Bereid je voor op het grote Non-Event!
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In 1950 stelde de beroemde Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi zijn collega’s aan de lunchtafel
de eenvoudige metafysische vraag met betrekking tot mogelijke buitenaardse wezens in het universum: “Waar is iedereen?” Sindsdien is zijn vraag de Fermi-paradox geworden: de veronderstelde
hoge verwachtingen voor intelligent buitenaards leven, in strijd met de koude, interstellaire stilte.
In 1984 werd de ambitieuze Search for Extra Terrestrial Intelligence (SETI) gelanceerd om elektromagnetische straling van mogelijke beschavingen op andere planeten op te vangen. Maar de belangstelling is sindsdien afgenomen en de financiering is een probleem.[1]
Maar nu is er “Breakthrough Listen”, een project met $100 miljoen aan financiering om te luisteren
naar intelligente buitenaardse communicatie. Deze missie maakt gebruik van het inzetten van duizenden uren op telescopen in faciliteiten over de hele wereld en probeert techno-signaturen (indicatoren van technologie) en bio-signaturen (biologische processen) te ontdekken. Echter :
Tot op heden werden geen eenduidige techno-signaturen waargenomen, maar de kans op detectie is groter dan ooit, grotendeels te danken aan Breakthrough Listen – de meest gevoelige, uitgebreide en intensieve zoektocht naar geavanceerd leven op andere werelden ooit uitgevoerd.[2]
Twee evolutionisten zijn ervan overtuigd dat evolutie doorheen de vermeende miljarden jaren van
het bestaan van het universum ergens intelligent leven heeft voortgebracht en dat we over ongeveer
drie jaar contact kunnen maken met buitenaardse wezens.[3]
In 2011 verklaarde Howard Smith, een senior astrofysicus aan Harvard, na het onderzoeken van 500
planeten, dat we alleen zijn in het universum.[4] Leven – intelligent of anderszins – is nog steeds
niet gevonden. Toch blijft men doorgaan met voorspellingen te doen.[5]
Ongeacht het feit dat ze niets uit de diepten van de ruimte horen, dringen wetenschappers erop aan
dat de aarde zich zou voorbereiden op het beantwoorden van interstellaire berichten.
Dr. John Elliott, ere-onderzoeker... zei: “Zullen we ooit een bericht van ET krijgen? We weten
het niet. We weten ook niet wanneer dit gaat gebeuren. “Maar we weten wel dat we het ons niet
kunnen veroorloven om slecht voorbereid te zijn – wetenschappelijk, sociaal en politiek stuurloos – op een gebeurtenis die morgen al werkelijkheid zou kunnen worden en die we ons niet
kunnen veroorloven verkeerd te beheren. “We moeten onze deskundige kennis coördineren, niet
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alleen voor het beoordelen van het bewijsmateriaal, maar ook voor het overwegen van de menselijke sociale reactie, naarmate ons begrip vordert en gecommuniceerd wordt wat we weten en
wat we niet weten. En de tijd om dit te doen is nu”.[6]
Evolutionisten blijven hun vertrouwen stellen in evolutionaire processen die geproduceerd zullen
worden – ze hopen dat [7] intelligente, geweldloze wezens spoedig contact met ons zullen opnemen.
De Bijbel is historisch accuraat. Het geeft ons duidelijk inzicht in het ontstaan van het heelal en de
aarde, maar hij maakt geen melding van intelligente buitenaardse wezens.
“De hemel, de hemel is van JaHWeH,
maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven”.[8]
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