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Wijlen Carl Sagan1 was een vurige aanhanger en promotor van Darwinistische evolutie. Hij verdedigde ook dat belastingsgeld zou gebruikt worden voor het financieren van de vereiste technologie
om de hemel te scannen naar intelligente wezens. Alhoewel Sagan geloofde dat op een dag deze
technologie signalen zou opvangen, die zouden aantonen dat wij niet alleen zijn in het universum,
heeft de wetenschap tot dusver nog nooit aangekondigd dat zij contact heeft gelegd met onze kosmische neven.
Sagan (foto links) zei ooit: “Beschavingen die honderden miljoenen lichtjaren ver van ons af liggen moeten de wetenschap en technologieën bezitten
zie zo ver boven onze eigen capaciteiten liggen, dat ze niet te onderscheiden
zouden zijn van louter magie”.[1]
Of zoals een collega in buitenaardse research, Robert Jastrow, eens zei:
“Leven dat miljarden jaren van ons af ligt kan hoger zijn dan onze vlees-enbloed vorm die we zouden herkennen. Het kan een vorm van siliciumgebaseerde intelligentie zijn, of waarschijnlijker is het ontlichaamd en is het zijn
sterfelijke vlees en materie ontvlucht, wat conservatieve mensen ‘geesten’
zouden noemen”.[2]
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Carl Sagan, 1934-1996, was een Amerikaanse astronoom, astrofysicus, kosmoloog, scepticus en wetenschapscommunicator. Hij publiceerde meer dan 600 wetenschappelijke bevindingen en artikelen, en was auteur, coauteur of redacteur
van meer dan 20 boeken, met name populair-wetenschappelijke. Zijn wetenschappelijke bijdragen betreffen vooral de
ontdekking van de hoge oppervlaktetemperaturen van Venus, en het onderzoek naar buitenaards leven, waaronder experimentele demonstraties van aminozuren die geproduceerd worden vanuit basischemicaliën door middel van straling.
Ook bedacht, ontwikkelde en monteerde hij de eerste (opzettelijke) berichten die de ruimte in zijn gestuurd. In de vorm
van de gouden plaat van het pioneerprogramma en de Voyager Golden Record, met de opzet dat een eventuele buitenaardse intelligentie de berichten misschien zal ontvangen en begrijpen. (Wiki).
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Dan komt hier de vraag op: als deze buitenaardse superwezens geëvolueerd zijn tot buiten de fysische dimensie, zoals Sagan en Jastrow beweerden, hoe zouden zij dan communiceren met louter
aardlingen die zoveel lager staan op de evolutionaire ladder?
Carl Sagan had een antwoord op die vraag: “Misschien zijn de boodschappen reeds hier”, zei hij,
“aanwezig in sommige alledaagse ervaringen waarvan wij niet de mentale inspanning hebben gedaan om ze te onderscheiden. Hun boodschappen kunnen in vrij gewone omstandigheden liggen”.[3]
Sinds Sagan deze uitspraak deed, is er veel veranderd. De New Age heeft het aanbreken van het
Tijdperk van Aquarius ingesteld. De mensheid bevindt zich op de rand van het nemen van een grote
sprong qua bewustzijn, en een “nieuw menselijk ras” komt op, zo wordt ons gezegd. New Age proponenten blijven beweren dat zij in staat zijn om contact te leggen met deze verder geëvolueerde
wezens in het geestelijke rijk. Het is slechts een kwestie van tijd dat de hele wereld hierop afgestemd zal zijn, zeggen zij. Dan zullen wij, en onze ruimtebroers, zich realiseren dat wij allen één
zijn, wegens evolutie.
Wie zou ooit geloofd hebben dat religie en wetenschap mekaar de handen zullen schudden? Deze
religie, uiteraard, is niet gebaseerd op een geloof in een persoonlijke God en Verlosser. Deze religie
is een oosterse wereldbeschouwing die aanneemt dat alles God is – onszelf inbegrepen. Hoe interessant is dit in het licht van de Bijbel. De boodschap waarvan New Age mystici zeggen dat ze die
ontvangen van de sterren is dezelfde boodschap waarmee Satan Eva trachtte te strikken. Maar, deze
keer is de boodschap niet voor een enkele persoon, in het begin van de geschiedenis – ze is voor de
hele mensheid in een periode van de geschiedenis die de Bijbel beschrijft als de eindtijd.
Is de opkomende interesse in buitenaardsen weer een bijkomend teken dat wij ons in de laatste dagen bevinden? Het boek Openbaring voorzegt een tijd waarin buitenaardse, demonische wezens de
aarde zullen binnenvallen als onderdeel van Gods toorn. Wordt de wereld NU voorbereid?
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