anda need Airlile olukorras, kus galerii liikmed, 
sealhulgas kindralid (ja arvatavasti ka Lindberg) ja teised jälgisid tuba läbi galerii 
klaasi. 

 
Ma istusin oma tavapärasele istmele umbes 4 või 5 jala (1,2-1,5 meetri) 

kaugusele Airlist. Pakkusin Airlile ärakirjade ümbrikku ja edastasin telepaatiliselt 
sekretärilt saadud juhised. Airl vaatas mind ja vaatas ümbrikut seda vastu võtmata. 

 
Airl ütles: "Kui te olete neid lugenud ja need on teie enda hinnangul täpsed, siis 

mul pole vaja neid ka üle vaadata. Tõlked on õiged. Võite öelda oma ülemale, et olete 
meie kommunikatsiooni salvestise tõesti usaldusväärselt edastanud." 

 
Ma kinnitasin Airlile, et olen neid lugenud, ja need olid täpsed salvestused 

kõigest, mida ma ütlesin masinkirjutajale. 
 
"Kas sa kirjutad tiitellehele alla?", küsisin ma. 
"Ei, ma ei tee seda", vastas Airl. 
 
"Võin ma küsida, miks mitte?", ütlesin mina. Ma olin natuke segaduses, miks ta 

ei tahtnud sellist lihtsat asja teha. 
 
"Kui teie ülem ei usalda oma töötajaid ausate ja täpsete aruannete esitamisel, siis 

kuidas usaldab ta minu allkirja talle antud lehel? Miks ta peaks usaldama tindi märki 
lehel, mille on koostanud Domeeni ohvitser, kui ta ei usalda talle lojaalseid töötajaid? 

 
Ma ei teadnud, mida selle kohta öelda. Ma ei suutnud Airli loogikat vaidlustada 

ja ma ei suutnud teda sundida ka seda dokumenti allkirjastama. Ma istusin mõned 
minutid oma toolil, mõtlesin, mida edasi teha. Ma tänasin Airli ja ütlesin, et pean 
küsima oma ülemustelt täiendavaid juhiseid. Ma panin ärakirja ümbriku oma jaki 
sisemisse rinnataskusse ja hakkasin oma toolilt üles tõusma. 

 
Sel hetkel prantsatas galeriis olev uks lahti! Viis tugevalt relvastatud sõjaväe-

politseinikku tormasid ruumi! Neile järgnes mees valges laboratooriumikitlis (vestis). 
Ta lükkas väikest käru, millel oli kastkujuline masin, millel paneelil oli palju 
skaalasid. 

 
Enne kui ma sain reageerida, haarasid kaks sõjaväepolitseinikku Airli ja surusid 

ta kindlalt polsterdatud toolile, millel ta oli istunud alates meie intervjuude esimesest 
päevast. Kaks teist sõjaväepolitseinikku haarasid mu õlgadest ja surusid mind tagasi 
oma toolile ja hoidsid mind seal. Ülejäänud sõjaväepolitseinikud seisid otse Airli ees, 
sihtides teda vintpüssist, mitte rohkem kui kuus tolli (15 cm) tema peast. 
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Laboratooriumikitlis mees veeretas käru kiiresti Airli tooli taha. Ta paigutas 
ringikujulise peaosa hoolikalt Airli pea peale ja läks tagasi kärus oleva masina juurde. 
Järsku hüüdis ta sõna "klaar!" 

 
Airli hoidvad sõdurid lasid tast lahti. Sel hetkel nägin, et Airli keha kangestus ja 

vabises. See kestis umbes 15 või 20 sekundit. Seadme käitaja pööras masinas olevat 
nuppu ja Airli keha langes toolile tagasi. Mõne sekundi pärast keeras ta uuesti nuppu 
ja Airli keha kangestus nii nagu varem. Ta kordas sama protsessi veel mitu korda. 

 
Ma istusin oma toolil, surutud sõjaväepolitsei poolt sellele kogu see aeg. Ja ma ei 

saanud aru, mis toimub. Ma olin hirmunud ja paigale tardunud sellest, mis juhtus! Ma 
ei suutnud seda uskuda! 

 
Mõne minuti pärast sisenesid mitmed teised valgetes laboratooriumikitlites 

mehed. Nad uurisid lühidalt Airli, kes oli nüüd langenud loiult toolile. Nad pobisesid 
üksteisele paar sõna. Üks mees lehvitas galerii aknasse. Kohe tõid kaks põetajat ruumi 
ratastega kanderaami. Need mehed tõstsid Airli loiu keha kanderaamile, aheldasid ta 
rihmadega üle rinna ja käte raami külge ja veeretasid ruumist välja. 

 
Sõjaväepolitseinikud eskortisid mind intervjuuruumist viivitamatult otse mu 

eluruumidesse ja lukustasid mind mu tuppa, kusjuures ülejäänud sõjaväepolitseinikud 
jäid ukse taha valvesse. 

 
Umbes poole tunni pärast koputati mu uksele. Kui ma selle avasin, sisenes 

kindral Twining koos valges laboratooriumikitlis masinaoperaatoriga. Kindral 
tutvustas mulle meest kui dr Wilcoxi. Ta palus, et ma järgneksin temale ja arstile. Me 
lahkusime ruumist sõjaväepolitseinike saatel. 

 
Pärast mitmeid käänakuid ja pöördeid läbi kompleksi sisenesime väikesesse 

ruumi, kus Airl oli ratastega kanderaamil. Kindral ütles mulle, et Airli ja Domeeni 
loeti Ameerika Ühendriikide jaoks väga suureks sõjaliseks ohuks. Airl oli 
"liikumisvõimetuks tehtud" nii, et ta ei saaks minna ja naasta oma baasi, nagu ta ütles 
intervjuus. See oleks väga tõsine oht riigi julgeolekule, lubada Airlil anda aru, mida ta 
selle aja jooksul baasis tähele pani. Nii oli otsustatud, et selle vältimiseks on vaja 
otsustavaid meetmeid. 

 
Kindral küsis minult, kas ma sain aru, milleks see vajalik oli. Ma ütlesin, et sain 

küll, kuigi ma kindlasti ei nõustunud sellega, sest see oli kõige vähem vajalik ja ma 
kindlasti ei nõustunud Airli ja minu intervjuuruumis toimunud "üllatusrünnakuga"! 
Kuid ma ei öelnud seda kindralile, sest ma kartsin väga, mis võib juhtuda minuga ja 
Airliga, kui ma protesteeriksin. 

 
Dr Wilcox palus mul läheneda kanderaamile ja seista Airli kõrvale. Airl asetses 

voodis täiesti liikumatult. Ma ei suutnud öelda, kas ta oli elus või surnud. Valgetes 
laborikitlites inimesed, kes minu arvates olid ka arstid, seisid raami vastasküljel. Nad 
olid ühendanud Airli pea, käte ja rindkerega kaks seireseadet. Üks nendest 
seadmetest, millega olin kokku puutunud oma koolitusel kirurgilise meditsiiniõena, 
oli EEG-masin, mida kasutatakse aju elektrilise aktiivsuse tuvastamiseks. Teine seade 
oli tavaline haigla elutähtsate signaalide monitor, mida ma teadsin, et oli kasutu, sest 
Airlil puudus bioloogiline keha. 
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Dr Wilcox selgitas mulle, et ta on teinud Airlile seeria "kergeid" elektrišokke, et 

püüda teda piisavalt pikaks ajaks alistada, et võimaldada sõjaväe juhtkonnale aega 
olukorda hinnata ja teha kindlaks, mida Airliga teha. 

 
Ta palus mul üritada suhelda Airliga telepaatiliselt. 
 
Ma proovisin mõni minut, aga ma ei saanud Airliga mingit kontakti. Ma ei 

suutnud isegi tajuda, kas Airl oli veel kehas! 
 
"Arvan, et te olete ta tapnud", ütlesin arstile. 
 
Dr Wilcox ütles mulle, et nad hoiavad Airli vaatluse all ja et mul palutakse hiljem 

tagasi pöörduda, et proovida Airliga sidepidamist uuesti luua." 
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XV peatükk 
 

Minu ülekuulamine 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
 
"Järgmisel hommikul eskorditi mind minu eluruumidest nelja sõjaväepolitseiniku 

valve all vestlusruumi. Airli polsterdatud tool oli ruumist eemaldatud ja asendatud 
väikese kirjutuslaua ja mitmete bürootoolidega. Mul paluti istuda ja oodata 
küsitlemist. Mõne minuti pärast tuli dr Wilcox koos teise mehega, kes kandis tavalist 
ülikonda. Mees tutvustas end John Reidina. 

 
Dr Wilcox selgitas mulle, et härra Reid oli lennanud Chicagost minu ülem-

ohvitseride palvel, et testida mind valedetektoriga. Minu üllatus sellest ütlusest oli nii 
ilmselge, et dr Wilcox märkas, et ma olin selgelt jahmunud ja solvunud sellest 
ebameeldivast vihjest, et olen midagi valetanud! 

 
Sellest hoolimata hakkas hr Reid minu tooli juures asuvale lauale valedetektorit 

üles seadma, samal ajal kui dr Wilcox jätkas rahulikul häälel selgitust, et testi tehakse 
minu enda kaitseks. Kuna kõik maavälise intervjuud olid läbi viidud telepaatiliselt ja 
Airl oli loobunud nende lugemisest ja õigekstunnistamisest, et trükitud ärakirjad olid 
täpsed, oli ärakirjades sisalduvate avalduste tõesus ja täpsus sõltuv täielikult ainult 
minu isiklikust sõnast. Ärakirjade õigsuse kontrollimiseks olevat vaid üks moodus, 
milleks tuleb mind allutada testidele ja psühholoogilistele uuringutele, et "eksperdid", 
pidades silmas ennast, saaksid otsustada, kas ärakirju tuleks tõsiselt võtta või mitte. 
Tema hääletoon ütles väga selgelt "või lükata tagasi kui lummava naise pettekujutlus-
lik sonimine!" 

 
Hr Reid kinnitas rihmaga mu rinna ümber kummist toru ja ümber mu õlavarre 

tavalise vererõhu manseti. Seejärel pani ta elektroodid mu sõrmedele ja käte 
väliskülgedele. Ta selgitas, et intervjuu ajal on ta väga objektiivne, kuna ta on 
teaduslikes ülekuulamistes põhjalikult koolitatud. Selle koolituse eesmärk on vältida 
ülekuulaja inimlikke vigu. 

 
Hr Reid selgitas mulle, et vastused küsimustele, mida tema ja dr Wilcox minult 

küsivad, tekitavad väikesed füsioloogilised muutused, mis edastatakse paneeliseadme 
kaudu. Näidud kantakse liikuvale graafikapaberile, mille ta pani laual oleva masina 
kõrvale. Seejärel korrigeeris ja tõlgendas hr Reid koos "ekspert"abi dr Wilcoxiga 
paralleelseid graafikuid paberil, et teha kindlaks, kas ma valetan või mitte. 

 
Nii hr Reid kui ka dr Wilcox küsisid mult alustuseks mitmeid ohutuid küsimusi, 

mis tasapisi asendati Airli ja minu intervjuuga seotud küsimustega. 
 
Siin on küsimused, mida ma mäletan: 
 
"Mis su nimi on?" 
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"Matilda O'Donnell" vastasin ma. 
 
"Mis on sinu sünnikuupäev?" 
"12. juuni 1924." ütlesin ma. 
 
"Mis on su vanus?" 
"Kakskümmend kolm". 
 
"Kus sa sündisid?" 
"Los Angeleses, Californias", ütlesin ma. 
 
(Ja nii edasi.) 
 
"Kas olete võimeline suhtlema telepaatiliselt?" 
"Ei. Ma pole kunagi suutnud seda teha kellegagi peale Airli." 
 
"Kas mõni teie poolt kiirkirjutajale tehtud avaldus on võltsitud? 
"Ei," vastasin. 
 
"Kas olete tahtlikult või tahtmatult ette kujutanud või petlikult kavandanud 
mõnda suhtlust, mida väidate, et teil on olnud maavälisega? " 
"Ei, muidugi mitte," ütlesin ma. 
 
"Kas te kavatsete püüda kedagi petta?" 
"Ei." 
 
"Kas proovite takistada seda testi?" 
"Ei" 
 
"Millist värvi on sinu silmad?" 
"Sinised". 
 
"Kas sa oled katoliiklik?" 
"Jah." 
 
"Kas sa räägiksid katoliku kiriku pihitoolis oma koguduse preestrile samasugu-
seid lugusid, mida oled rääkinud kiirkirjutajale siin baasis?" 
"Jah." 
 
"Kas sa üritad meie eest midagi varjata?" 
"Ei midagi." 
 
"Kas sa usud kõike, mida maaväline sulle edastas?" 
"Jah." 
 
"Kas pead ennast kergeusklikuks inimeseks?" 
"Ei" 
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Sel viisil jätkusid küsimused enam kui tunni jooksul. Lõpuks haagiti mind 
valedetektorist lahti ja mul lubati naasta oma korterisse, olin ikka veel sõjaväepolitsei 
valve all. 

 
Pärastlõunal läksin tagasi intervjuuruumi. Seekord oli laud asendatud haigla 

ratastel kanderaamiga. Dr Wilcoxil oli seekord kaasas isikkoosseisu õde. Ta palus mul 
heita kanderaamile. Ta ütles, et tal paluti mult küsida samu küsimusi, millele ma 
vastasin valedetektori testis. 

 
Kuid seekord ma vastasin küsimustele "tõeseerumi", mida nimetatakse naatrium-

pentotaaliks, mõju all. Olles koolitatud kirurgiaõde, teadsin ma seda barbituraadi 
ravimit, kuna seda kasutati mõnikord anesteetikumina (valuvaigistina). 

 
Dr Wilcox küsis minult, kas mul on sellisele testile vastuväiteid. Ma ütlesin talle, 

et mul pole midagi varjata. Ma ei suuda selle intervjuu kohta midagi meenutada. Ma 
arvan, et kui ma lõpetasin küsimustele vastamise, eskorditi mind sõjaväepolitseinike 
toel tagasi mu ruumi, kuna ma olin iseseisvaks liikumiseks liiga kõikuv ja ravimist 
uimastatud. Kuid mul oli sel ööl väga rahulik uni. 

 
Ilmselt ei andnud kumbki neist küsitlustest mingeid kahtlasi tulemusi, sest hiljem 

mulle küsimusi enam ei esitatud. Õnneks jäeti mind baasis ülejäänud ajaks üksi." 
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XVI peatükk 
 

Airl lahkub 
 
 

(MATILDA O'DONNELL MACELROY ISIKLIK MÄRKUS) 
 
"Ma jäin baasi oma korterisse enamasti üksikuna veel kolmeks nädalaks peale 

seda, kui Airl oli dr Wilcoxi poolt "jõuetuks tehtud". Üks kord päevas viibisin ma 
ruumis, kus Airl lamas voodis dr Wilcoxi ja teiste lähema vaatluse all, ma eeldan. Iga 
kord, kui ma ruumi läksin, paluti mul Airliga uuesti ühendust võtta. Ühelgi korral 
vastust ei tulnud. See tegi mind väga kurvaks. Aja möödudes kasvas aina enam minu 
kahtlus ja piin, et Airl oli "surnud", kui see on õige sõna. 

 
Iga päev lugesin uuesti läbi Airli intervjuude ärakirju, otsides vihjeid, mis võiksid 

mulle midagi meelde tuletada või mõnevõrra aidata mul taastada Airliga suhtlemist. 
Minu käsutuses oli endiselt ümbrik ärakirjade koopiatega, millele paluti Airlil alla 
kirjutada. Tänase päevani ei saa ma aru, miks keegi ei palunud mul neid tagastada. 
Ma arvan, et nad unustasid ärakirja koopia ärevuse tõttu. Ma ei teinud ettepanekut 
neid tagastada. Ma hoidsin neid baasis olles peidus oma voodi madratsi all ja olen 
neid siiani hoidnud enda juures. Teist saab esimene inimene, kes neid ärakirju näeb. 

 
Kuna Airli keha ei olnud bioloogiline, ei suutnud doktorid tuvastada, kas keha, 

kui see ei liikunud, oli elus või surnud. Loomulikult teadsin, et kui Airl ei toimetaks 
kehas teadlikult kui MO, siis keha ei liiguks. Ma selgitasin seda dr Wilcoxile. Ma 
selgitasin talle seda mitu korda. Iga kord kinkis ta mulle heatahtlikult mingit sorti 
üleoleva naeratuse, patsutas mu kätt ja tänas mind taasproovimise eest. 

 
Kolmanda nädala lõpus ütlesin dr Wilcoxile, et minu teeneid enam ei vajata, sest 

sõjavägi otsustas olukorra haldamiseks viia Airli suuremasse ja turvalisemasse 
paremini varustatud sõjalisse meditsiiniüksusesse. Ta ei öelnud rajatise asukoha kohta 
midagi. 

 
See oli viimane kord, kui ma nägin Airli nukk-keha. 
 
Järgmisel päeval sain kätte kirjalikud korraldused, mille allkirjastas kindral 

Twining. Korraldustes öeldi, et olen lõpetanud oma teenistuse USA sõjaväeteenis-
tuses ja ametlikult vabastatud täiendavatest kohustustest, mulle antakse austatud 
heakskiit ja helde sõjaväeteenistuspension. Sõjavägi paigutab mind ümber ja annab 
uue identiteedi koos asjakohaste dokumentidega. 

 
Koos korraldustega sain dokumendi, mille pidin läbi lugema ja allkirjastama. See 

oli vaikimisvanne. Dokumendi keel oli täis mõistetamatuid "formaalsusi", kuid 
sellega oli väga selgelt väljendatud, et ma ei tohtinud mitte kunagi mitte kellelegi 
mitte midagi avaldada sellest, mida olen näinud, kuulnud või kogenud oma 
sõjaväeteenistuse ajal – surmapiina ähvardusel kui riigireetmise akti Ameerika 
Ühendriikide vastu! 
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Nagu selgub, lülitati mind föderaalvalitsuse tunnistajate kaitseprogrammi, välja 

arvatud see, et valitsus pidi mind kaitsma valitsuse eest. Teisisõnu, niikaua kui vaikin, 
võin jääda ellu! Järgmisel hommikul pandi mind väikesele sõjaväe transpordi-
lennukile ja lennutati uude asukohta. Peale lühikeseks ajaks edasi-tagasi liigutamist 
mitmetesse asukohtadesse, sattusin lõpuks Montana Glasgow’sse, Fort Pecki lähistele. 

 
Ööl enne seda, kui plaanisin istuda transpordilennukisse, kui ma lesisin voodis, 

mõeldes kogu asjale ja sellele, mis juhtus Airliga ja minuga, kuulsin äkitselt Airli 
"häält". Ma tõusin välkkiirelt istuli ja lülitasin sisse põrandalambi! Vaatasin paar 
sekundit pööraselt ruumis ringi. Siis mõistsin, et see oli Airl, MO. Loomulikult ei 
olnud tema keha koos minuga ruumis ja seda polnud ka vaja. 

 
Ta ütles: "Tere!" Tema mõttetoon oli lihtne ja sõbralik. See oli eksimatult Airl. 

Mul polnud selle kohta vähimatki kahtlust! 
 
Ma mõtlesin: "Airl? Kas oled ikka siin?" Ta vastas, et ta on "siin", kuid mitte 

Maal ja kehas. Ta oli naasnud oma ametikohale Domeeni baasi momendist, kui arst ja 
sõjaväepolitseinikud meid intervjuuruumis ründasid. Tal oli hea meel tajuda, et mul 
oli hästi ja et mind vabastatakse vigastamata. 

 
Ma uudistasin, kuidas ta nende eest põgenes. Ma olin mures, et nad võisid Airli 

šokimasinaga vigastada. Airl ütles, et ta suutis kehast lahkuda enne šoki manustamist 
ja vältida elektrilöögi läbimist kehast. Ta tahtis mulle teada anda, et tal on ohutu ja 
mul pole vaja muretseda. Ma olin väga rahul, kui mitte rohkem! 

 
Ma küsisin Airlilt, kas ma saan teda jälle näha. Airl kinnitas mulle, et oleme 

mõlemad MOd. Me ei ole füüsilised kehad. Nüüd, kui ta oli mu ruumi asukoha ja aja 
kindlaks määranud, saame alati suhelda. Airl soovis mulle head ja meie suhtlemine 
lõppes hetkeks." 
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Proua MacElroy järelkiri 
 
TOIMETAJA MÄRKUS: Järgmine teade oli lisatud eraldi ümbrikusse, 

millele oli märgitud "LUGEGE MIND VIIMASENA", koos esialgse kirjaga, 
ärakirjadega ja muude selgitustega, mis olid proua MacElroy ümbrikus. See 
sõnum ütles: 

 
"Teised dokumendid selle ümbrikus on 1947. aastal juhtunud loo lõpp. Kuid mitu 

kuud pärast seda, kui valitsus mind lõplikult ümber asustas, jätkasin regulaarset 
suhtlemist Airliga. 

 
Roswelli krahhist oli möödunud peaaegu 40 aastat. Sellest ajast alates on mulle 

selge, et olen suutnud Airliga telepaatiliselt suhelda ühel põhjusel: olen üks kolmest 
tuhandest kadunud pataljoni liikmest. Sel ajal on Domeeni Annunaki missiooni ja 
nende "elupuu" seadme kasutamise tulemusena avastatud kõikide kadunud pataljoni 
liikmete asukohad Maal. 

 
Airliga suhtlemisel olen ma taastanud osaliselt oma 8000 aasta jooksul Maal 

veedetud elude mälu. Enamik neist mälestustest ei ole eriti olulised võrreldes 
sündmuste pikkade minevikuradade jälitamisega, kuid see on olnud vajalik trepiaste, 
et saada tagasi oma teadlikkust ja võimeid kui MO. 

 
Ma suudan ka meelde tuletada mõningaid hämaraid laike oma elus Domeeni 

Ekspeditsioonivägedes. Ma olin ka seal õde. Enamasti olen aegade jooksul olnud õde 
jälle ja jälle ja jälle. Ma olen kleepunud õe ameti külge, kuna see on mulle tuttav. Ja 
mulle meeldib aidata inimesi, samuti bioloogiliste olendite rassi liikmeid Domeenis, 
kelle kehad näevad välja rohkem putukad kui imetajad, eriti nende käed. Mõnikord 
vajavad isegi nukk-kehad mõnda remonti. 

 
Mida rohkem ma oma minevikust mäletan, seda enam ma mõistan, et mu 

ülejäänud elu on tulevikus. Igavik pole mitte ainult möödanik. Igavik on tulevikus. 
Sel hetkel ei ole ma võimeline täielikult Domeeni tagasi pöörduma. Olen mõistetud 
igaveseks vangiks, nagu kõik teised MOd, elades põrgus, mida nimetatakse Maaks, 
kuni suudame välja lülitada "Vana Impeeriumi" jõuekraanid. 

 
Kuna ma loobun oma bioloogilisest kehast õige pea, tean väga hästi, et varsti 

lastakse mind "Vana Impeeriumi" amneesiaprotsessi kaudu taasringlusesse ja 
sisestatakse jälle mingi lapse kehasse, et alustada kõike uuesti – ilma mistahes 
varasema mäluta. 

 
Nagu teate, on Domeeni Ekspeditsioonivägede liikmed töötanud selle probleemi 

lahendamiseks tuhandeid aastaid. Airl ütleb, et kuigi Domeen leidis üles kõik 
kadunud pataljoni ohvitserid ja meeskonnaliikmed, sõltub nende vabastamise edukus 
juba Maal elavatest MOdest. Domeeni Keskkomando ei saa praegu "päästemissiooni" 
korraldamiseks eraldada/võimaldada mingit personali või ressursse, kuna selles 
galaktikas ei ole see Domeeni Ekspeditsioonivägede esmane missioon. 

 
Seega, kui Maal elavad MOd hakkavad sellest vanglast põgenema, peab see 

olema nn "sisemine töö". Vangid peavad välja mõtlema, kuidas end ise välja 
tõmmata. Maal on viimase 10000 aasta jooksul välja arendatud mitmesuguseid MOde 
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mälu ja võime taastamise meetodeid, kuid ükski neist ei ole senini osutunud 
järjepidevalt tõhusaks. 

 
Airl märkis, et kõige olulisema läbimurde tegi Gautama Siddhartha (peale 

valgustumist/virgumist oli ta nimi Buddha Šākjamuni) umbes 2500 aastat tagasi. Ent 
Buddha poolt õpetatud algteadmised ja -tehnikad on sellest ajast alates muutunud või 
kadunud. Tema praktilised filosoofiatehnikad olid preestrite kui iseteenivate kontrolli- 
või orjanduse tööriistade poolt muudetud loomuvastasteks robotlikeks religioosseteks 
rituaalideks. 

 
Kuid hiljuti toimus veel üks suur edasiminek. Domeeni Ekspeditsioonivägede 

kosmosejaama ülemjuhataja tuttav on MO, kes oli kunagi varem "Vana Impeeriumi" 
kosmoselaevastiku oluline insener ja ohvitser. Ta mõisteti süüdi "Vana Impeeriumi" 
rõhuva režiimi vastasena ja saadeti 10000 aasta eest Maale "sobimatuks". Insenerile 
õpetati tuhandeid aastaid tagasi eesrindliku teadusliku improvisatsiooni teooriat. See 
mees on rakendanud oma eriteadmisi, et aidata Domeenil lahendada kadunud 
pataljoni ja Maa MOde näiliselt lahendamatut probleemi. 

 
Tema ja ta abikaasa, kes oli talle assistendiks, hoolika vaatluse ja MOde mälu-

mehaanikate eksperimentaalse analüüsi tulemusel jõuti taipamisele, et MOd võivad 
amneesiast taastuda ja kaotatud võimed taastada. Üheskoos avastasid ja arendasid nad 
välja tõhusad meetodid, mida nad kasutasid oma mälestuste taastamiseks. Lõpp-
kokkuvõttes kodeerisid nad oma meetodid nii, et saaks teisi võimalikult ohutult 
koolitada ja rakendada nii enda kui ka teiste jaoks nii, et "Vana Impeeriumi" 
meelekontrolli operaatorid ei saaks neid tuvastada. 

 
Nende uurimused näitasid ka seda, et MOd võivad samal ajal hõivata ja töötada 

rohkem kui ühe kehaga – fakt, mida varem arvati ainuomaseks vähestele Domeeni 
ohvitseridele. 

 
Üheks selliseks näiteks on insener Suleiman The Magnificent, kes oli eelmisel 

eluperioodil Maal. Tema abiline oli haaremitüdruk, kes vabastati orjusest, et ta saaks 
tema abikaasaks ja valitseks temaga Ottomani impeeriumi. Samal ajal elas ta ka teises 
kehas ja valitses oma impeeriumi kuninganna Elizabethina. Inglismaa kuningannana 
ei ole ta kunagi abiellunud, sest ta oli juba Ottomani impeeriumi sultaniga abielus! 

 
Hilisemas elus oli ta kehastunud Cecil Rhodesena. Rhodese eluajal oli ta taas 

printsess, seekord Poolast. Sellisena jälitas ta Rhodest edutult oma elu lõpuni. Kuid 
oma järgmises inkarnatsioonis kohtusid nad uuesti, olid abielus, omasid perekonda ja 
töötasid kogu elu edukalt koos. 

 
Näiteid sellistest nähtustest on täheldatud mitmeid. Näiteks leiutas terase 

rafineerimise/puhastamise protsessi sama MO, kes elas korraga kahes kehas. Üks, 
nimega Kelly, elas Kentuckys ja teine oli mees nimega Bessemer, kes elas Inglismaal. 
Nad mõlemad kavandasid sama protsessi samal ajal. 

 
Üheks näiteks on ka telefoni leiutaja Aleksander Graham Bell. Telefon leiutati 

Maa erinevates paikades samaaegselt ka mitmete teiste, sealhulgas Elisha Grey poolt. 
Tegemist oli ainsa MOga, kellel oli nii tohutu energia ja võimekus, et ta suutis 
keerukate teadustööde tegemisel tegutseda mitmes eri kohas! 
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Tänu nendele ilmingutele on Domeen suutnud osa kadunud pataljoni MOdest 

tuua tagasi teenistusse osaliseks, piiratud tööajaks. Näiteks on kaks noort tüdrukut, 
kes asustavad Maa bioloogilisi kehasid, samal ajal aktiivseks liikmeks Domeeni 
Ekspeditsioonijõudude asteroidivöö kosmosejaamas kui kommunikatsioonibloki 
operaatorid. Need operaatorid edastavad sõnumeid Domeeni Ekspeditsioonivägede ja 
Domeeni Komando Peakorteri vahel. 

 
Hiljuti olen suutnud taasalustada omaenda ülesannete täitmist Domeeni 

Ekspeditsioonivägedes, jätkates elamist Maal. Kuid see ei ole lihtne ülesanne ja seda 
saan teha ainult siis, kui mu bioloogiline keha magab. 

 
Teades, et me ei pruugi jääda Maale igavesti, teeb see mind väga, väga 

õnnelikuks! Lootus põgeneda on olemas mitte ainult kadunud pataljonil, vaid ka 
paljudel teistel Maa MOdel. 

 
Siiski peaks selles ümbrikus sisalduv teave aitama kõigil MOdel paremini 

tundma õppida Maa tegelikku olukorda. Seepärast saatsingi need kirjad ja ärakirjad 
teile. Ma tahan, et need dokumendid oleksid avaldatud. Ma tahan, et MOdel Maal 
oleks võimalus teada saada, mis Maal tegelikult toimub. 

 
Ma olen kindel, et enamik inimesi ei usu seda. See tundub liiga uskumatu. Ükski 

"mõistlik" inimene ei usuks kunagi sellest sõnagi. Kuid see tundub "uskumatu" ainult 
MOle, kelle mälu on kustutatud ja asendatud valeinfoga vanglaplaneedi elektrooni-
liselt kontrollitavas illusioonis. Me ei tohi lubada meie olukorra ilmselgel ebatõepära-
susel takistada meil tegelikkusega silmitsi seista. 

 
Ausalt öeldes ei ole "põhjustel" mingit pistmist reaalsusega. Põhjuseid pole. 

Asjad on need, mis nad on. Kui me ei seisa meie olukorra faktidega silmitsi, 
suundume igaveseks "Vana Impeeriumi" pöidla alla! Suurim relv, mida "Vana 
Impeerium" meie vastu kasutab, on meie teadmatus sellest, mida nad on teinud 
kõikidele MOdele Maal. Uskumatus ja saladus on kõige tõhusamad relvad! 

 
Valitsusasutusi, kes liigitasid lisatud ärakirjad "ÜLISALAJASEKS", juhivad 

MOd, kes pole midagi enamat kui arulagedad automaadid, kellele anti varjatud käske 
"Vana Impeeriumi" vanglaoperaatorite hüpnootiliste käskude abil. Nad on nähta-
matute orjaisandate mitteteadlikud orjad, ja kõige rohkem on nad orjastatud oma 
valmisoleku tõttu olla orjad. 

 
Enamik MOsid Maal on head, ausad, võimekad olendid: kunstnikud, juhid, 

geeniused, vabamõtlejad ja revolutsionäärid, kes ei ole kedagi kahjustanud. Nad ei 
ohusta kedagi peale kurjategijate, kes on neid vangistanud. 

 
Nad peavad leidma väljapääsu "Vana Impeeriumi" amneesia- ja hüpnoosiprotses-

sist. Nad peavad meelde tuletama oma endised elud. Ainus viis, kuidas seda kunagi 
saavutada, on suhelda, koordineerida ja võidelda. Peame rääkima teistele inimestele ja 
nad peavad arutama seda üksteisega avalikult. Suhtlus on ainus tõhus relv saladuste ja 
rõhumise vastu. 
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Seetõttu palun teil seda lugu levitada. Palun jagage neid ärakirju nii paljude 
inimestega kui võimalik. Kui Maa inimestele öeldakse, mis siin tegelikult toimub, 
hakkab neile võib-olla meenuma, kes nad on ja kust nad pärinevad. 

 
Nüüd võime alustada enda vabastamist ja päästmist. Me saame jälle vabaks. Me 

saame tagasi iseendaks. Võibolla kohtan sind isiklikult, koos kehaga või ilma, kuskil 
meie igaveses tulevikus. 

 
Õnne meile kõigile, 

Matilda O'Donnell MacElroy 
 

– PROUA MACELROY DOKUMENTIDE LÕPP – 
 
 

Tõlkinud Aigar Säde, veebruar 2018. 
 

	


