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Kirja kertoo harnrnZstyttavirnmistä ufo-havainnoista mitä
maailmassa on tehty ja kuvaa Suomen huomattavimpia
ufo- ja hurnanoidi-ilmiöitä parin viime vuoden ajalta. Se
kertoo ufojen merkillisistä
vaikutuksista ihmisiin, autoihin ja sähkölaitteisiin ja kuvaa kumma1lisia katoamistapauksia. Se selittää miten
ufoja tutkitaan ja käsittelee
kysymyksiä, mitä ufot ovat ja
mistä ne tulevat. Valokuvaja piirroskuvitus. - Ovh.
14/19 mk.
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ELAMME UFOAIKAA
Mzrutamia huomioita siita ajasta, jossa nyt
elimmei
Vaosi 1972. Se on ensinaakin sllfojen
suhteen hyvin mielenkIintoivzete. KevZaEEi tulee kuluneeksi 75 vuotta salaperaisten ilmalaiuojen esiintymisestii Amerikan
taivaalla ja 35 vuorta Fatiman ikmetapahtumista. Kesällä (24. 6 .) pakolestaan lentavidf lautaset >rtiiyffiiiivätxi25 vzlotta. Suomalaisista merkitPtapauksistu naainitkakoon, että maamme ensimmuisef ufokirjat ja ensimmiinen ujoyhdistys (Interplanetistit ry. - Interpkanetisterna ~ f . )
syntyiviit 10 utxotta sitten. Ktxn Eisaksi
tiedetuan odottaa - 5-vuotisefi periodin
mukaisesti - s ~ u r kansainviilistu
t~
uf omltou, voidaan todellakin sanoa, etti tiimä vubsi tdee ilmeisesti olemaan huomattava virstanpy lvas zdfojeta kisiorissa.
Vuosi 1972 on muutetekin erityisen
huomiona~voineva. Monet sdv2nakijat,
ennustajdt, erilaisten sanomien vastmnottajat jne. ovat (usein tiiySin tfosistmn tietiimittä) päät yneeet siihen tulokseen, että
tin2 vaontea t d e e sattamam maailmankistoriallisestikin hyuh merkittäviä tapahtumia. JO U U O S ~sitten
~
he ovat kertof it
neet, etta Suuret inkimikkt~etkata~tro
alkavat jnuri vuoden 1972 aikana; ja
jos tarkastelemrne nykya'st# ttlannet ta
maailmassa, ei& tällaiset ennfzxtezut t m I ~ H waitenkawn mahdottomilta. Voimme

vain toivoa, etkluzt kaikkein synkimmät
t u l e v a i s ~ d e n k a ttoteataisi.
Vielä eris tyyps'bbinen ajassamme vaikuttava piirre. Ihmiset ovat viime aikoino
- vuosi uuodektca - tulleet yhä kiinnostuneimmH ksi erilaisista ttxntemattomista
ilmiöistii. T2mZ akake ota hyvin laaja: ufot,
humanoidit, parrapsykologia, para f y~iikka
jne. ovat vain erQit# oksia ftuossa suuressa mystisessa puussa, jonka varjo on kautta aikojen vaikattanut dhmiskunnma elamiän. Aika ajoh ihmiset ovat tosin yrHttuneet hiuitt2i tuoza oudon uarjon (peittamiilla valon), mutta itse pssuhzsla ei kukaan ole uoinzlt koskea. Nyt kurr tesosa
mystisen ptltxaa varjo jilleen on todelklsuutta - olisi korkea aika-pyrkiä tutkimaan itse puutakin; uoisimmeko mahdollisesti mada siitä irti joitakin tietoja, uoisimmeko käsittaii, misti oikein on kyxymys?
Tämu P ~ U S &lehti,
'
Ufoaika, on erZs seurafisilmiö, joka liittyy kiinf eists' edellä esitettyihin asioihirt. Se on konkreettinen
esimerkki siitä kehityksestu, jota par haikhan tapahtuu ympirilliiwame. Yhä useammat ihmiset tuleuar huomaamaan, että
»todellisuus ooia taraka H hmeellisempiiäw .
Ufoaiku ei ole eiain lehden nimi: me todella ekumme ujouikm.

KUVIA TUNTEMATTOMISTA
JOISTA U F O A I K A

MAAILMOISTA,
KERTOO J O K A K U U K A U S I

SUOMEN MERKILLISIN
Tamä kirjoitus saattaa tuntua uskomattomalta, sillä se kertoo todella härnmastyttavasta ihmisesta. Itse asiassa hänen kokemuksistaan ja tiedoistaan voisi kirjoittaa kymmeniä kirjoja. Han, MARKUS RASANEN, sanoo omasta elämästään: mSe on
ollut kuin satuaa. Seuraavassa esitettavat
asiat muodostavat vain eriianlaisen johdannon hänen elärnansä perinpohjaicemmalle tarkastelulle, josta saamme esimerkkejä tämän lehden seuraavissa numeroissa.

Markus Rasanen syntyi Viipurissa toukokuun 14. päivänä 1915. Hanen isänsä oli
ulkomaalainen ja äitinsä taimi noihin aikoihin mm. Pietarin hovissa tuntien varsin hyvin Venäjän hallitsijasuvun, samoin
kuuluisan Rasputinin. Markus-poika joutui
kohta vieraisiin käsiin: hän sai savolaiset
kasvattivanhemmat, joiden ankara uskonnollisuus sävytti hänen lapsuuden vuosiaan. Jo ennen kymmenen: ikävuottaan
Markus Rasanen karkasi syntymakaupunkiinsa Viipuriin, josta hänet kuitenkin pian
vietiin takaisin Savoon.
Vaikka Markus Rasasen merkillisimrnat
kokemukset sijoittuvat vasta toisen maailmansodan jälkeiselle ajalle, osoittautui
hän jo lapsuudessaan hyvin poikkeukselliseksi yksiloksi. Monet ihmiset uskoivat
pojan omaavan .noidan kykyja*. Hanen ka-

sissaan piili jonkinlainen parantava vaikutus ja .ruumiistaan irtautumalla- hän saattoi helposti löytää esim. varastetut tavarat
ja kaikenlaiset kadonneet esineet.
Jo ennen toista maailmansotaa Markus
Rasanen ennätti toimia hyvin rnonenlaisissa ammateissa ja hän näytti kaikessa onnistuvan muita paremmin [joka tietenkin
aiheutti toisissa kateutta]. Hän oli erityisen ki bnnostunut radio- ja sihkötekniikasta. Kun sota sitten syttyi, hän palveli armeijaa viestitehtävissä. Tosin sotatouhut
olivat hänelle hyvin vastenmielisia ja hän
tiesi myös etukäteen, miten sodassa tulisi käymään. -Hyvä tuurin seurasi Ranta
nainakin vuosina, vaikka hän toisaalta joutui kokemaan kaikenlaisia kärsimyksiä ja
seikkailuja [aina vankilatuomioon ja mielentilatutkimukseen saakka] .

Toisen maailmansodan jälkeen Markus
Rasanen muutti Pohjois-Norjaan, Banak -nimiselle paikalle Parsangenin vuonon eteIapaähan. Saksalaisilla joukoilla oli ollut
taalla suuri leirialue, jonka Iaheisyyteen
oli jäänyt monenlaista tavaraa, mm. erilaisia koneita ja laitteita seka työkaluja.
Kesällä 1948 Rasanen tutki ahkerasti naita alueita ja teki muutamia mielenkiintoisia löytöjä. Kaikkein merkillisinta olivat
kuitenkin erään tuntemattoman lentolaitteen vierailut, Silloin tällöin Rasanen näki
vuonon rannalla suuren lautasenmuotoisen
esineen, joka oli pinnaltaan aiumiinin värinen. HZn näki sen nousevan kevyesti ilmaan ja tekevän siellä outoja liikkeitä,

MIES
Tuolloin Rasanen luuli, että kysymyksessä
oli joku uusi amerikkalaisten keksintö.
Samalla alueella tapahtui muutakin ihmeellista. Kerran hänen luokseen tuli outo, hyvin pieni mies, jonka posket ja nenä
olivat hyvin leveät, silmät vähän vinot ja
iho kuin auringon paahtama, Mies osasi
hyvin Suomea, ja he keskustelivat jonkin
aikaa .Yhtäkkiä outo mies hävisi nakyvista
- hanta ei ollut eniia missään. Vähän
myöhemmin (heinäkuussa 19481 sama
olento tuli uudelleen Rasasen puheille.
Ta1Ia kertaa he lähtivät yhdessä katsomaan alhaalla rannassa olevaa lentolaitetta. Tuntematon olento esitteli Markus Rasaselle maassa lepäävän aluksen. Hän sai
tietää, että tämä kolmen jalan varassa lepaavä, alle kymmenen metrin lapimittainen kiekko ei ollutkaan kotoisin maan
päältä. Olento sanoi: rtMe tulemme muualta*, mutta ei kuitenkaan ilmaissut lahtöpaikkaansa tämän tarkemmin.
Tämän jälkeen Rasanen tapasi vielä
monta kertaa samoja olentoja, humanoideja. Kontaktien yhteydessä hän sai runsaasti hammastyltavia tietoja ja humanoidit auttoivat hanta monella tavalla. Viimeinen tapaaminen oli elokuussa 1949.
Tuolloin hän kävi myös lentolautasen sisällä. Pohjapuolella olevasta aukosta mentiin pyöreään huoneeseen, jossa ei nakynyt juuri mitään kalusteita tai laitteita.
Suunnilleen keskellä huonetta oli pyöreä
pöytä ja sen edessä pari istuinta. Ulkoapäin vaikutti silta, ettei aluksessa ollut
minkäänlaisia ikkunoita, mutta sisältä kultenkin näki mainiosti ulos. Koko alan lautasesta kuului pientä suhinaa.

Markus RZfsänen, suomalainen kontaktihenkilö.

Aluksessa oli kaksi olentoa, joilla oli yIIaan tummanruskea, yhdestä kappaleesta
tehty ruumiinmuotoinen puku. Toinen olennoista avasi seinästä jonkinlaisen lokeron,
josta hän otti esiin joitakin laitteita, muun
muassa kypärän, joka pantiin Markus Rasasen päähän, kun han istuutui pöydan
ääreen. Tämän jalkeen humanoidit kertoivat Rasaselle monenlaisia asioita. Hän sai
tietää, että hanta noIi pidetty silmällä jo
vuosia^.

- Minä

pistin sen silloin melkein leikiksi, mutta hän sanoi: .Ala epäile sellaista, mika on tosi. Meillä on kaikki mahdollisuudet.~
- Hän sanoi, että tästä lähtien saan
olla aivan huoletta kaikissa tilanteissa, ett ä koskaan ei ole minkäänlaista vaaraa,
olipa tilanne minkälainen hyvänsä. Tämä
on pitänyt ehdottomasti paikkansa.

- Ja sitten: jos haluan kehittää fyysisiä ja psyykkisiä kykyjäni, niin ne ovat
täysin minun itseni hallittavissa, sillä he
vaikuttavat siihen ulkopuolisesti, aivan
niin kuin radiolähetin vaikuttaa vastaanottimeen, jos se on viritetty oikealle jaksoluvulle. Tämän jälkeen on kaikki ollut
elarnassäni merkillisen helppoa.

auttamiseksi. Hän on parantanut tällä tavalla monia henkilöita [varsinkin rnielisairaita). Kaiken kaikkiaan: Rasanen oppi helposti tekemaan mitä hyvansii fakiirien, taikureiden, voimamiesten ja voirnistelijoiden vaikeimpia temppuja.

Keksintöjä
Fakiirien kuningas

Pohjois-Norjassa sattuneitten ufotapausten jälkeen Markus Rasanen pystyi helposti kehittämään omia kykyjään. Hän oli
usein yhteydessä humanoideihin - ei tosin enää fyysisesti, vaan suoraan aivojen
välityksellä. Rasanen kertoo, että hanen
aivoihinsa lähetetään jatkuvasti uusia tietoja (joista monet ovat nykyiselle tieteellemrne täysin tuntemattomia).
Oman ruumiinsa hallitseminen oli kiinnostanut Markus Rasasta pienestä pitäen
ja niinpä hän - hurnanoideilta saamiensa
tietojen avulla - kehitti itsensä nopeasti
taitavaksi fakiiriksi, Kahleistavapautuminen oli eräs hanen paanumeroitaan, kun
han 50-luvun alussa esiintyi Saame-liiton
hyvaksi. Sidottiinpa hänet kuinka vahvasti hyvänsä, hän pystyi vapautumaan muutamassa sekunnissa. Rasanen oppi myös
poistamaan itseltään kivun tunteen, hall itsernaan veren kierron ja monet muut
ruumiin toiminnat. Niinpä hanet voitiin
naulata ristille (esim. yhdeksi päiväksi)
ja saman aikaisesti työntää hanen ruumiinsa Iapi myrkytettyja piikkejä. Tai hän
saattoi olla kuinka kauan hyvansa alastomana 30 asteen pakkasessa. Tällaiset toimenpiteet eivät vahingoittaneet hiinta mi llain tavalla, eivät vahingoita nykyisinkaan.
Rasasen uskomattomat taidot herättivät
50-luvulta melkoista huomiota, varsinkin
hänen kykynsä pysäyttää sydän - keneltä
hyvänsä. Eräissä lehtikirjoituksissa tätä pidettiin hyvin vaarallisena temppuna. Tosiasia kuitenkin on, että Rasanen on kayttanyt sydämen pysäyttämistä vain ihmisten

Hurnanoideilta saamiensa tietojen avulta Markus Rasanen on pystynyt tekemään
myös lukuisia hyödyllisiä keksintöjä. Niistä mainittakoon esim. seuraavat: rnagnetofonin yksinkertaistaminen, höyrysilitysrauta, ns. pentaref leksi-vastaanotin ja viirneisinpana uusi sensaatiomainen polttomoottori [pyörivät rnannatl , joka toimii
kaikilla tunnetuilla polttoaineilta ja saavuttaa ainakin 700 000 kierroksen minuuttinopeuden. Moottorin prototyyppi on parhaii[aan valrnisteiila [tunnetulle amerikkalaiselle yhtiölle). Rasanen ei ole tähän mennessä patentoinut ainuttakaan keksintöaan; taloudellinen hyöty on mennyt toisille.
Kaikkein merkittävimmät keksinnöt ovat
kuitenkin vielä edessipain: Rasasella on
suunnitteilla kymmeniä laitteita, .jotka
ovat sikäli uutta, ettei maailmassa ole
koskaan ollut sellaisia., kuten hän asian
ilmaisee. Eras mielenkiintoisimmista on
laite, jolla tulipajot voidaan sammuttaa
hetkessä. Sen periaate on hyvin yksinkertainen: happiatomien ulkoisella elektronikefialla saadaan tietynlaisten energiapulssien avulla muutos, joka tekee hapesta jalokaasun, jolloin se ei yhdy muihin aineisiin - palaminen lakkaa. Toisenlaisia
energiapulsseja voidaan puolestaan kayttaa hyväksi lääketieteessä, bakteerien ja
vi irusten tuhoamisessa. Eras mieli kuvituksellisimrnista on laite, jolla ihmisen ajatukset voidaan muuttaa kuviksi.
Kaikkein hammastyttavin lienee kuitenkin Rasasen lautasprojekti. Hän tietää lentolautasten liikevoiman salaisuuden ja

pystyy rakentamaan laitteita, jotka kayttäytyvat kuin ufot. Periaate on jälleen yk-

sinkertainen, signaaligeneraattorin Iahettarnat pulssit näyttelevät tässäkin keskeistii osaa. Aluksi hän kokeilee pienillä kappaleilla /2 kg, 4 500 000 elektronivolttial .
Esimerkiksi 75 kg:n painoinen laite pystyy
lentämään Helsingistä Rovaniemelle 7 05
sekunnissa. *Se on jo varsin nopea.. toteaa Rasanen.

Tulevaisuus

Rasasen asennoituminen eraisiin asioihin on hyvin epatava!lista. Esimerkiksi rahalle ja omaisuudelle han ei anna juuri
mitään arvoa. Han olisi vuosien mittaan
voinut koota suuretkin omaisuudet, mutta
han on halunnut vain auttaa ja palvella
toisia. Räsänen sanoo: .Kaikki olennot
[esim. humanoidit )ovat toinen toisensa
palvelijoita..
Markus Rasisella on ollut
kaikkiaan yhdeksiin liikettä [radio ja tw3
eri puolilla Suomea [mm. Helsingissä,
Lappeenrannassa, Rovaniemellä ja Ivalossa), mutta kun hän on saanut kutsun mennä jonnekin muualle, han on jättänyt liikkeensä koskemattomiksi ja lähtenyt. Liikkeiden omaisuus on sitten aikanaan myyty - huutokaupalla, kun omistajaa ei ole
kuulunut takaisin. Nykyisin Rasanen asuu
Urjalassa.
Markus Rasanen uskoo, että hänellä on
tulevaisuudessa eraita tärkeitä tehtäviä.
Hän on saanut tietää, että Iahitulevaisuudessa maai imaa kohtaa ydinseta, jonka
seurauksena yli 1000 miljoonaa ihmista
kuolee. Tuho olisi paljon suurempikin,
mutta onneksi ufot ja humanoidit puuttuvat tapahtumiin ja lopettavat sodan. Tam i n napuharvennuksenm seurauksena elamä maapallolla muuttaa monessa suhteessa muotoaan. Esimerkiksi nykyiset yhteiskunnalliset, poliittiset ja uskonnolliset jarjestelmat menettävät merkityksensä. Biologisetkin muutokset ovat huomattavia:
kehittyy uusi ihmisrotu.

EUROOPPALAINEN.. .
jatkoa sivulta 24
systeemiin soplmattomla, ei olemassaolevia kasttteita. Sitäkin merkillisemmalta tuntuu, että juuri
Neuvostoliitossa tieteellinen tutkimus on pagtynyt
- vaikkei siihen siellii pyritty - todistuksiin
hengen y l i v o i m a s t a aineeseen nahd e n ja ihrnissielun patjan tunnettua monipuolisirnmista kyvyistg ja mahdollisuukclsta. Edelleen
ovat venäläiset ns. Kirlianvalokuvaustekniikan ja
korkeajannltemikroskopian avulla todistaneet että
kaikilla ellvilla olennoilla on henklruumis - aura.
Tähän mennessä ovat spirätualistit ja teosofit pitáneet hankiruumiin olemassaoloa selviöna. Selvanäkljat voivat nähdä auran ja lukea siitä kaiken ko.
henki168 koskevan, luonteenpiirteistä menneisiin ja
tuleviin elámanvaiheisiin, sekä määrittelemään sairaudet, myös ne. jotka ovat tulossa. Jo tuhansia
vuosia sitten oli muinaisegyptilaisiliä, kreikkalaisilla
ja roomalaisilla käsitys ihmlsen auracta. Meidän
aikamme rneedioiden ei ole suinkaan ollut helppoa
vakuuttaa henkiruurniin olemassaolosta niitä, joilta
itseltä selvanaköisyyden kyky puuttuu.
Vuodesta 1939 alkaen ovat aviopari Semjon Ja
Wasileva Klrlian kehittäneet sattumalta tekemäansa
k e k s i n t ~ g ja tehneet tutkimuksia. Nyt kgyttaviit
heidän keksintöaan eri tieteenalojen tutkijat kaikkialla Neuvostoliitossa. Näiden energiaruumiin kuten Neuvostoliitossa henkiruumista nimitetään tutkimusten avaamia uusia kasityksia ihmisesta
ja kosmoksesta tuskin uskaltaa kaikessa valtavuudescaan edes kuvitelra.
Kirlianlt valokuvaavat ja suorittavat mi kroskooppisia tutkimuksia korkeajannitekentkissä, jata varten
korkeajannitekipinageneraattorin.
he
tarvitsevat
joka synnyttää 75 00-90
000 sahkövarahdysta sekunnissa. Generaattorin voi puristimln yhdistáa
optisiin instrumentteihin, mikroskooppiin ja elektromi kroskooppiin. Tutkittava kohde, käsi, kasvinlehti,
hyönteinen jne. sfjoitetaan valokuvapaperille purlstinten valEln. Kun generaattori tolmii, syntyy putistinten väliselle alueelle korkeajgnnitekentta, joka
saa tutkimuskohteen säteilemään valoilmioita valokuvapaperille. Kameraa ei naihin kuvlln tarvlta.
mKiihoittava varipanoraama, rnaailmankaikkeuksia
taynnä valoja, sinisia, kultaisia, violetteja, kaikki
loistavia ja kipinöivia=.
~Ilnohtumaton maailma avautui silmieni eteen.
hehkuvia labyrinttejä - salamoivina, vilkuttavina,
liekehtivinä. Jotkut kipinat olivat liikkumattomia,
jotkut liikkuivat tummalla taustalla. Noiden aavemaisten vafojen yfapuolella oli kirkkaita, montvarisia liekkejä ja sarneita pifvia..
[jatkuu seuraavassa numeressa)

Otavan uusimman ufokirjan nimenä on U f o j e n
m a a 1 1 rn a.

Sen on kirjoittanut turkulainen Reijo

sjögwn. Hln on kiinnittanfl teoksessaan huomiota
myös ufojan ja humantiidjen
väkivaltaiseen

tawmiseen- Eräs
Ongelmaan
IiiWvri'Imi'
on ns. rnustapulruiset miehet, Joista Reijo SjiQten
kertoo kirjassaan seuraavaa:

Ufotutklmuksien moninaiseen ongelmakenttaan
on alun alkaen kuulunut myös vähemmän tunnettu
pllrre: ~ M e nin Blacka (MIB) ell mustapukuiset
mlehet. Ensimmäinen havalnto mustapukuisista
miehista eli vaientajista Ilmaantui jo ufotutkimuksien al kuvalheessa, tarkalleen sanottuna kesäkuun
22. paivgn8 1947.
Tsllöin Kenneth Arnold, jonka oma havainto samana vuonna loi termin lentävä lautanen, tutki
Maury Islandilla 21. pälvana kesakuuta tehtyl havaintoa. HavainnonteklJä kertoi hlinelle saaneensa
samana päivänä oudon puhelinsoiton. Tuntematon
soittaja pyysl hanta paiv~lliselle kanssaan. Harold
E. Dahl, havainnontekija, sopi tapaamisesta seuraavaksi päivaksl.
Kun kutsuja ilmaantui Dalin kotiin hän osolttautul noin 40-vuotiaaksi. kesktpltkaksl, tavallisennakölseksl mieheksi. jolla oli yllaan musta puku. Mles
pyysi Dahlia seuraamaan hiintä keskikaupungille.
Istuuduttuaan vilmejn lounastamaan, mies kertoi
Dahlin edellisen plivän ufohavatnnon yksltyiskohtaisestt kehoittaen Dahlia vaikenemaan tapauksesta, ellei halunnut perheelleen tapahtuvan mitään
ikiiväa.
Edellä ollut lyhyt yhteenveto oli siis ensirnmalnen raportti vaientajista. USA:n Ilmavoimat pItlvat
Dahlin tapausta petoksena. jopa eräänä ufojen his-

torian llkalsimpana, mutta rllppumatta sen totuusarvosta, se sisatsi elementtej8, jotka sitten oli toistuva monta kertaa myöhemminkjn.
Mustapukulsten miesten klassikko on vuodelta
1953. Amerikkalainen ufotutklja Albert K. Bender
kehltti oman ufoteoriansa, jonka 18hetti ystävkilleen
kirjeitse. Sama kirle oli mukana k o l rn e 1 l a
v a 1e n t a J a l l a, jotka saapulvat Bendertn luo.
Yksi heistä ei puhunut sanaakaan, vain tuijotti
Benderiä. Uakst muuta selittlvat hanen olevan olkellla -Iii1111
~ aiastamasta
- la.- mutta kialslv8t h8nt8 .l
salaisuuttaan ja olivat häntä kohtaan lujia. Wman
oudon vierailun tuloksena Bender lakka& organisoimansa Internatlonal Flylng Saucer Bureaun (KansalnväIlsen tentolautasviraston] eikä oIe sen jBIkeen osallistunut järjestäytyneeseen ufohrtkimukseen. Totuuden julkistaminen ufoista alheuttalsl
kaikkialla muutoksia, ja tiede kärsisi melkoisen kolauksen, on Bender lausunut. Yhdeksän vuoden
kuluttua kohtaamisesta Bender klrjottfl kfrlan:
Flying Saucers and the Three Men [Lentavat lautaset ja kolme miestä). Bender on lausunut, ettg
mustapukulset rnlehet ovat toisplaneettalaisla, jotka ottavat m e t i v e d e s ~alnetta, Jota sitten käyttävät
ruokanaan. Benderin selitykset merivedestl ja
toisplaneettalaislsta vatentajista loivat kuitenkin
vain lisli8 sekavuutta jo ennestaänkin sekavaan ufoongelmaan.
~aientajatasioivat glribaalisti. Paitsi Amerikassa
he ovat kayneet tukahduttamassa ufotutkimuksia erl
puolilla Eurooppaa, Australiassa ja Uudessa Seelannlssa. Llhin suomalaisia kiinnostava raportti on
naapuristarnrne Ruotsista. Siellä heidän kasllnsa
joutui Sven Magnusson -niminen ufotutkija. Magnusson on tunnettu rehelliseksi, tyólleen omistautuneeksi ufotutkijaksi. Hän sai kolme puhelinsoittoa h8nen omalla kielellään. Joka kerta Ranta kehoitettiin jättämään ufotutklmukset ennen kuin olisl
liian rnyöhalsta. Magnusson ihmetteli miten tuntematon soittaja tiesi hanen työstiän enemmän kuin
h8nen vaimonsa. .Pidän arklstoanl lukukammiossani
lukkojen takana. Kuitenkin soittaja tiesi sen sis81Iön tkaar, kuin han olisi työskennell yt jatkuvasti
kanssani., totesi Magnusson.

Vaientajien hiimmastyttävtmpiin ominaisuuksiin
kuuluu juuri se yksityiskohtaisuus, jolla he ovat perillä =uhriensa. toiminnasta.
Länsi-saksalainen ufotutktja, apteekkari Kari
Veich valmisteli uforaporttiaan postitettavaksl seuraavana aamuna. Tällöin tuli taas kerran mukaan
kuvaan tuo outo puhelinsoitto:
- Herra Veich, ei ole jgrkeviig postittaa sita raporttia.
- Kuka olette? Veich tiukkasi.
- Aani. joka varoittaa teitä nyt - alkaa postittako raporttla. silta tulee vain Ikavyykslä teille.
Puhelu loppui tahän. Puhelinlaitoksetta ei soittajaa
pystytty jaljitthrnäan. Velch ori ymmärrettavasti
IarkytPynyt. silla eih8n raportista voinut tietä& kukaan muu, koska sita ei oltu vielä edes loppuun
kirjoitsttukaan. Tuntuu siltä kuin vaientajat olisivat
ajatustenlukijolta, kalkklen muiden avujensa Iisaksi. Seuraavana aamuna, matkalla apteekkiin Velch
postitti raporttinsa, huolimatta varoituksesta. Puolenp5iivan Jalkeen apteekkiin saapui tumma 3 U 0 vuotias mieshenkllö ostamaan asperlinia. Veichin
kaariessa ostosta paperiin asiakas sanoi:
- Miksi ette noudattanut neuvoamme, herra Veich?
- Noudattanut neuvoanne mistl?, kysy1 Yeich.
- Raportista! Postititte sen vaikka klelsimme,
miksi Karl?

Nyt Vetch ymmärsi kuka asiakas oli ja vaati tietäl
täman henkilöllisyyden. *Ette kuitenkaan uskoisi,
jos kertoisin kuka en ole.. Tämän omituisen vastauksen annettuaan muukalainen poistui apteekista.
Veich meni ulos nähdäkseen minne vieras katosi,
mutta nakl vain mustan, tumrnaikkunaisen auton
Ioittcinevan. Veichin uforaportti ei koskaan saapunut vastaanottajalle.
Vaientajien erikoistalpumukslln kuuluu myös saada toisten kirjeitä eri maiden postilaitoksllta. Kuitenkin on .Matti MeikaläiselIam erittiin vaikeata
saada postista edes itsens8 klrJoittamIa kirjeitä
takaisin, puhumattakaan siitä, ettá saisi tofsen henkilön kirleen. Mlten vaientajien on onnistunut saada n8it8 kirjeitä postilta, koska posti voi luovuttaa kirjeet vain sille henkildle, jolle se on osoitettu, ja klrjeen kirjoittajatie vain siinl tapauksessa, ett8 hän tarpeeksi seIvasti pystyy osoittamaan
olevansa kirjeen kirjoittaja seka luonnoltisestl henkil6llisyytensa.
Eras toinenkin seikka vaientajien toiminnassa on
klinnlttanyt huomiota. nirnittiiin vaientajien kiyttam8t a u t o t . Ne ovat poikkeuksetta mustia ja
tummaikkunaisia, viimeistä mallia Ja Isokokoisia.
Muutamissa tapauksissa on vaientajien käyttämän
auton rekisteritunnus saatu merkittyä muistiin.
mutta joka kerta ne ovat osoittautuneet vaarennaksiksi. USA:ssa havaitut rekisteritunnukset ovat
lähes poikkeuksetta olleet Länsi-Virginian tunnuk-

sia. luonnollisesti valrennöksi8. Ovatko vaientajat
kiintyneet jollakin tavoin Länsi-Virginiaan? Omassa
maassamme ei tunneta ainoatakaan varmaa tapausta vaientajlsta, vain yksi epävarma. mahdollinen esiintyminen.
Yleensä ufotutkljat ovat uskoneet vakuuttavasti
esitettyihin varoituksiin luopua ufoarvoituksen selvittelysta. Australialainen Edgar Jarrol uskoi vasta
sitten. kun hänelle oll sattunut onnettomuus. Hänet
töytalstlln tavaratalossa portaita pitkln alempaan
kerrokseen Ilman, etts ket88n olisi ollut hänen 18hettyvilli%n. Huhtikuussa 1959 Ibydettiin amerikkalainen astrofyysikko M. K. Jessup kuolleena autostaan ersalta pysak8intipaikalta. Kuitenkaan el ole
varmaa, onko oikein liittää Jessupin kuolemaa
mustapukuisiin miehiin, mutta k n e n ystävänsä
kertoivat Jessupin saaneen kehoituksia luopua työskentelystäan ufo-ongelmien kimpussa.
Mistä nämä mustapukuiset uhkailijat sitten oikein
ovat? Vastausehdotukset vaihtelevat avaruudesta
maan sisäan. Vaientajlen hIlistytt&vh ufojen Ja ufw
tutkijoiden tuntemus on antanut aiheen olettaa
heldan kuuluvan johonkin avaruuskulttuurtln. joka
haluaa tolrnla maapalloIla salassa. Toiset pitSv&t
heitä Jonkin tuntemattoman rnaalllsen kulttuurin
edustajina: tuntematon kulttuuri, joka eIaisi näiden henkil~iden mukaan maanalaisissa luolakaupungelssa. Myös he haluaisivat pysya tuntematte
mina. Loput arvailut ovat silta v81ilta ja ehká hieman tavanomaisempia: esim. jokin kansainvälinen
jarjesto.
Monien ufotutkijoiden mielestä myös Pentagon
on eräs hyvä epäilyksen kohde. Pentagonln edustajat ovat kuitenkin valttäneet oIevansa mustapukuisten miesten suhteen yhtg ymm81188n kuin muutkin.
Coloradon Ylioptston ufotutkimusprojekti julkaisi tutkimuksistaan kirjan nimelti: Scientific Study
of Unidentified Flying Objects eli tieteellinen tutkimus t.unnistsmattomjsta lentgvista esineistg. Se
ei sanallakaan puuttunut mustapukuisten miesten
ongelmaan. Kirjassa on kuitenkin selostettuna
Mauty Islandin eli Dahlin ufohavainto. johon suhtauduttiin samassa s&vyssa kuin USA:n Ilmavoimien tutkimus aikoinaan suhtautui: petoksena.
Miksl tutkimus ei puuttunut vaientajien ongelmaan?
Ehkä siksi, etta Coloradon Yliopisto sai ufotutkimukset tehtäväksi Ilmavoimien ja Pentagonin puolesta, koska Ilmiölle oll saatava luonnollinen selltys, johon uskoivat tavallisten kansalaisten IisBksi
my8s tiedemiehet. TSrnBn vuoksi ei haluttu paljastaa mahdollisesti sitä, että mustapukuiset vaientajat olisivat Itse aslassa olleetkin Pentagonin
asiamiehig, jotka jo etukfiteen olisivat halunneet
vaientaa ufututkijoita seka parhaimpien ufohavaintojen tekljölta puhumasta aiheesta.
Jatkuu sivulla 21
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Aino Kassinen:

Mita tapahtuu vuonna 1972
Kun kuvat muuttuvat slaviksi vapain
liikkein, kun veneet uivat kalojen lailla
veden alla, kun ihminen kuten lintu
matkaa läpi taivaan: silloin puoli
maailmaa vereen upolettuna on kuoleva,
mutta ne, jotka elävät läpi kaiken tämän,
pelon ja kauhun valtaamina tulevat
tekemään näin: he pakenevat vuorille
ja onkaloihin, korpitin ja metsiin ja
piilopaikkofhin
Ursula Shipton (1488-1561 1

. ..

Tavallinen ihminen on tulevaisuuden suhteen
varsin avuton: monet tapahtumat tulevat Kanen
eteensä täysin odottamatta ja ylT.tcaen. Joilla*
kin ihmisillä on kuitenkin erainlainen kyky
nähdä asioita ennalta - ainakin muutamia
asioita. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi:
selvanakijar, profeetat, astrologit jne. TieteeIli,
si5 ennustajia kutsutaan futurologeiksi. Kaikille
ennustajille en yhteistä ainakin se, etta heidan
tehtävänsä on usein varsin epakiitollinen, sillä
erehtymisen mahdollisuus on tavallisesti suuri.
Muutamat ennustajat ovat kuitenkin osoittautuneet tavallista luotettavammiksi; heistä on n i l p
lut henkilöita, joiden sanoihin kiinnitetään huo,
rniota tavallista enemmän - jopa ns. uirallisel,
ta taholta.
Kun vuosi vaihtuu, kaikenlainen ennustelu
ja tulevaisuuden utelu on yleensä vilkkairnmillaan. T a m a on ehka perintöa menneiltä ajoilta,
jolloin vuodenvaihteen merkkej'i tahyiltiin suurella mielenkiinnolla. TalIa hetkella tulevaisuuden kysely on silralikin aiheellista, että monista
erilaisista Iahteista on jo vuosia sitten tullut
tietoja, joiden mukaan vuonna 1972 tapahtuu
erittäin merkittäviä asioita. ZTseimrnat ennustuk,

set viittaavat maailmansodan syttymiseen. Mita
sitten tapahtuu? Varmaa vastausta ei ole mahdollista antaa, mutta tiedustellaanpa tunnet*
tujen selvän5kijoiden käsityksla naista asioista.

VUODEN MERKITTAVLN TAPi4HTUMA
Aino Kassinen, mika on vuoden 1972 merkit*
tavin tapahtuma?
- Pitas olla se ufwjen asia, joka tulee ihrnis*
kunnalle enemmän näkyviin.
- Miten tämä ilmenee?
- Esiintyminen on vilkkaampaa. Ne (humad
noidit) tulee ihmisten muodossa.
- Mihin aikaan vuodesta ilmi6 alkaa?
- Kevailra ja kesällä. Lunta ei ole silloin,
- Esiintyvatkö ne kaikkialla maailmassa?
- Ei, se riippuu asioista ja levottornuuksis.
ta. Mutta ei ne joka maassa ole silli tavalla
kuin Suomessa ja Venajatla.
- Siis erityisesti Suomessa tulee ufoja näkymaan?

- Tulee.
- Millaisia maailmanpoliittisia tapahtumia
on näkyvissä?

Ne on vahan vaikeita. Venäjän ja Kiinan
tilanne on vaikea; sodan vaara on olemassa.
-

- Miten tämä liittyy Suomen tilanteeseen?
- Ei se huonosti liity. Kriisikausi on, mutta
näyttää, ettei se kesta kauan.
- Entä millainen on tilanne muualla Euroo,
passa?
- Kyllä siellä levotonta on, mutta tasapaid
noon paastain.
- Onko USA mukana n!iissa tapahtumissa?
- On, täysin. Se ei voi oIla poissa, sillä niila
I ä h b on sopimus Kiinan kanssa.
- Milloin tällainen sopimus on tehty?

- Sitä minä en tiedi. Ei se ole tanä vuonna
(1971).

-

Suomen kannalta vuosi 1972 ei siis ole
kovin vaikea?
- Ei ole, paitsi jonkin verran.
Toista tunnettua suomalaista selvanakifaä
Sihran Aleicumia ei kirjoittaja onnistunut ta*
paamaan, mutta Kanen kisityksensa ilmenevät
syksylta ilmestyneestä Ilmo Kallio~Soukaisenkirjasta >Mitä tapahtuu 19&5?» (Alea0Kirja Oy)
ja eräästä elokuussa tekemästäni haastattelusta.
Sihran Aleicurn pitää varmana, että Kiinan ja
Neuvostoliiton välilIe s y t t y y sota vuoden 1972
aikana. Muut sotapesakkeet ovat Kaakkois-Aa.
siassa, Zahi~Idissä ja Afrikassa. Maailmansota
leviaa nopeasti myös Eurooppaan (ke&lla 1972,
ilmeisesti heinakuun 4. päivänä). Neuvostoliitto
etenee syvälle Lansi~Eurooppaan, LoireRhone
#linjalle saakka. Ydinaseita ei vieri tasa vai*
heessa kiytetä, mutta Neuvostoliitto k5yttai
Kiinassa biologisia aseita ja sen seurauksena kiG
nalaisten riisiviljelykset tuhoutuvat. Tistä aiheu*
tuu ankaraa nälinhatai. Kovien taistelujen ja10
keen Kiina saa Neuvostoliitolta laajoja mawalueita.
Suomen kohdalla Sihran Aleicumin kasitykset poikkeavat jyrkisti Kassisen näkemyksistä.
Sihran Aleicumin mukaan .Suomen miehitys
ja hyökkäys Skandinaviaan tapahtuu vuonna
1972 samanaikaisesti suursodan syttymisen
kanssa». Suomi jakautuu kahteen maan (Jyvaskylan eteläpuolelta) . Eteli-Suomesta tehdak
Neuvostoliiton ohjustukikohta*alue. Nalänh"
ataa
esiintyy. Neuvostoliitto miehittaa koko Skandinavian.
Tassä yhteydessä voinee mainita myös eraistä
humanoideilta saadusta ennustuksesta, joka kaskee vuotta 1972. Tapani Kuninkaan kirjassa
wUfoja Suomen taivaalla> (Kirjayhtymä 1970)
kerrotaan IappeenrantaIaisen Pekka Hakapellon
kontaktista (SS. 149-1 501, joka tapahtui keGlla 1967. ,Olennot kertoivat, että ihmiskunp
taa tulee kohtaamaan tietyn ajan paista järkyt.
tavä ja verinen onnettomuus ja antoivat ymmar,
täa, että se olisi sota. . .B Kirjasta on taxkoituk*
sellisesti jätetty tarkemmat tiedot pois. Nämä
tiedot ovat: maailmansota syttyy kesällä 1972,
sen aloittaa Kiina.
""

VAALIT, W S I HALLITUS JA KEKKONEN
Aino Kassinen, miten vuoden alussa olevat
vaalit sujuvat?
- KylIa ne sentaan onnistuvat, vaikka pur.
nausta on.
Mika puolue voittaa?
Kyll'i kai siinä demarit osaksi ja osaksi
keskustapuolue.
- Miten SMP menestyy?
- Se mekastaa liikaa. Eihän siihen kukaan
luota.
- Miten Kokoomus menestyy?
- Kylla se menestyy.
Milloin uusi hallitus muodostetaan?
- KylE se saadaan melko pian.
- Tuleeko paaministeriksi Karjalainen?
- Ei, ei.
- Kuka hän on? .
- En uskalla sanoa.
- Onko hän aikaisemmin toiminut paimis.
terinä?
- On. Hän on jarkeva ja voimakas. Jurna*
luusvoirnat auttaa Kanta.
Sihran Aleicum on kuulemma vaalien tulok,
sesta aivan toista mieltä: hänen mukaansa o p
positio (Iihinna kokoomus ja SMP) voittaa.
Hallituksen muodostaminen on pitkallista ja vai*
keaa. Vaalien tulos aiheuttaa sen, että presi*
jatkuu sivulla 30
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SYKSYN UFOT
SUOMESSA
Syksy 1971 on oliut ufofen suhteen varsin
tavanomaista aikaa: ei ole esllntynyt ufo.
aaltoa, mutta toisaalta ei ole ollut aivan
hiljaistakaan. Mitään hatkähdyttävää ilmi&
ta ei kuitenkaan o b tullut tietoon. Seuraa.
vassa ssitettavä lyhyt katsaus syksyn ufotapauksiin on pakostakin kovin puutteellinen, silla läheskään kaikki esille tullut alneisto ei ole ollut kirjoittajan käytettavi,
sa. Toisaalta havaintoja on kertynyt kaikkiaan niin paljon, ette1 nlistä ole mahdollista mainita kuin aivan pieni osa.

Enslrnmäjnen estmerkkl on eLokuun v1fmelsltt~
palvlltä. Perjantaina 27. 8. 4971 klo 17.30 oli Heikki
Koskinen KokemiieltB kalastamassa kahden t o v e
rinsa kanssa Merikarvlan Ouran saaristossa. Tailöin mlehet havaitsivat noin kahden kilometrin
padsski olevasta kallioluodosta nousevan ylös Ison,
mustan, pallonmuotoisen esineen. Noustessaan eslneen lilke o!i pybrivri, se vuoroin laski, woroln nousl, kunnes se saavutti puolen kllometrln korkeuden.
Täman jälkeen esine muuttui soikean muotoiseksi
ja sal hieman punertavan värlsavyn. Sitten se nousi
yha ylemrn8ksi ja häipyi nakyvlsta. Eslne oli nakyvissä noin puolen rnlnuutln ajan. Mainjttakwin, että
Heikki Kosklnen harrastaa mwttorl- ja purjelentoa
ja on tottunut tekema8n ilrnakehan havatntoja.

Sitten syyskuuhun: Juvan Palokankaalla ja useissa LBhlkylissEi nahtiin syyskuun alkupalvlsta Iahtisn
outo esine taivaalla. Kirkkaina iltoina sen kummalIlsta Illkehdintäei seurattjln mm. kllkarilla. Tällöln
voltiln todeta, etM ufon alaosa oli ellipsln muototnen, ylaosa taas muistutti Icartlomalsta tornla. Molemmat osat olivat tgynnii valopisteitir. Kun esine
kiihdytti nopeuttaan, sen alaosasta .jäi jatkeen valohantäa. Ufon [Ilkkumlnen oll hyvin kulmtkasta Ja
ikaan kuin painovoimasta riippumatonta.
Syyskuun 14. paivsnl klo 20.05-20.20 rouva R.H.
OlarJsts oli miehensä ja kahden tyttärensa kanssa
matkalla Evltskoglsta kotilnsa Olartln, kun he näklvht erittäin kirkkaan, valkohehkuisen ufon. Se oll
noln kuun kokolnen, solkea ja littelhk6 ja se lensi
sBinni5lIistä. hyvin hidasta vauhtia ja juurl S e w l a s t a nousseen vuorolentokoneen alapuolella noln 400
-500 metrtli maanplnnan ylapuolella. He pysllyttivgt autonsa, sammuttlvat vaLot ja menivgt ulos katselemaan näkyä. Heidän autonsa taakse 011 pysahtynyt toinen henkilöauto, jossa oll alnakln kolme hem
kllöä. Myös he katselivat samaa llmiötii. Ufo Illkkul
aanettöm8sti noln kilometrin etaisyydellä heisa
Karjaalle p8in. Lentokone oli ehtinyt jo mennä ja
sen äänl hävitä. Stlla hetkellä kun ufo 011 suoraan
lentokoneen alapuolella, sen koko Lentokoneeseen
verrattuna oli suuri. Noin kuuden minuutin katselun
jiilkeen he lähtivät jatkamaan matkaansa kehätielle.
Sieltakln he näkivät saman ufon. joka etenf Iannestä noussalta pllvlP kohtl. Havalntoaike oll kaikkiaan noln 15 minuuttia.
Samana iltana nlhtiin Tapiolassa kilhrilla klo
23.15 outo lentäjä, joka et ollut satelllttl, lentokone
eikä lintu, el tahdonlento elka muukaan tunnistettava esine. Kiikarjlla katsottuna se 011 n d n 10 kertaa suurempl kuin satelltttl. ei klrkas, paljatn sllmln
sitä ei näkynyt. Lento oll nopeaa Ja lentoaika noln

- Ilrniat8 katsellessani ohitti minut kaksi autoa,
joista ei kumpikaan pysahtynyt, tosin toinen näistä
hiljensi vauhtiaan kohdallani.
- Noustuani takaisin autooni jatkaakseni matkaa
huomasin ufon jdleen seuraavan minua. Nyt oli
vgri taas sinertavg ja muoto laatikkomainen. Esine
lähestyi autoani ollen siitä ensl 100 m ph8ssä. Se
valaisi nyt ympäristön kirkkaaksi. Taas pysäytin
auton1 ja nousin kuorman päälle katsellakseni sitä
enemmän, mutta nyt se oll kadonnut. Samassa huomasln tlen vasemmalla puolella olevan metsan ylapuolefla valokentsn ja kirkkaan pyörivän pallon tulevan sieltg kohti tietä. Se hävisi taas noin 100 m
ennen tietä.
Tutkiessanl valokenttäh metsän yltipuolella
havaitsin sen paallii tumman, pitkänomaisen esineen, loka oli vinossa asennossa maahan nähden.
Esineen ylapaasta lensl kaksi kirkasta tähteä sen
alapäähän. Uselta klrkkalta tähtisikermil näkyi valokentan ytapuolella. Seurasin ilmiötä noin puolen
tunnin ajan.
Syyskuun 28. päivänä klo 20.30 nähtiin Torniossa
.punainen valo pallo^, jonka tentosuunta oli kaakost a luoteeseen. VBlillá ufon valo muuttui vihreaksi.
Se pys8htyi muutamaksi rninuuttksi Ihntiselle taivaalle, jonne se pienentyen hävisi. Kello 22.30 samanlaisen ufon nähtiin lentav8n päinvastaiseen
suuntaan. luoteesta kaakkoon.

-

Valokuva Vehmaan Rautilassa 23. elokuuta klo 01
nahdysta ufoilmiösta. [Kuva Pekka Siitoin.)

20 sekunttla sen IentaessB suunnitleen puolet taivaankannesta. Muoto oli kolrniornainen ja suunta
oli Tapiolasta Kirkkonummelle päin.
Porilainen Asser Vuorinen niiki 27. p8ivá syyskuuta klo 21.45 varsin erikoisen ufailrnian. jota
hän kuvaa seuraavasti:
- Olin kyselseen aikaan matkalla kuorma-autollani Parkanosta Poriin. Otiitettuanl Seinajoki-Kuru
tienristeyksen havaitsin au?oni peruutuspeilistä takanan1 lähestyvän laatikkomaisen, sinista valoa sateilevan esineen. Se oli henkilöauton kokoinen ja
liikkui aivan tienpinnan tuntumassa. Siinä erottui
selvästi kolme vaakasuorassa tasossa olevaa valojuovaa. Pysaytin autoni tarkastellaksenl eslnetta
Iáhemmin. Se oti jäänyt autostani noin puoli kilometri8 ja siirtyi tieltä noin 15 m puiden latvojen
yiapuolel!e. Sinertäva valo oli nyt muuttunut punaiseksi. Samoln oli eslneen laatlkkomuoto vaihtunut kypgr8n muotoiseksi. Punaisen säteilyn keskeltä eroittui selvästi tummempana ihmista muistuttava hahmo kädet sivuilla.

Anssi Hakalan kerto-

muksen
perusteella
tehty piirros hänen 30.
syyskuuta Marttilassa
nakemastaan ufoalen-

nosta.

Syyskuun vlimeisena pgiviina! oll 12-vuotias Anssi
Hakala palaamassa kotiinsa polkupy6rällaan serkkunsa syntyrnäpaivilta. Kapea kärrytie, jota pitkin
Anssi matkasi, k u k i läpi metsaisen alueen Heikolan kylässä. Marttilan piiajassa. ErMn miien alla
Anssi hyppäsi pois pybransa satulasta taluttaakseen sen rngkeä ylOs. Jotakuinkin mäen huipulIa
h8n asetti jalkansa taas pyoran polkimelle jatkaakseen aioaan, kun huomasi, ettii hinen takanaan oli
toinenkin jalka. Vieras jalka oli variltaan vihre8.
Kaantiiessaan katseensa kokonaan taaksensa Anssi
havaitsi ilmassa, hieman takateIinetta korkeammalla istumassa ofevan miehennaköisen olennon, Jolla
oli yjlaan maastopukua muistuttava vaaleanvihreä

=punainen jal kapatlom, Josta IahtI tulen varisia kiileja. Puolen minuutin lennon jälkeen kuului rajähdystä muistuttava iiani, ja ufo hlvisi nakyvista.
Samoilla seuduilra - varsinkin Lahden IahettyviIla
- nähtlln lokakuun alkana useitakin mielenkiintoisia ufoilmibit8. Vaikuttaa silta ettg niiilla alueilla
on viime kuukausien aikana esiintynyt ufoja enemmän kuin keskimtiärln muualla Suomessa.
Marraskuun havainnoista suurin osa näyttää keskittyneen Pohjois-Suomeen; tosin Keski-Suomestakin tiedet8ln kymmenkunta tapausta. joista useimmat ovat tavanomaisia valollmlöita. Seuraavat
pari esimerkkiä on poimittu sanomalehdlsta:

asu.

Olennolla ei ollut suuta eikg nená8. NaissB kohdissa oli vain joltakin epamaaraisra ryppyjä. Silmät olivat täysin pybreat, normaalin kokoiset. Kädet ollvat suhteettoman pitkat: ne ulottuivat huomattavasti polvitaipeen alapuolelle. MyBs jalat oIivat pitkät. Olento oll kokonaisuudessaan noin 180
cm pitkä. Eräs ominaisuus olennon jaloissa oli se,
et€$ ne jollakin tavoin rnulstuttlvat patsaan Jalkoja.
Jaloissa ilmeisesti oli jonkinlaiset kengat, mutta
ne eivat erottuneet selvasti erillisiksi, vaan aivan
kuin kuuluivat kiinteästi koko asuun.
Olento oli asettanut pitkasormlsen katensë Anssln pään slvulta (tai takaa] taman otsalle siten,
ettg sormet roikkuivat silmien edessä. Olento istui
ilmassa ja seurasi Anssia, vaikka tämä podki vlmmatusti pyöräänsä. Yhtäkkiä se kuitenkln katosi
pyörin takaa, mutta tsmh ei saanut Anssia hiljentämaan vauhtiaan.
Anssin ajettua noln vlltisenkymment& metri3,
nousf metsän takaa, tien oikealta puolelta noin 6
metrln Iapimtttainen, lautasen muotoinen. outo
esine. Esine seurasi Anssia noln 200 metri& laskeutuen välillä puiden latvojen alapuolelle. Tien kavetessa esfne oll noussut ylös, mutta laskeutunut
taas noin viiden metrin korkeudelle Anssin yläpuolelle. Sitten esineestä oli alkanut sataa Jotakln
ainetta, joka, ihoon koskenaessa oli alkanut *kihistam. Poika ei pystynyt enaiin kiihdytt8mMn vauhtiaan. silla oman kertomuksensa mukaan hän ajoi
jo niEn lujaa kuln Iklna valn paasi.
Lautanen oli variltiiän vaalea, metallin viirinen ja
se lolstl valaa. Mitaan muuta yksltylskohtaa ei
Anssl muistanut kuln sen, etta esineessa oll ollut
jonkinlaiset siivekkeen tapaiset ulokkeet, jotka kiersivät koko esineen ympäri. Siitä oli myös lähtenyt
ääni, joka muistutti kahden ruostuneen raudan hankaamista toisiaan vasten.
Turun Ufo ry:n tutkijaryhmln mukaan tatil Marttilan tapausta ei ole voinut aiheuttaa alueelta sarnoihtn ai koihtn liikkunut si3ähavaintopall0, kuten
er3lssa lehti kirjoituksissa vaitettiin.
Lokakuun 1. paiviinl klo 20.45 nähtiin Imjarvella

KUMMA V&LOlLMlO PUOLANGAN TAIVAALLA

Kirkkaan valollmliln Puolangalla Puotankajärven
ylapuolella havaitsi opettaja Simo Anttila lauantaiaamuna klo 3.10 aikaan. Valoilmi6 oli kananmunan muotoinen ja Iaplmltaltaan viitlsen metriä. Sen
keskellä 011 kirkkaampi valo. Valoilmi6 liikkui vaappuen noin 50 metrin korkeudessa valaisten yrnparistön.
Opettaja Anttilan asunto on 'noin sadan metrin
päässä järven rannasta. Valoilmiön vaikutuksesta
koko asunto muuttui klrkkaakst. Valoilmiö oli havalttavlssa minuutin ajan. Sltten se nousi ylöspain
ja katosi. Mitggn valojuovaa ei j8anyt jälkeen.
Puolangalla on aikaisemminkin nähty vastaavanlaisia valoilmiölt&.
- Ilmoitusta Puolangalla nahdysta valot lmiösta
ei ainakaan minulle ole tehty. sanoi Instnööri Ahtl
Karivieri Pohjois-Suomen Ufotutktmus-yhdlstyksestä
maanantai-iltana. Hln oli kuitenkin kuullut, että
samana yönä puolen yön aikaan oli pitkänomainen,
palloa muistuttava kirkas valollmi8 havaittu Haukiputaalla. Valoilmiö oli tullut koillisen suunnasta.
Rannikolla Oulun läheisyydessä on tana syksynä
alkalsemmlnkin havaittu vastaavia valoitrniöiti.
- ValoitmióitZi, jotka eivat jätä mitään jälkeä, ei
jalkeenpain juuri voida tutkia. Niiden Ilikkeet ja
esiintymiset kuuluvat kuitenkin laajempaan tutkimussarjaan, joten kaikki namá ilrniot kortistoidaan,
sanot Karivieri. [Kainuun Sanomat 1. 2 1. 1971].

OUTO VALOILMI& TAAS TAIVAALLA
Kitti lain Kaukosessa maitoautonku l]etta]at näkiviit tiistaiaamuna noin klo 4. 30 aikaan oudon valoilmibn idán taivaalla. Valo kulki vaakatasossa,
laski valjllä sahaavalla liikkae!l& alemmaksd ja siirtyi taas vaakatasossa ja nousi sahaavalla liikkeelll
ylBs. TBmii tapahtui kahdesti nojn 10 minuutin aikana, jonka valoilmiö oli nikyvissä. ( k p t n Kansa 25.
11. 1971).

SALAPERAISIX RADIOSIGNAALEJA
AVARUUDESTA
Useat eri valtiot ovat uhranneet runsaasti varoja
JåttllBisteleskooppien rakentamiseen, joiden avulla
on pystytty vastaanottamaan Pilyllisen koodin mukaisia radloslgnaaleja avaruuden eri osista. Ensirnmatnen ongelmaan paneutunut henkilö oli Jugoslavlatainen fyysikko Nikola Tesla. Yrittgessaan
pMsta yhteyteen mulden alyllisten elentojen kanssa hän antoi. vlrran kulkea 23 metrin (!] suuruisen
kaamin 18pi ja iskeä kipinän 60 metrin korkuisen
maston kärjessä olevaan kuparipalloon aikaansaaden valtavia keinosatamia. Jo vuonna 1899 hanen
onnistui vastaanottaa merkkejä. joissa oli selv8 jarjestelman sävy. Hänen paatetmansa, etta merkit oli
lähetetty avaruudesta, oli rnslko kiistämätön, koska
vasta kaksi vuotta myöhemmin onnistui langattoman keksijän Maxconin Iahettaa Skirjain yli Atlantin.
Vuonna f92t Marconi ilmoitti itse vastaanottaneensa merkkejä, joiTFa oli luonnonllmlöön kuulumaton sh$inndllisyys. Merkillepantavaa oli lisäksi 22
vuoden pituinen aikaero Teslan suorittamiin kokelsiin, sillä 11 valovuoden paassii on kaksi tahteii:
Epsilon-Eridanl (10,2 valovuotta) ja Tau-Ceti 11 1,8
valovuotta]. Mikaii näiden tahtljarjestelmien asukkaat vastaanottaisivat merkkimme, saisimmme heidan vastauksensa vasta noin 22 vuoden kuluttua.
Ehkä rnielikuvituksetlislmmat tulokset saavutti
Amherst Collegen (USA1 tahtltieteen professori
Davld Todd 23. 8. 1924 suorittamassaan ko!cerssa.
Yhdysvaltain laivasto rahoitti hanen kokeensa, jossa käytettiin Charles Francis Jenkinsin kehittamsa
=radiokameraa.. Radiosignaalit muutettiin laitteessa
valonsäteiksi, jotka kiinnittyivät valonherk8n paperin pintaan. Kojeen antenni oli suunnattu Marsiin.

joka oli silloin tavallista fäRempBnä maata. Llsäksl
Yhdysvaltain hallitus maiirlsi kaikkt radiolähettimet
suljettavi ksl kokeen ajaksi. Kun f ilrnlltuskan kehittämlsen jalkeen tarkasteltiin kojeen vastaanottamia
merkkejfi. tehtiin äIlistyttäv8 havainto. Filmin toisella reunalla n8kyi jokseenkin selvinä ryhminä pisteitii ja viivoja, toisella reunalla taas melkein tasaisin vallmatkoin merkillisen sekaisia ryhmia,joist a kukin muodosti kuin karkeasti hahmotellut
ihmiskasvtit.
Samaan aikaan eräs Brlttilalsen Columbian asema
vastaanotti SillistyttlvBn signaalisarjan. joka koostui
neljästä morsepisteestä, jotka toistuivat usean minuutin ajan. Jälleen volrnrne huomiobda aikavälin
Marconin 7901 tapahtuneesta S-kirjaimen Iähetyksesta vuoteen 1924: se on melko lahella edellH
mainittua 22 vuoden jaksoa. Kun lisäämme tähän
jälleen 22 vuotta, tulemme aikaan, jolloin maapal'lolfe Ilmestyi runsaasti lentäviä lautasia.
Elokuussa 1956 tohtori John Kraus Ohion valtionyliopistosta ilrnoittl vastaanottoneensa mielenkiintoisia radiomerkkejii Venuksesta. SignaaIit tulivat
pulsseina. joiden kesto oli yksl sekunti tai enemmän ja joskus niitä tuli sarjana. jonka katkaisivat
enemmgn tai vahemm8n säännölliset tauot. frnpulssit oli moduloitu noin 1.17 jaksoa/sekunti audiotaajuudelle.
Vuona t 96f suunnattiin Green Bankin radloteleskoopin antenni kohti Tau-Cetia, ja jälleen saatiin
taltioitua outoja merkkejä. EdelllsenB vuonna neuvostoliittolalset tlmoittlvat vastaanottaneensa radicmerkkien katkelmia, jotka viittasivat erittäin pitkälle kehittyneiden sivlllsaatioiden olemassaoloon.
Merkit tulivat Pegasukscn ja Arieksen tshdistöjen
pisteistä nlmeltl CTA-21 ja CTA-102. Myös Englannin, Ranskan, Australian ja USA:n tiedemiehet IImolttivat kuulleensa samat signaalit. Ne vastaanotettiin 900 megajakson alueelta.
Vielä eräs ällistyttävä tapaus. Vuonna 1953 syyskuun 14.-TT.
pälvina monet englantilaiset televisionkatsojat hämmästyksekseen nakivlt vastaanottimestaan KFEE-telavlsloaseman virityskuvan tunnuksineen. Se oli niln voimakas, että se peitti paikallisten asemien Iahetyksen häviten muutaman minuutin kuluttua. Asian harnrnastyttävin puoli oli se.
että KLEE-televisioasema, Jonka sijaintipaikkana oli
Houston Texasissa, ori lopettanut toimintansa kolme vuotta aikalsammin. Oliko ehkai joku avaruudessa liikkunut alus vastaanottanut testikuvan ja
lähettänyt sen takôisin maahan osoittaakseen. että
avaruudessa on muitakin älyllisiä olentoja kuin me?

Monet itämailla kiyneet matkailijat ovat kerto,
neet nähneensä sellaisen merkillisen tapauksen,
jossa ihminen on paljain jaloin kulkenut hehkuvan hiilloksen yli (edestakaisin) ilman, etti ha*
nen jalkansa olisivat millaan tavalla vioittuneet.
Tällaisia tapauksia on nähty varsinkin Intiassa
ja Ceylonilla. Tunnetaan pari tapausta, jossa
myös jotkut eurooppalaiset ovat pystyneet sa,
maan suoritukseen.
Kaikkia näitä tapauksia on yleensä epäilty ja
luultu niiden olevan pekkäi haiiusinaatiota.
Siksi oli epailijöiden hammastys suuri, kun he
18. päivänä syyskuuta 1935 saivat Lontoon lehdistä lukea, että myös Englannissa oli edellisenä
päivänä suuren katsojajoukon edessä suoritettu
tällainen hehkuvilla hiildia kavely. Taman kokeen oli pannut toimeen Lontoon psyykkisten
ilmiöiden tutkimuslaitos ja sitä seuraamassa oli
useita Iiikireita ja tiedemiehiä. Kävelijänä oli
nuori intialainen mies Kuda Bux. Hiiilokseen oli
kaytetty I mS tavallisia polttopuita, 7 mS tam.
mipölkkyja, kuormallinen p u u h l t a ja 7 gallo.
naa parafiinia. Hiillos oli tehty maahan k a i v e ~
tuun syvennykseen ja sen pituus oIi 3,5 m, le,
veys 1,s m ja syvyys noin 22 cm. Hiillosta oli
lämmitetty useita tunteja, joten kokeen alkaessa
sen pintalampötiIa oli 430 OC.
Jotta oltiin varmat siitä, että Kuda Buxin
jaloissa ei ollut mitään suojaavaa ainetta, tara
kastivat laakärit h k e n jalkansa huolellisesti.
Tamän filkeen Kuda Bux valokuvaajien seuraamana astui hiillohelle ja kaveli sen yli kahteen
kertaan saamatta jalkoihinsa m i t a h vaurioita.
Koe herätti suurta huomiota ja Harry Price,
joka oli kokeen johtaja, sai joka taholta onnitd
teluja onnistuneen kokeen johdosta. Koe herätti
kuitenkin asiantuntijoiden keskuudessa erimie*
fisyytta siitä, oliko ilmiö paranormaalinen vaiko
ei. Eraat laaketieteen tuntijat väittivät kokeen
onnistuvan vain sen johdosta, että Kuda Bux
osasi oikealla tavalla keskittyä ja panna kehonsa
vastustusvoimat liikkeelle jaaden siten vahin.
goittumattomaksi. Toiset myönsivät, että kokeen
suorittamiseen tarvitaan keskittymistä, mutta
20

sen onnistumiseen vaaditaan mytk paranormaap

lisia biologisia voimia.
Koe herätti siina määrin laikärien ja fysiologien huomiota, että kun vuonna 1937 jalleen
tarjoutui mahdollisuus samanlaisen kokeen suoa
rittamiseen, he olivat joukolla mukana. Se jar.
jestettiin samalla paikalla kuin ahisempi koe,
mutta huolellisemmin valvottuna, ja vielipa
Englannin yleisradio radioi sen. Koe suoritettiin
7. päivänä huhtikuuta 1937, ja kavelijana tälla
kertaa oli turkkilainen Ahmed Hussain, joka
Varta vasten oli saapunut Englantiin Harry Pri.
cen kokeiltavaksi. Ta11a kertaa hiilloksen kuu*
muus oli 740 OC. Ilussain otti kuusi askelta,
mutta poltti itsensä. Koe siis epäonnistui, vark,
ka kaksi paiKa aikaisemmin suoritettu koe oli
onnistunut. Nahtävasti radion mukanaolo häi.
ritsi Hussainin keskittymistä.
Englannin yleisradio oli kuitenkin siina maarin tapauksesta kiinnostunut, että se ehdotti
uutta koetta, joka samalla televisioitaisiin. Sii*
hen Hussain suostui. Koe oli tällöin suoritettava
Lontoon laidalla sijaitsevassa Alexandra Pala,
cessa, jossa silloinen televisiostudio sijaitsi. Koeta
ta varten oli studion pihalle jarjestetty hiillos
ja sen kuumuus pinnalla onnistuttiin kohotta,
maan 800 OC:een. Talla kertaa Hussain onnistui
kavelema& hiilloksen yli vahingoittumattoma~
na. Mutta eräs Cambridgen yliopiston Iääketieteen opiskelija, Reginald Adcock, innostui myös
yrittamaan ja kiveli hiilloksen yli vahingoimi*
rnattomana. O n itsestai selvää, että television
katselijat kokivat suuren sensaation.
Kun Suomessakin on paljon henkilöitä, jotka
eivät sano uskovansa siihen, että ihminen kykep
nee kavelemain hiilloksen yli vahingoittumattomana, ovat nämä kokeet, jotka on selostettu
ei ainoastaan päivälehdissä vaan myös Iaäketie.
teellisissa aikakauslehdissä, heille vakuuttavana
todistuksena siitä, että ihmisissä voi piilla myös
sellaisia biologisia voimia, joita toistaiseksi voidaan pitaa paranormaalisina ja jotka estävät ih,
rnisen ihoa palamasta, kun vain näitä voimia
osataan kayttää orkein. Kun orgaaninen elin

va hingoittumatto,
mana satojen asteen kuu-

selviää

muudesta, on se - paitsi
paranomaalinen
biologinen ilmiö - samalla myös
paranormaalinen fyysinen
ilmiö.
(Elonpy~ran:o 2 1970)

Kuda Bux on eslttanyt
taitojaan eri puolilla
maailmaa. Tiima kuva
on otettu New Yorkissa.

...

MUSTAPUKUISTEN
jatkoa sivulta 73
Eräs toinen seikka, joka puoltaa ajatustani siitä.
että rnustapukuiset miehet eli valentajst ollcivat
Pentagonin tai sen alaisuudessa työskentelevain
Keskustiedustelupalvelun eli CIA:n miehiä on se,
että ns. kontaktihenkilöita ei ole haiyytetry. Syy
miksi kontaktihenkilöt ovat jaiineet ilman varoituksia ja uhkaituja voi olla seuraava: Kontakti henkilöt
ovat joko tietämättään t a l tietolsestl Pentagonin
agentteja, jotka maarayksestai aiheuttavat ufotutkimuksilla hankaluuksia ja pyrkiviit johtamaan niitä
tahallisesti harhaan. On selvää. että Pentagonia
voidaan epäillä vain Amerikassa seka sen liittolalsmaissa, muualla sen sijaan taas toisia valtiollisia
tiedustelupalve2utta. Tiedustelin syyskuussa 1970
Helsingissä vierailleeita amerikkalaiselta hyvin tunnetulta kontakihenkiiöltä Daniel Frylta rnustagukuisista miehistä. Han vastasl kuulleensa kertomuksia
naista. mutta hantii ei oltu hatyytetty. Fry kertoi
olevansa halukas tapaamaan heitä. Miksi kontaktihenkilöt ovat jaaneet ilman varoituksia, vaikka heillä pitgisi olla Icaikkeln laajimmat tiedot ufoista ja
niiden ohjaajista?
Mlnusta tuntuu, että rnustapukuisten miesten toimissa on huomattavia samankaltalsuuksla nllden
varoituksien j a käskyjen kanssa, joita ilmeni presidentti John F. Kennedyn murhan tutkimuksissa,

varsinkin konstaapeli Tipitin murhan yhteydessä.
Konstaapeli Jlpitin murhan nahneiden todtstajlen
luokse saapui vierailulle henkiloita, Jotka klelsivtit
todistajia puhumasta mitsan havainnoistaan, jopa
uhkaillen heitä. Suurin osa naista avaintodistajista,
Joita ei edes kuultu ns. Warrenin komltean suorlttarnlssa kuulusteluissa, on kuollut salaperlisissä
olosuhteissa.
Aina on kuitenkin mahdolIisuus, etta kaynnissa
on harnaysyritys, Jolloin vaientajat yrittgvat saattaa
aikaan niin paljon sekasortoa ufotutkirnuksien ymp8rille. että kukaan ei enaan tietäisi mistä puhuisi.
tällöin koko ufo-ongelma saisl naurettavuuden leiman. Jolloin vakavamieliset tiedemies-tutkijat eivät
ikinä ryhtyisi suorittamaan ufotutkimuksia. Sitten
olisi helppo pistää -jauhot suuhunm maalllkolllekln,
koska mukana ei olisi tiedemiehiä. jotka voisivat
edesauttaa ufotutkimuksien kehitysta. On otettava
huomioon myös se seikka mustapukuisten rnlesten
yhteydessz, että vierailijoita saapuisikin maapalIolFe useammasta kuin yhdestä paikasta; tälliiin
myös niiden tolminta ja luonne voislvat olla erllaisia.
Vaientajien ongelma an siis vakava, ja sen vuoksl vaaditaan tämän alueen tutkijoilta eritylsta rohkeutta; halua selvitt8ii mustapukuisten miesten ortgelma IopulIisesti.

IRMA WEISEN:

EUROOPPALAINEN
PARAPSYKOLOGIA TANAAN
Paëapsykologia on varsin uusi käsite yleisessä tietoudessa. Itse asla, erilaiset ylfaistilllset ja rnystifliset ilmitit, on kuulunut ihmisten kokemuspiiriin
niin kauan kun heita on ollut olemassa. Lansimainen suhtautuminen nllhin on kuluneina vuosisatoina ja -kymmeninl osoittanut pimeä& tietamatzömyytta.
Katotinen kirkko teki keskiajalla kaikkensa tuhotakseen herkät, mediumlstisia kykyjä omaavat henkilöt, koska nama kyvyt olivat kirkon mukaan Saatanasta, paitsi silloin kun niitä omaavat olivat kirkonmiehia tai luostarisisaria. Mediumististen henkilöiden, mnoftienn, vainoamisen päämotiivi lienee ollut kirkon pelko sen omien vaarinkaytösten ilrnitulemisesta ja mahdin heikkenemisesta.

Kirkko tvehdytti väkivalfalla yllaistillisen kokemisen vuosisadoiksi. Kun kirkonpelko alkol laantua,
ilmestyi uusi mahtitekija, joka puolestaan julistI
paranorrnaalit ilrni8t pannaan: Meidän tieteellisen
edistymisen aikamme alussa, ensi menestysten huumassa, luotiin materialistinen maailmankuva, johon
ei mahtunut mitään, mit3 ei tieteen tuntemin tutkimusmenetelrnin voitu todistaa. Mith ei voitu tieteellisesti todistaa, sitä ei ollut olemassa. Jos yliaistillinen kokeminen kiellettiin kirkon mahtisanalla
vuosisadoiksi, tehtiin se nyt mahdottomaksi tieteen
mahtisanalla. Onhan tiede meidan aikamme rkaikkivoipan ja mkaikkitietava*. Vallalla olevat Tieteelliset käsitykset, olivatpa ne oikeita tai vaari&, muodostuvat yleisiksi kasityksiksi. - Niinpä aivan meidän paivlimme saakka on yliaicttlllsiin ilmiöihin uskovien tai niitä kokeneiden ollut parasta olla puhumatta niista, jollei ole tahtonut saada vähän hëpsahtaneen ja ajastaan jaljessii olevan nimeä.
Tieteellinen maailmankuva on kuitenkin nyt muuttumassa. Fysiikan tutkimusten edistyessg on käynyt
selväksi, ettei ainetta itse asiassa olekaan: se mikä meistä vaikuttaa kiinteiiltg alneelta on v o i
maa, joka saa atomiosaset varahtelernalin ja pitia
atomin pienoisaurinkokunnan koossa. Yhii seIvernmakci on alkanut Liiyda. että elamSn peruselementteja ovat h e n k i ja v o im a. Aine on yksi niiden
tiiviysaste e i k i slta ilman henkeä ja voimaa voi
atla olemassakaan.
Seuraus kiisitysten muuttumisesta on koko rnaallmankuvan muuttuminen, neljiCnnen ulottwuuden
olemassaolon tunnustaminen. Moni mrnahdotoni.
asia muuttuu mahdolliseksi, selitettäväksi ja luonnolliseksi. Kaikkialla maailmassa ny kyaan ilmenevä
kasvava kiinnostus parapsykologlaan ja mystiikkaan
todistaa tssta maailmankuvan muuttumisesta ja
sen vapauttzmana ihmisen vaistomaisesta pyrkirnisesta jälleen yhteyteen niiden utottuvuuksien ja
voimien kanssa, jotka ovat hanen perusolemukkensa kanssa yhtä - henkisten ulottuvuwksien ja
henkisten votmien kanssa.
SIELUNKWYT JA HENK1VOIMAT

Rouva Irma Weisen, Ufoajan kirjeenvaihtaja Sveitsissä, on tutkinut patapsykologisia ilmiöitä noin
kymmenen vuoden ajan.

Saadaksemme selvPin kuvan tlman paivan parapsykologiasta meidan on otettava huomioon tamän
tutkimuskentän jakautuneisuus. On olemassa kaksi
parapsykologista tutkimussuuntaa, jotka molern-

mat todlstavat samojen paranormaalien ilmiöiden
tosiasiallisuudesta, mutta eroavat käsityksissaän
niiden syistä ja aiheuttajista.
Anhistinen [anima = sielu] parapsykologia pitPia
kaikkien näiden Ilmiöiden aiheuttajana ihmisen
omaa alltajuntaa, olipa sitten kysymyksessä ecirn.
muinaiskielilla puhuminen transsissa, automaattinen kirjoittaminen, henkioIentojen aineellisturninen,
ihmisten tai esineiden siirtyminen ilman näkyvää
voimaa paikasta toiseen pitkienkin matkojen päähän, mainitakseni vain muutamia tunnetuista paranormaatelsta ilmiöistä.
Spirltlsttnen tai spirituolistinen (splritus = henki]
parapsykologia pitää tadistettuna ja todistettavissa
olevana että naissii iFmFöissa on kysymys henkiolentojen vaikutuksesta.
TamB paranorrnaalien ilmioiden tutkimussuuntien
jakautuminen ei ole meidán päiviemme ilmiö, vaan
se tapahtui kohta viime vuosisadan puolivälin jalkeen, jolloin paranormaallen asloiden tutkiminen aktivioltui.
Ensimmäisiä animistista selitystä puoltavla tutkijolta viime vuoslsadalIa oli mm. saksalaiset lääketieteen tri B. Schindler ja filosofi Eduard von Hartman sek8 sveitsiläinen prof. tri. Maxlrnflln Perty.
Saman ajan kuuluisia spiritistefä Ja tata selitystä
kokemuksensa perusteella puoltavia tutkijoita olivat
venalalnen valtioneuvos ja tutkija Aleksander Aksakow, saksalaiset luonnontutkijat fil.tri. vapaaherra
Karl Von Reichenfiach ja vapaaherra Carl du Prel,
englanttlalnen fyysikko, prof. Sir Oliver Lodge seka
kemian ja fysiikan tutkija Slr Willlam Crookes. Kuuluisa spiritistisen parapsykolegian tutkija ja esitaistelija oli ranskataissyntyinen prof. Allan Kardec. Vuosisadan alkupuolen kaikkein rnerkittavimpiin spiritististen ilmiöiden tutkijoihen kuuluu ehdottomasti saksalainen t r i Emil Mattiessen, jonka
koko hänen elämänsä kestäneen tutkimustyön tulokset todistavat elkim8n jakumisesta kuoleman jälkeen ja henkiolentojen yhteydenpidon eri muodoista
aineellisen rnaaiIman kanssa. Näiden tutklmusten
tulokset julkaisi t r i Mattiessen 9osalsessa teoksessaan .Das petstinllche Oberleben des Todes..
Meidän päiviemme oppinut. prof., t r i Walter Hinz,
ordinarius Göttingenin Yllopistossa ja henkl-ilmiöiden yksityistutkija p i t l ä t r i Mattiessenin teosta
kurnoamattomana tieteellisenä todjstusainelstona
elämän jatkumisesta kuoleman jatkeen. Kaikki em.
tutkijat ovat kirjoittaneet tutkimustensa tuloksista
ja kokemuksistaan usetta kirjoja, jotka eivät ole
vielaklán menettäneet mitään ajankohtalsuudestaan
ja todistusvoimastaan.
Nämä parapsykologisen tutkimuksen pioneerit joutuivat kayrnaan ankaraa kamppailua alkansa tieteellisia kasityksia vastaan. Leirnattiinhan näma ilmiöt
tieteen nimissä mahdottomiksi ja naurettaviksi. Täta kamppailua tieteen nlmissa esitettyjä ennakko-

luuloja vastaan on jatkunut aivan meidän pälvllmrne
astl. Nlita rajoja, Jotka tiede on vetänyt mahdottoman ja mahdollisen välille, on jouduttu jatkuvasti
siirtamaan. Ehkapa ennen pitksä yrnmärretiiän, ettei
mitaan pysyviä rajoja voida vetaakaan.
Eihan siitä ole kauan kun hypnoosi kuului rnarkkinahuvittajlen trikkeihin ja selvanakijät olivat joko
hysteerikkoja tai huiputtajia - tämä oli tieteen
sana ja muuta mahdollisuutta ei ollut.
Hypnoosi, selv$inaköisyys,
telepatia, tapahtumlen
tietäminen ennakolta ja muutkin ns. kuudennen
aistin kokemuspiiriin kuuluvat kyvyt ovat nyt tunnustettuja tosiasioita, kiitos parapsykologisten tuikimucten yllopistotasolla. Tosin akateeminen parapsykologia asettaa puolestaan rajoituksia tutkimuskentälleen, määrittelee ennakolta sen, mikä on
mahdollista ja mikä mahdotonta ja jättää sen mrnahdotroman- tutkimatta naln lahtien hypoteesien tielle ja pystyttiien seini8 omien tutkimustensa eteen.
Tällä hetkellii on kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa parapsykologlan oppituoli, rnim. HolIannissa Utrechtin yliopistossa ja Saksassa Freiburgin
yliopjstossa. Edellisen halttjana on prof. W. H. C.
Tenhaeff Ja Jälkimmäisen prof. Hans Bender. Muutamissa muissa yltopistoissa on parapsykologlnen
tutkimuslaitos. Venäläiset parapsykologiset tutkimukset ovat asia erikseen ja tuloksiltaan huikeasti
länsimaisia edell8.

Kun akateemisilta korkeuksilta julistetaan telepatian, seIvanaköisyyden ja ennakolta tietiimisen olevan tieteellisesti todistettuja, niihin uskotaan. Itseasiassa on laboratoriotutkijolden tie niihin tuloksiin ollut hidas ]a aikaaviepa, he ovat tulleet viimeiseksi maaliin. Kokemus on osoittanut kai kklna
aikoina näiden ilmiöiden tosiasiallisuuden ja eslrn.
vuosisadan vaihteen tutkijat olivat jo tulleet näihin
tuloksiin, mutta vasta nyt kun yliopistojen ovet
ovat avautuneet naille ilmiBille, ne ovat saaneet
rnseurapiirikelpoisuuden.. On vieläkin olemassa koko joukko paranormaalela Ilmlölta. Joiden puolesta pioneeritutkijoiden valtava kokemus- Ja tutkimusaineisto todistavat, mutta joille yliopistojen
ovet eivät ole auenneet, koska nämä ilmiöt ovat
etukateen maarltelty mahdottomiksi.
Parapsykologlset instituutit Euroopassa edustavat paaasiallisesti anlrnistista tutkimussuuntaa.
Niiden suorittamat tutkimukset ovat tuoneet esllle
paljon arvokasta ihmisen sielunkykyjen ja tajunnanalueiden kartoltuksessa. Paikallaanpolkemisen
vaikutukselta ei kuitenkaan voida välttyä, kun ajatellaan etta ytiopistojen parapsykologislssa laltoksissa istutaan yhä edelleen amerikkalaisen Duke-yliopiston professori Rhinen 40 vuotta sitten käytint W n ottaman psi-korttisarjan aaressa Ja rnltataan
telepaattista Iahetys. ja vastaanottokykyi. selvänä.
köisyyttä ja ennaltatietämistä. Näyttää silta ettei
Ianslmainen akaTeeminen parapcykologia johda min-

kganlaisiin käytiinnöllisiin tuloksiin elk8 ylialst[lllsten kykyjen hyddylliseen käyttö6n. Kovin rajoitetuilta näyttävät länsimaiset tutkimukset verrattuina
Neuvostoliiton dynaamisiin, monipuolisesti tulokselIlsiln tutkirnukslin, joita suoritetaan m88ratietoisesti
yliaistillisten kykyjen hyiidyllistä käyttöä silmällä
pitaen.
Lansi-Euroopan parapsykologisten ilmiöiden tutkiminen ei kuitenkaan rajoitu yliopistojen tutkimuslaitoksiin. Kaikkialla suurimmissa kaupungeissa on
parapsykologisia seuroja ja yhdlstyksia, myös se!laisla, joiden toimintaa voldaan pitää kaytgnnön parapsykologiana. Alan Iehdet tietävät myös kertoa
pienempien tutkijaryhmien ja yksitylsten tutkijoitten työstä.
Parapsykologisen tutkirnuskentan jakautuneisuus
anirnlsmiin ja spiritualisrniin käy selvimmin iImi
Saksassa. Ranska ja Italia. Jossa parapsykologisissa
tutkimuksissa ollaan nykyään hyvin aktiivisia. edustavat paäaslassa spiritualistista suuntaa. Samoln
myöskin Englanti, joka onkin luku aivan erikseen.
Kehityksen edlstymisetle olisi tärkeätä yhtelsalueen Iöytyminen anirnistiselle ja spiritualistiselle
parapsykologialle. Ei ole epiiilystakaän, etteikö ihmissieluissa piilisi harnmastytt~via voimia ja kykyjä, mikä kultenkaan ei todlsta kalkkla paranormaaleita ilmiöita alitajunnan aiheuttamiksi. Animistit ovat tehneet alitajunnasta standardiselityksen
kaikille parapsykologisille kokemuksilIe, useimpien
ilrniölden kohdalla nämä selitykset ovat todistamattomia olettamuksia. Henkivaikutuksia tiettyjen
ilmiöiden aiheuttajina he eivät halua ottaa huomioon edes mahdollisina Ilman laboratoriokokeetlisia todistuksia. Yhtä vaarin on spirituolIstlsten tutkijoiden pEtBa kaikkia paranormaeleja ilmi6HS henklvaikuttelslna. Jokaiselle rehelliselle tutkijalle käy
varmastikin tyBnsa edistyessä selväksi. ettei nzille
ilrniiiille ole yhtä - joko anirnistista tai sptritualistista - oikeata selitystä, vaan että molemmat
selitykset tulevat eri ilrnlöistä riippuen kysymykseen. Rajan vetäminen puhtaastl stelulllsten ja henkivaikutteisten iImi6iden välille - siinä tutkimuskenttää huomispaivan parapsykotogille!
Englanti ja Neuvostoliitto ovat valtioita, jolssa
Euroopan maista parapsykologlan alueella eniten
tapahtuu. Englannissa on tapahtunut Jo sadan vuoden ajan ja tapahtuu jatkuvasti. Neuvostoliltossa
alkoi tapahtua vähän yll 10 vuotta sitten ja sellaisella dynaamisuudella. että tieteellinen parapsy kologinen tutkimus j l i kalkkialta länsimaissa auttamattomasti varjoon.
Nämä molemmat valtiot ovat parapsykologlsessa
mlelecsa kumpikin omalla tavallaan erittäin kiinnostavia. Nostakaamme ensin rautaesirippua Neuvostoliiton psi-tutkimusten kohdalta. Siejla ksytetaän yliaistillisista i h i ~ i s t a nimenomaan (myös
lännessä tuttua] psi-nimitystä. Psi on kreikkalais-

ten aakkosten kahdeskymmeneskolmas kirjain ja
kaikkien niiden sieiunkykyjen yhteinen merkki, jotka
tekevät paranormaalin kokemisen mahdolliseksl.
NEUVOSTOLIITTO HENGEN JA WILL#
- TAHTOMATTAAN
Tähän astl el Neuvostoiiiton parapsykologisleta tutkimuksista, muutamla yksltyislä kokeiiuita lukuunottamatta, olla Iansimaissa tledetty oikeastaan rnitaan. Saksan tunnetuin parapsykologi prof, Hans
Bender kirjoiti vuoden 1971 alussa ilmesiyneessii
kirjassaan ~ U n s e r Sechster Sinnm luetellessaan
Euroopassa olevan kolme yliopistoa, jolssa on parapsykologinen instituutti: nSkeptikkojen ylliitykseksi on Leningradin yliopistoon perustettu 1960
fysiologi L. Wassielewin tolrnesta osasto sielullisen kaukoval kutuksen tutkimiseksi
Prof. Benderitla oli tieto vain t8stG yhdesta osastosta Leningradin yliopistossa, nyt tiedämme kuitenkin että
siellä on enemmän kuin kaksikymmentä parapsykologista tutkimuslaitosta!
Saksassa on vastikään - syksyllä 1971
ilmestynyt aikamme kaikkein yll8ttävin parapsy koIogiaa
käsittelevä kirja, kahden ameri kkaraisen parapsy k*
login - Sheila Ostrander ja Lynn Schroeder - kckoama aineisto Neuvostoliiton ja muiden itäblokin
maiden tutkimuksista [Psi - Dle Geheimformel
des Ostblocks for die wissenschafttiche Erforschung und praktische Nutzung ubersinnlicher Krafte
des Geistes und der Seele. Alkuperäinen teos:
Psychic Discoveries Behind the Eron Curtaln.] Taman klrjan rnukaan Neuvostoliiton parapsy kologinen tutklmus on marssinut peninkulmasaappain pitkalle ohi Iansimalsten tutkimusten - ja ennatysmaisen lyhyessii ajassa.
Vielä ennen v. 1960 ei Neuvristoliitossa, joitakin
yksltylsla tutkimuksia lukuunottamatta, ollut minkganlaista toimintaa tBIIa kentällä. Nyt slella tutkitaan suorastaan Innostuksen vallassa erilaisia
yliaistillisia ifrniöitä täydellisesti varustetuissa laitoksissa ja laboratorioissa, ja mikäpä on tutkiessa
kun valtio innostaa ja tukee. Ecim. vuonna 1967
peräti 13 miljoonalla ruplalla eli 13 miljoonan dollarin voimalla. Llnnessahan tunnetusti ei riit& rahaa nalhin tutkimuksiin.
Vaikkei teekään mieli kayttaa Illan suurla sanoja,
ovat tiedot Venajalta iskeneet Ehnnen parapsykologlpllreihln pommin tavoin. Vaikutukset tulevat
varmastikin tuntumaan länsimaisissa tutkimuksissa.
duuri Neuvostoljitossa tehdyt tutkimukset ja keksinnöt tulevat nopeuttamaan materiallstisen maailmankuvan muuttumista henkiseksi?
Tunnemme kommunistisen Venäjän materialistisena valtiona, jossa slelu ]a henki virallisesti ovat
olleet mahdottomia, tieteellisesti todistarnattomfa.
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OTTO HAKKINEN SAVON IHMEMIES
- Kerron erää& kotiseudullani Virtasalmella dänaesta maanviljelijästä, jolla oli monia
harvinaisia kykyja. Hän kuoli vuonna 1961
71 vuoden ikiisena. Jo nuorena miehenä, jolta
ajalta mirii hänet muistan, häntä pidettiin kotipitäjbsa,
rnerkillisena miehenä.
Hidlä oli jo nuoruudessaan selvänäkö. Ha,
neltä kaytiin kysymässä varastettuja ja kadon,
neita esineitä ja nuorempana hän antoi pieniä,
huvittaviakin akrobaattinäytteitä tästä kyvys*
t a k . Muun muassa olen kuullut kerrottavan,
että kun han oli Mikkelissä 1920-luvun alku.
puolella rakennustoisa, niin siellä h i n työtovea
riensa ihmeeksi antoi tällaisen näytteen selvä,
naöstak. Hänen silmänsä sidottiin h y w i vahvasti, ja sitten toverit kaäntelivat jonkun keilon viisareita milloin mihinkin asentoon, ja
Otto Hikkinen osasi aina sanoa, mitä viisarit
näyttivät. Ja tämä oli tietysti tovereista kovin
ihmeellista.
Minä olin kuullut nuoresta pitäen (muun
muassa vanhemmilta veljiltäni} kummallisia ta,
rinoita O t t o Hakkisesfi, mutta vasta vuonna
1949, jolloin olin kiinnostunut parapsykolwgiasta, menin hänen puheilleen ja esitin, että voisi*
Iso hän kertoa minulle näistä harvinaisista ky*
vyistään, koska minä olin asian vuoksi kiinnos.
tunut, en utdiakuudesta. Se ensimmäinen ta,
paamirren oli jollakin lailla merkillinen. Hän
sanoi minulle: ~Kukassellaista on puhunut?,
Mina sanoin, että niin kauan kuin mina muistan, on tääiKa VirEasalmella kerrottu, että Otto
Hakkinen on merkillinen mies. Hän tuli kas*
voiltaan sen jälkeen ihan punaiseksi ja hänen
nenastak aikoi vuotaa verta. Sitten hän alkoi
puhua minulle näistä kyvyistään, käsitykseni
mukaan täysin rehellismti. Ei hän varmaankaan kaikkea puhunut, mitä olisi voinut puhua,
silla hän sanoi usein, etta Kmeikä ei ale lupa
puhua. Mutta paljon hän puhui, ja hyvin pak*
sun kirjan saisi naista puheista, mita hän yli
kymmenen vuoden aikana erilaisista kyvyistaan
minulle kertoili. Sitä ennen hän kyllä otti minul.
ta lupauksen, etten kertoisi näistä paikkakun*
nalla. Hän sanoi, ettei niitä kukaan kuitenkaan
ymmartaisi, ja hän joutuisi Min vaikeuksiin.

Hanta pidettäisiin vähintäin pirun liittolaisena,
niin kuin jo siihenkin mennessä oli hänestä
sanottu.
Sitten kun hän kertoi - ja kun olin tietoi.
nen parapsyykkisistä kyvyistä ja ilmiöistä niin tavi iIrni, etta ensiksikin hän oli nuoniudestaan saakica ollut selvänäköken. Toiseksi
hänelle oli kehittynyt hski-iallaan minänpoistumiskye, bilogatio, niin kuin sitä parapsyko.
logiszsti sanotaan. Sitten hän oli käsitykseni
mukaan myös jonkinlainen maagddm. Ja nel*
jhneksi hänellä di alkernististä tietoutta ja

kykyä.
Selvänaostaan hän antoi paikkakunnallaan
todisteita, varsinkin niille henkilöiile, joihin hanella oli luwttamuksellinen suhde. Täilainen oli
eräs maanviijdija, Otto Häkkistä hiukan nuo.
rempi, jolle hän oli puhunut jo aikaisemmin
näistä kokemuksistaan, koska ~ m vaiistunut
a
maanviljelijä ymmärsi asettaa ne oikeaan arvoonsa. Tietaakseni oli vain kolme h d l o a ,
joilie hi puhui yhtä paljon kuin minulle. KOImas henkilö oli h5nen oma vaimonsa, emäntä
Ida Häkkinen. Todisteina se~vanaöstaan paitsi että han voi neuvoa, missä varastetut ja
kadonneet esineet olivat - hän antoi joskus
pienia akrobaattinaytteita. Esimerkiksi, kun La,
nelle sanottiin, että katsopas, mita jossakin ta.
lossa silla hetkeUa tehtiin, ketä sielEa oli tuvas*
sa, mitä nämä henkilöt tekivät ja mita puhui*
vat,. niin Otto H i e n pani tavaliisesti hatun
silmilleen ja keskittyi. Jonkin ajan kuluttua hän
otti hatun silmillaan ja kertoi, ketä oli sen ta*
lon tuvassa, mitä nämä tekivät ja mitä puhui,
vat. Kun asia sitten kontrolloitiin kysymaiIa
asianomaisen talon isäntaväeltä, että pitikö
tämä asia pakkansa, niin pitihän se. Ilman
epailya hänellä oli selvänäkö hyvin kehittynyt
ja minänpoistumiskyky myös.

KOHTI KUUTA

- Hän kertoi muianpoistumiskykynsa kehi*
tyksesta, että häm ensiksi kaveri sieluruumiissaan, kuten hän sanoi (okkultistit sanovat
~astradikehossaan~tai ~eet~imumiissaanx=).

Hän sanoi siis ensin kävelleensa. Sitten hän
opetteli semmoisia loikkia, vahan niin kuin
>seitsemän peninkulman saappailla~, pitkiä
hyppyja. Ja viimein hän sitten oppi liitiimaan.
Hän sanoi, että vanhemmalla iälläan hän oli
voimakas liitäj'i, Han kertoi kiyneensa sielu*
mumiissaan kaikkialla maapallolla, mihin hanen mielensä veti: muun muassa suurimmissa
kaupungeissa, Mount Everestin huipulla ja niin
edelleen, puhumattakaan kotimaasta ja Iahcm*
mistä paikoista. Esimerkiksi, kun hän kertoi
menneensä ensimmäisen kerran New Yorkiin,
hän kohosi tuhansien kilometrien korkeuteen ia
katseli maapalloa kuin karttaa. Ja koska hän
tunsi maapallon kartan, niin han tiesi, missä
pain on USA:n rannikko ja missa pain New
Yorkin miljoonakaupunki pilvenpiirtajineen.
Sinne hän meni; laskeutui ensin Vapaudenpat.
saan paalle ja katseli sieltä, Iabti sitten lahem*
min tutkimaan tuota pilvenpiirtiijien kaupunkia.
Myöskin han sanoi pari kertaa yrittäneensä
kuuhun menoa, kun kuu paistoi täytenä ja kirk.
kaana. H i n kertoi tehneensä lujan paatoksen,
että vaikka sille tielleen jaisi, niin hän menee
kuuhun. Mutta, hän kertoi, kun hän oli jonkin
minuutin mennyt - arvionsa mukaan maapallon ja kuun puoliväliin, jolloin molemmat na*
kvivät suurena nallona - niin vauhti seisahtui
itcestaan, hän ei paassyt kuuhun. Oli palattava
takaisin. Minä selitin sitten kiriatieteieni mu*
kaan, että maapallon astraalikehan sanotaan yl*
tavan vain ~uoleenvaliinkuuta., ,
ioten kun hän
oli tullut astraalikehossaan maapallon astraali.
keEiän rajalle, niin valiaine loppui. Olisi pita*
nyt olla paljon korkeampi kiyttövaline, buddhi,
nen, kuten okkultistit sanovat, jolla paasee kaik*
kialle. aurinkokunnassa ainakin.
Sieluruumiissa vaeltaminen oli kolrnenlaista.
Ensiksikin oli tuo liitäminen, joka saattoi ta,
pahtua liki ajatuksen nopeudella. Mutta hän
sanoi, että hänen vauhtinsa oli yleensä noin
1000 km sekunnissa, jonka hän sanoi laskeneen.
sa siitä, kun hän tuntee suunnilleen merien ja
nantereiden pituudet ja välimatkat. H ä n sanoi
tsimerkiksi, että kun hän menee Suomenlahden
tai Pohjanlahden yli, niin sitä tuskin huomaa.
Mutta jos han haluaa, niin hän voi liidella kuin
poutahaukka, voi seisahtuakin, katsella maicemia, tai sitten ruveta kavelemain niin kuin
fyysisessä kehossakin kavellaan.

TUONELASSA

- Hän puhui myös kaynneistain ja vael,
luksistaan tuonelacca, helvetissä ja paratiisissa.

Kysyin hanelta, että kuinka sinne voi paista?
Hän sanoi: ,Se on sanottu Raamanissa.~ Ky.
syin, että milfa tavalla se on sanottu? Hän vasO
tasi: >Se on sanottu näin: Kaikki, mitä te anotte
Isältä uskoen, sen te saatte., Hin sanoi kui*
t a k i n , että lupa on saatava henkimaailman hal.
lituksen keskuspaikasta eli Krishikselm. Hän
mainitsi, että Kristus on helvettienkin Herra ja
tuoneloitten Herra. Lupa on saatava Kristuk,
selta, muuten ei kukaan elava eli fyysisessä ke,
hossa vaikuttava ihminen voi sinne mennä. Hinella oli kertomansa mukaan nailli matkoiflaan
aina mukana joku henkimaailman olento, joku
valkopukuinen, kuten hän sanoi. Siis enkeli
tai kehittynyt vainaja.
H a n kavi muun muassa tapaamassa vuonna
1954 kuollutta veljeani, jonka hin sanoi tavanneensa tuonelan kaupungista. Silloin hinella
oli oppaana eräs henkilaakari, kuudennellatoista
vuosisadalla Ruotsissa vaikuttanut Iaakiri, jonka
nimi oli eläessään ollut Frans Forsten, mutta
joka nyt myös siella toisella puolella oli IaiEäri.
H ä n paransi myös dävia ihmisiä ja oli Otto
SPAisen kuvauksen mukaan korkealle kehitty*
nyt kolmannen asteen mestari, siis alempi
adepti. Otto Hakkinen kertoi, että kun hän en,
sirnmaisen kerran tapasi Frans Forstenin, niin
hän näki kuinka hinesta loisti J u d a n kunnia.
Aikaisemmin hän ei ollut tavannut ketäan niin
korkeata olentoa. Nämä valkopukuiset, joilla oli
kuin Iaakarin takki paalla, olivat hanen arvionsa
mukaan paljon vahaisempia olentoja, vaikka
nekin pystyivät toimimaan oppaina ja neuvojina
silloin, kun han oli vaelluksella tuenelassa, helvetissä ja paratiisissa. Usein hin kertoi muun
muassa, kuinka han kivi tapaamassa entisia tutd
tujansa, kuolleita* Heitä saattoi tavata >henki.
maailman vankilassa,, toisin sanoen nämä vainajat olivat lukkojen takana, pimeissa kallioluo*
lissaan. Niistä voisi kertoa lukemattomia tari.
noita.
Otto Hakkinen kertoi tavanneensa myös Jeesus Kristuksen. Vuotta ennen kuolemaansa hän
kertoi minulle, että han oli tavannut Jeesuksen
46 kertaa ja keskustellut Hänen kanssaan kuin
ihminen ihmisen kanssa. Kuvasi tarkoin Hanen
ulkornuotonsakin mainiten muun muassa, että
taiteilijat ovat inspiraatiollaan tavoittaneet suu0
rin piirtein oikean hahmon, mutta että tarkasti
ottaen se ei ole sellainen kuin h i n on nähnyt.
Esimerkiksi kasvot ovat enemmän pitkänomaiset ja tukka päälaelta hiukan harventunut.
Silloin kun Jeesus kavi Kanta tapaamassa ensimmäisen kerran, niin se oli hieman erikoinen
tapahtuma. Toisen maailman tuttavat olivat
sanoneet hanelle. etta valmistaudu. sillä tänä
iltana tulee korkeita vieraita sinun kotiisi. Otto
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Hakkinen oli järjestänyt asiansa niin, että kaikki
muu talonväki meni töihinsä tai kylaan. Itse
hän ~ a ei m h t a n s ä kanssa sisälle, jossa he vei*
sasivat virsiä pirtin penkillä. SiIloin avautui
ovi - selvanaköisesti katsottuna siis oven eette*
riastraalinen vastine
ia sisain tuli hvvin
kirkkaan sädekehän yrnparöirnii olento, jolla oli
seuruetta mukana. Hineha katkesi virrenveisuu.
mutta emäntä, joka ei mitään nähnyt, jatkoi
veisuuta. Vieras astui pirttiin, jolloin Otto H i k d
kinen lankesi polvilleen vieraan eteen. Mutta
vieras ei antanut hänen olla polvillaan, vaan
nosti hanet yIös; ei sanonut m i t a k , mutta katd
soi h5nta tutkivasti ja läpitunkevasti. Niin kir*
kas oli sädekeha olennon ympirill'a, että hän
tuskin karsi hengensilmillään (selvanaköisesti)
vierasta katsoa. Heti hän tunsi ja arvasi olennon
Jeesus Krisnikseksi. Jeesuksen seurassa oli eräs
olento, johon han kiinnitti erikoisesti huomiota.
Hän oli hyvin puhdas, kaunis, valkoinen, kirkas*
tunut olento. Otto Hakkinen ajatteli, että tuo
varmaankin on apostoli Johannes. Kun hän sit*
ten kysyi henkimaailman tuttaviltaan, jotka oli,
vat tässäkin tiIaisuudessa Ikna. oliko hän ar,
vannut oikein, niin nämä sanoivat, että oikein
arvasit, han oli apostoli Johannes. Sanaakaan
ei vaihdettu tässä ensimmäisessä tapaamisessa.
Jeesus poistui sanaakaan sanomatta, mutta myö.
hemmin Hän saanui.. ,ia Otto Hakkisella oli ti*
laisuus keskustella ja kysella Jeesukselta.

-

TAITAVA KONEMIES

- Otto Hakkinen kaytti minanpoistumisky.
kyaan hyväkseen myös jokapäiväisessä elamas,
sa. Hän oli siis maanviljelijä, talon isäntä, mut,

ta samalla hän oli monia teknillisia asioita harrastava, hyvin taitava, hyvin kiteva mies. Hän
oli ollut nuomudestaan saakka vaskenvalaia.
Hän valoi kotonaan muun muassa lehrnänkel,
Ioja, tiukuja hevosille ja kulkusia. Namä olivat
mestariteoksia, saipa hän niistä maatalousnäytte,
lyissä ensirnmaisia palkintojakin.
Siihen aikaan kun maanviljelijëille tuli k a p
töön poIttomoottorit ja näihin tuli usein vikoja,
joita maanviljelijät eivät itse pystyneet korjaa*
maan, niin silloin aina haettiin Otto Hakkinen
- ja han sai koneet ja moottorit taas peIaa,
maan. Kan kertoi minulle, että kun tuotiin sa*
na, että taas se moottori piiputtaa, niin hän
meni sieluniumiissaan asianomaiseen taloon.
tutki moottorin, ja jos siihen esimerkiksi oli
jokin osa valettava, niin han mittasi sen ja valoi
osan valmiiksi kotonaan. Kun hän sitten meni
taloon. niin hanella oli tarvittava osa mukanaan
ja moottori tuli nopeasti kuntoon. TamZ tietysti
ihmetytti kovasti talon väkeä.
10s Otto Hakkinen tai hänen omaisensa me.
ni johonkin kylaan, ehka kaukaiseenkin suku-

&

(jatkuu seuraavassa numerossa}

UUSIA KIRJOJA
Horst Knaut:
Paluu tulevaisuudesta. Fantastisia kokemuksia sala242 sivua.
tieteiden maailmasta.
Ovh. 15/18 mk.
Otava 1971.

.Tämän reportaasin tarkoituksena on antaa journalistlnen selonteko meidan päiviemme okkultismin
harjoittamisesta, mutta sen tarkoituksena on myös
tuoda esiin se seikka. että futurologirnrne ovat tulevaisuutta kaavaillessaan tähän mennessä jananeet ergän thrkefin ifmiön huomioon ottamatta: ytiaistillisen yhä laajenevan eskalaation. Okkultisrni
on vasta alkamassa?
Näin lopettaa länsisaksalainen tv-toimittaja Horst
Knaut kirjansa esipuheen. Kirjoittaja suhtautuu okkulttisiin ilmiöihin varsin kielteisesti. Hän tuo selvästi esiin pelkonsa siita, että tällaiset asiat tulevat päivä päivältä yhä swosituimmiksi. Jo nyt yli
kolme miljoonaa länsisaksalaista harrastaa salatieteitä =ja heidän lisäkseen vie18 5-10
mlljoonaa
saksalalcta tuntee sympatiaa henkitieteita kohtaan
Kolme vuotta kestaneiden tutklmustensa Ialkeen
Horst Knaut on p8itynyt siihen tulokseen, ettá suurin osa okkultismin harjoittajista on suoranaisia
huijareita, sielulllsesti sairaita tai muuten epanormaaleja ihmisiä. Talfainen lopputulos johtuu ennen
muuta siita, että hän on aivan tarkoitukselt3sestl
etsinyt okkultisrnin kielteisia puolia. .Minua aivat
ole kiinnostaneet rnyeiskian ne todistetut tapaukset, joiden meidan on myönnettävä jäävän okkulttiseen hamlraan, koska ne ovat kaikklen luonnolIisten selitysmahdollisuuksien ulkopuolella. Kirjassani olen käsitellyt ainoastaan sellaisia salaopiftisia ilrnioita, joista ei ole puhuttu Julkisuudessa.m Ja
kaikkea kietteista löytyy tietenkin runsaasti: rahan
ja omaisuuden tavoittelijoita. vallanhaluisia jne. Erityisen mielellään kirjolttaja kuvallee rokkulttista
seksi&-, jota edustavat esim. seuraavat alaotslkot:
nsalaopillinen yhdyntä auringonkylvyssa~, ~Telepaattinen väkivallanteko., .Augsburgin salaopillinen seksltriou, ~Eroottjnenlataus jalkivaatimuksellan, ~Selvanakfiisyytta navan alapuolella=.
Horst Knautin ainoa okkultlsmin myönteinen ku.
vaus kohdistuu erääseen tunnettuun ~Lirichilaiceen
spiritismiryhmaan, 2urichin henkiseen looshiinn,
johon kuuiuu useita tuhansla jäseniä. .He ovat
avoimia ihmisiä, jotka eivät Ilirpöttele mltaan spiritistikiinaa, vaan jolden kanssa voi keskustella asiallisesti..
Kirja on tukemisen arvoinen, vaikka se yksipuw
lisuudessaan ja sensaatlontavoittelussaan menee
usein liian pitkälle. Se muodostaa er8an nakökulman okkultismin monimuotoiseen maailmaan.
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Ilmo Kaltio-Soukainen:
Miiä tapahtuu 198% Seuraavat 30 Vuotta Selvanakijäin silmin.
376 sivua.
Alea-Kirja Oy 1971.
Ovh. 12 mk.
JumalaltEnen henki tarjoaa
minulle näkyjä:
ruttoa, nälkä& sotaa. syntymää
ja monenlaisia kgrsimyksia,
tulvia, kuivuutta veren peitt&nlS
maita ja rnerlii,
rauhantekoja, aselepoja,
prelaattien ja ruhtinaitten kuolemaa.
Nostradamus
MikBli kirjassa esitetyt ennustukset pitävät osakslkaan paikkaansa, tulevaisuus ei todellakaan näytä
valoisalta. Onnettomat tapahtumat alkavat jo kesalla 1972 ]a niitä riittää aina vuosisadan loppuun
saakka. Näiden synkkien tulevaisuudenkuvien takana ovat muun muassa seuraavat ennustajat: Slhran
Aleicum, Nostradamus. Jeane Doxon, Lobsang Rampa, Astrid Gilmark, Edgar Cayce ja Agatha Leinonen. Kirjoittajan tgrkein lähde on ollut suomalainen
selviinakija Sihran Aleicum, joka maalailee kaikkein synkimmat nakyrnat.
Kirjan alussa olevat kustantajan [Kauko Karel
saatesanat antavat teokselle tietynlaisen poliittisen
leiman [Kekkonen saa kuulla kunniansa], joka tulee
myohemrninkin monta kertaa n a w i i n . Tässä suhteessa kirja on aivan liian yksipuolinen, sillä toisenlaisiakin ennustuksia löytyy - runsaastikin
[eslm. Aino Kassisen I<asitykset Kekkosesta ja
Suomen kohtalosta ovat hyvin myönteisiä).
Kirjan mukaan vuosi 1985 on erás rnaalIrnanhistorian kohtaIokkaimmista: globaalinen ydinsota ja
monet onnettomuudet (mm. suuren pyrstötähden
törmääminen maapalloon] pitävät huolen siita, ettei tuolloin enää ole minkaanlaista Illkakansoittumisen ongelmaa, ihmisiä jaa jiiljelle vain kouraiIinen.
Muutamat ennustukset koskevat myäs seuraavan
vuosisadan tapahtumia. Meille kerrotaan esimerkiksi. että kiinalaiset valtaavat koko Neuvostoliiton ja
tunkeutuvat myös Skandinaviaan. Vuonna 2100 Suomessa ei ainutkaan ihminen puhu en&& Suomea. Sanioin kerrotaan. eitii maapallolle tulee asukkaita
rnuklta planeetoiIta: syntyy uusi ihrnisrotu.
On varsin ilmeista, että taflainen klrja herättää
pelkoa ja lietsoo ehkä hysteriaakin muutarnlssa lukijoissaan. Tosin samaa vol sanoa useista muistakin kirloista. Tässä tapauksessa Iukijapilrl lienee
kuitenkin melko suppea.
Vuosi 1972 näyttää, mitg todella alkaa tapahtua.
TK
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T MERELLÄ
jatkoa siwlta I I

lestaan olisi tullut kiekosta. PBastyBän ilmaan kiekko havisi nopeasti näkyvistä.
Outoja esineitä

SIIIB merialueella, jossa kiekko oli levännyt, oli
=valkoinen, vanteen muotoinen esine, kirstun tai
matka-arkun kokoinen. [Dona Marla Nazarén oma
kuvaus). Lyhyen tuoklan jälkeen tama svannea vajosi. Sltten se ilmestyi uudelleen näkyviin ja siitki
irtaantui keltainen soikean muotoinen esine, jonka
läpimitta leveimmastä kohdastaan oli suunnilleen
40 cm Ja Joka kellui niin, että noin 20 cm jäi veden pinnan yl8puolelle.
JaaSäan lijkkumattornaksi noin kolmen minuutin
ajaksi tamä soikea keltainen esine al kol Iilkkua hitaasti rantaa kohtl siten. etta sen pitempi akseli
osoitti sllminnikijóiden talon suuntaan. Esineen takapii%ssa oli vi hertava laippa, joka myöhemmin irtaantui paaosasta ja jatkoi sen seuraamista nnoin
80 cm:n etalsyydess8..
Kun aikaa olI Dona Maria NazarBn arvion mukaan
kulunut noin 15 minuuttia, keltainen esine oli tullut
noin 120 metrin plah8n rannasta. Sitten se suorlttl
suorakulmaisen kaanniiksen vasempaan Ja suuntasl
kulkunsa kohtl Givean rannikkoa pitäen jatkuvasti
etáisyyden enernmgn tai viihemrnan samana rannan
kallioista. Tämä liike (18nteenl oli itse asiassa vastakkainen alueella tuolloin vallitsevalle merivirratle.
Sitten Dona Maria Nazar6 meni alas hänen talonsa edessa olevalle tlelle ja yrltti tehdä huornioita keltaisen esineen seuraavista liikkelsta. Hanen
kanssaan oli muutamia poikia, jotka sattuivat tuolloin tulemaan paikalle, ja hän osoitti esinettä heille. Pojat yrlttlvat saada silhen osuman heittaen
sitä kivilEa, mutta he eivgt onnistuneet. Tama vaihe
kesti suunnilleen seuraavat kymmenen minuuttia,
jonka alan jälkeen se havisi heidän nakyvistaan
kaIIioniemekkeen taakse, joka oli noin 500 metrin
paassa siitii, missa he seisoivat.
Siili valln .valkoinen vanne- oli yhii n8kyvissa
oltuaan useita kertoja väliaikaisesti hävinneenä, ja
se lähestyi jatkuvasti Ghvean rannlkkoa ikään kuin
se olisi alkonut liittyä sielll uudelleen keltaiseen
esineeseen. He katselivat valkoista vannetta kaikkiaan noin 20 rninuutt[a. kun se vuoron perään
hävisi ja ilmestyi, kunnes sekin viimein katosi
nakyvlsta.
Poliisit saapuvat
Mitä tulee herra Joao Agulartn tekemään puhelinsoittoon, se meni satamapoliistl!e, jonka päamajat
ovat lähellä Calaboucon lentokenttáa, Rio de Janeiron kesklosassa. Niinpä normaalisti olisi kulunut

ainakin tunti ennen kuin olisi odottanut satamapoliisin pattioveneen saapuvan tapahtumapaikalle.
Sen tähden herra dguiar oli sangen hämmästynyt,
kun hän, ainoastaan noin 20 minuutin Jälkeen, näki
nopean moottorialuksen suuntaavan kulkunsa kohti
saaria.
Wmä moottorialus oli epailemgtta normaali For
de Copacabanaan sijoitettu alus. Me emme tieds.
nlkikö sen miehistö ufon tahdon, mutta voidaan
päatetll, että he näkivat, silla hellla on saattanut
olla ufo nakyvlssa kauan ennen kuin he saapuivat
alueelle, josta se lahti ja jonne .valkea vannam
ja1 kallurnaan.
Kun he saapuivat sinne, moottorialus pysähtyi
noin kilometrin päähän rannasta. Sitten silrninnakljgt nskivat aluksen miehistön suurella vaivalla nostavan alukseen sylinterimaisen punaisen esineen
[vaikeus Johtui epäilemättä tarnan esineen suuresta
painosta]. Tämän tehtyään moottorialus palasl nopeasti 18htöpslkkaansa.

Me emme voi arvata ulkoplaneettalaisten mereenlaskeutumlsen tarkoitusta. Voisiko se olla se, ettii
he abkoivat tutkia tiettyjä paikallisia olosuhteita
muutamien s o n d i e n avulla. vai olivatko nämä
ehka Iisaosia, jotka oli aiottu erääseen ulkoplaneettalaisten vedenalaisista tukikohdista ja jotka
olisivat automaattisesti kontrolloituina uineet kohti
tuota tukikohtaa? Vai olisivatko ne ehka voineet
olla automaattisia laitteita, jotka joko veden varassa ta1 vedenalaisina voisivat lähettää tietoja silminnlkijBiden psykologisista reaktiolsta? Vai olisivatko
ne jonkinlaisia laitteita. Jollla saattalsl olla pltkaaikainen vaikutus inhimilliseen psykologiaan?
(Lyhennelrna
Flying Saucer Revlew -lehden, n:o 3 1971,
artikkelista nUFO on the sea near Rio*.)

MITÄ TAPAHTUU.. .
jatkoa sivulta 15
Jentti paattaa erota virastaan. Hanen sijalleen
tulee Karjalainen.
Presidentti Kekkosesta selvanakifat ovat aivan
eri mieltä. Sihran Aleicumin mukaan Kekkonen
on >ohjannut valtiolaivaarnme yhä enemmän
vasemmalle naapurimme toivomaan suuntaan,.
ja .Suomi olisi pelastunut, jos valtion paamiep
hena olisi vielä Paasikivi
Aino Kassinen sanoi Kekkosesta näin:
- Kekkosen täytyisi tulla uudestaan presi,
dentiksi; niin kauan kun asiat ovat sekaisin.
Kun vain elis kauan, se on paiasia. Kenesta*
kaan muusta ei ole sille patkalle kuin hanesta.
H i n on järkevä.

. . ,.

I N T E R P L A N E T I S T I T ry.
INTERPLANETISTERNA rf.
PL 10101

Tana vuonna yhdistys täyttää kymmenen vuotta.
Se on maamme vanhin ja suurin ufoyhdistys.
Interplanetistit ry. julkaisee Vimana-nimista
jasmIehteä, joka sls5ltaa runsaasti ajankohtaista
ufotietoutta sekä suomesta että ulkomailta.
Yhdistyksen jäsenyys on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille henkilöille. Vuotuinen jasenmaksu on 10 markkaa (maksetaan postisiirto.
tilille 1292 00-8) .
Interplanetisteihin kuuIuvia ufokerhoja on
seuraavilla paikkakunnilla:

MUITA ENNUSTUKSIA
Aino Kassinen, millaiseksi muodostuu vuoden
1972 saa?
- Ei se huono ole, mutta lunta voi tulla paIa
jon.
- Onko kovia pakkasia?

- On.
- Tapahtuuko suuria onnettomuuksia?
- Maanfaristyksia, pyörremyrskyja ja aellai,
sia tuIee, julmiakin tapauksia.

- Missä päin maailmaa?
- Floridassa, Venäjällä ja jossakin Euioo.
passa.

Lopuksi joitakin tunnetun intialaisen astrop
login (tohtori B. V. Raman) ennustuksia:
YK hajoaa vuonna 1972.
Rajakahakat Kiinan ja Neuvostoliiton välil,
Ia voimistuvat. Sodan vaara on olemassa.
Kiinassa esiintyy nalinhatai, tauteja ja tul.
via.
USA sekaantuu yhä enemmän Indokiinan so.
taan. Amerikassa esiintyy voimakkaita maan ja,
ristyksia ja pahoja tulvia.
Intia on vaarassa joutua hyökkäyksen koh*
teeksi Pakistanin taholta.
Lähi-Idässä taisteluja ja vallankumouksia.
Tehdään hammastyttävia tieteellisia keksin,
töja.
Ja vieri kirjoittajan oma ennustus:
Kaikki ennustajat erehtyvät.
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Helsinki

Puheenjohtaja
Timo Pyhäla
Pietarinkatu 8 B 11
00140 Helsinki 14
puh. 90-6509 95

Jyväskylä

Jouko Vaara
Kayrakatu 5 13 14
40600 Jyväskylä 60
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Kari Kuure
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Martti Mykkänen
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Pentti Karjalainen
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Lappeenranta

Tapani Kuningas
54510 Uro
puh. Uro 71
Matti Kinnunen
Sairila
50180 Visulahti
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Nurmijarvi
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Tampere

Vaasa

ViIjo Penttilä
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puh. 90-204034
Jarl Lund
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puh. 939-15908
Riitta Ralme
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33800 Tampere 80
Keijo Muukka
Hyttystie 5 C 24
65230 Vaasa 23
puh. 961-21 15 25

tu kynniatymaan meidankin maassamme asiaa
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Tämä osasto on tarkoitettu lukijoitten m i e 1 i
p i t e i t ä , k o k e m u k s i a ja k y s y m y k 5 ia
varten. Myös alla oIevan kaltaiset kirjoitukset tulevat kysymykseen. Kaikkien kirjoitusten on kuitenkii tavalla tai toisella liityttävä
tamän lehden aihepiiri& siis erilaisiin tuntemattomiin ilmiöihin ja kokemuksiin. Alan kysymyksiin vastaamme vain ko. osaston puitteissa, ei
siis kirjeitse. Liittäkaa kirjeisiinne aina oma nimenne, vaikka kirjoituksissa kayttaisittekin nimimerkkia.

Nykyain on yha suuremmassa maarin onnistuttu saamaan informaatiota ihmisen psyykkisistä
ominaisuuksista, jotka aiemmin on voitu paha
jata vain sattuman varaisiin spekulaatioihin.
Tahän ryhrnaan voidaan katsoa lukeutuvan
myös ihmisen jalleensyntymisen mahdollisuuk*
siin kohdistetut tutkimukset, joista varsinkin
viime aikoina on saatu erittZin rohkaisevia ja
mieIenkiintoisia tuloksia. Usein etenkin pikku*
lapset kertovat täysin oudosta ympäristöstä
hammästyttav~ntarkkoja
ja saattavat kertoa jopa edellisen nimensä seka k w
vailla lahiomaisensa. Näitä tapauksia löytyy
runsaasti, ja jilleensyntymisprobleeman pohjalta
asiaa tarkasteltaessa kohdistuu niihin erityisen
suuri mielenkiinto niiden spontaanin luonteen
vuoksi. Saadaksemme asialIe riittävää todistus,
voimaa on kerättävä kaikki yksityiskohdat, joi,
den avulla voimme esimerkiksi vanhoista asia*
kirjoista löytai vahvistukset muistikuvien tueksi.
Mainittakoon, että Iahas kaikki maailman
suurimmat uskonnot - kristinuskoa lukuunotp
tamatta - ovat omaksuneet reinkarnaation
(jalleensyntymisen) erääksi uskontonsa perustaksi. Kristinuskossakin se oli vallitsevana aina
vuonna 5 5 3 Konstantinopolissa pidettyyn kir*
kolliskokoukseen asti, jossa sen kannattajat jäi*
vat tappiolle ainestyksessa. Aanet tosin meni*
Mt tasan, mutta puheenjohtajan a k i ratkaisi.
Uskonnollamme on siis varsin horjuva perusta!
Alan Iihempi tutkimus on viime aikoina saaa

tutkivan t y ö r y h m k voimin. Olemme jatkuvassa yhteydessä maailman johtavan reinkar.
naation tutkijan Ian Stevenssonin kanssa, joka
on muun muassa julkaissut useita asiaa kacitte*
leviä teoksia Amerikassa. Olemme erittäin kii*
tollisia jokaisesta tietoomme tulevasta tapauk*
sesta ja toivomme, että l'ahettaisitte meille selos,
tukcen omakohtaicista kokemuksistanne; tai jos
tiedätte jonkun toisen omaavan tietoja ko. asiasp
ta, niin Iahettäisitte ainakin hänen nimensa ja
osoitteensa. Jokainen kenties vahapatöiseltäkin
vaikuttava tapaus saattaa olla arvokas pala ko,
konaisuudessa, jonka avulla voimme kartoittaa
ihmismielen tuntemattomia sopukoita. Myös.
kin muut niin sanotut yIiIuonnolliset kokernuk*
set otamme kiitollisuudella vastaan tutkittaviksi.
Pyydämme ystavallisimmin osoittamaan kake,
muksenne alla olcvaan osoitteeseen.
Suomen Reinkarnaatiotutkimuc
54480 Nokkala

KYSYMYS: Kuinka monta ufokirjaa Suomessa on
julkaistu? Mitkä ne ovat?
Epatletoinen

VASTAUS: Maassamme julkaistuja ufokirjoji on
kaikkiaan 15 teosta [joulukuun alussa f9711. Ne
ovat:

Adarnski: Olen ollut lentävglla lautasella. Vimana
1962.
Daniken: Vieralta avaruudesta. Klrjayhtyma 1968.
Daniken: Takaisln tghtiin. Kirjayhtyrnti 1970.
Edwards: Lentavien lautasten arvoitus. Otava 1968.
Fry: LentSvåt lautaset kertovat. Vimana 1962.
Khuon: Tulivatko jumalat tähdistä? Kirjayhtymä
1971.
Kolosimo: Toisilta tShdilt8. Kirjayhtyma 1971.
Kuningas: Ufoja Suomen taivaalla. Kirjayhtymii 1970.
Kuningas: Ufojen jaljllla. Kirjayhtymä 1971.
Leslie & Adamskl: LentavBt lautaset - onko nSitB?
1 ja II. Vimana 1962.
Lilius-Mustapa:
Ihminen ja avaruuden avautuminen. 1967.
Rehn: ilentavät lautaset, Tammi f 968.
Rehn: UFO - uusinta tietoa lent6vist8 lautasista.
Otava 1970.
Telano: Tulemme avaruudesta. Interplantistit ry.
1966.

KOKO SUOMI PUHUU UFOAJASTA
Saasta vaivojasi, aikaa ja rahaa

T I LAA U F O A I K A
HXMMASTYTTXVX SISALTO
lehdessämme jatkuu. Kerro ystiviltesikin!

UFOAI KA ilmestyy jokaisen kuukauden 1. päivänä. Tilaukset toistaiseksi
ainoastaan oheisella kupongilla helmikuusta vuoden loppuun vain 18 mk.
Jotta helmikuun numero saapuisi tilaajalle 1. 2. 1972, on tilauksen oltava
konttorissarnme viimeistään tammikuun 15: p:na.

NYT O N U F O J E N A I K A
UFOAIKA, PL 914, 00101 HELSINKI 10
Tilaan Ufoajan helmikuun alusta vuoden loppuun
Tilausmaksun 18 mk suoritan laskun saatuani

Tilaajan nimi

Lahiosoite
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Postitoimipaikka
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Varmista Ufoajan tulo.

Tee ttlauksesl jo tänään!

