DEAN RADIN OVER UFO's
Dr. Dean Radin (1952- ) is van huis uit fysicus. Jaren geleden ging hij zich
bezig houden met parapsychologie, en daar schreef hij twee boeken over: The
Conscious Universe en Entangled Minds. Een derde boek, Supernormal, komt
binnenkort uit.
Dean Radin is een van de meest bekende parapsychologen van dit moment.
Hij heeft een website http://www.deanradin.com/ en een blog
http://deanradin.blogspot.nl/ en hij zit op Facebook.
Radin is een gedreven voorstander van een spoedige paradigmashift, en
daaronder vallen het revolutionaire - en voor de meeste fysici onaanvaardbare
'electric universe' en ....UFO's. Radin is net als onze Coen Vermeeren en bv.
Rupert Sheldrake een moedige man die zijn geloofwaardigheid als
wetenschapper riskeert voor dat waar hij op goede gronden van overtuigd is.
Radin is Senior Scientist van het Institute of Noëtic Sciences (IONS), in 1973 opgericht door Apollo 14 astronaut en
6de man op de Maan Dr. Edgar Mitchell. IONS houdt zich bezig met bewustzijnsonderzoek.
In 2009 schreef Radin een artikel 'The Enduring Enigma of the UFO' dat hier te vinden is:
http://www.paradigmresearchgroup.org/Webpages/Shift-EnduringEnigmaOfUFO.pdf
Hier de (gedeeltelijke) vertaling van dat artikel, met aan het eind een commentaar van mijzelf.
Op 8 Januari 2008 werd er een UFO gezien boven de noord Texaanse stad Stephenville. Het was een massasighting van geloofwaardige getuigen, waaronder een agent, een politiechef, een piloot en een voormalig
luchtverkeersleider. Het werd wereldnieuws. Minstens 10 straaljagers van de luchtmacht werden op diezelfde
avond gadegeslagen in de omgeving van de waarneming die door grondradar werden bevestigd.
De UFO vloog in complete stilte, werd geschat op een lengte ergens tussen de 150 en 300 meter, had geen
'transponder beacon' (radar aan boord die obstakels registreert, verplicht voor alles wat vliegt), accelereerde en
vertraagde op een manier waar geen enkel ons bekend vliegtuig toe in staat is, en begaf zich op een gegeven
moment in de richting van President Bush's ranch in de nabije stad Crawford.
De luchtmacht heeft standvastig ontkend dat er iets ongewoons gebeurde.
In april 2008 zei de voormalig Minister van Defensie van Canada, Paul Hellyer tijdens een conferentie in Maryland:
"We hebben een probleem als officiële U.S. Politici volhouden dat UFO's niet bestaan. De sluier van
geheimhouding moet gelicht worden, en wel nu, voor het te laat is."
In mei maakte het Britse Ministerie van Defensie zijn voorheen geheime documenten over UFO's beschikbaar
voor het publiek via de officiële regeringswebsite. Diezelfde maand publiceerde de hoofd astronoom van het
Vaticaan, de priester José Gabriel Funes een artikel in de krant van het Vaticaan, waarin hij liet weten dat er geen
conflict is tussen geloven in God en tevens in het bestaan van 'onze buitenaardse broeders'.
In juli van dit jaar zei de oprichter van het IONS, Edgar Mitchell in een Britse radioshow : "Ik ben genoeg ingevoerd
om te weten dat we worden op deze planeet worden bezocht (door buitenaardse intelligenties), en dat het UFO
fenomeen echt is."
Mitchell's commentaar veroorzaakte een storm en werd door de meeste media vermeld.
TIJD OM IN PANIEK TE RAKEN?
Voor hen die niet veel aandacht aan UFO's besteden lijken zulke incidenten misschien verbazingwekkend of
alarmerend. Maar de opleving van media-interesse is niet echt nieuw. Decennia lang hebben astronauten,
regeringsambtenaren en voormalige militaire officieren volgehouden dat het UFO fenomeen het waard is serieus
onderzocht te worden. Hun verhalen kunnen worden gevonden in honderden boeken, duizenden artikelen en
ontelbare websites. Hun claims worden ondersteund door een groeiend aantal voorheen geheime militaire en
geheime dienst documenten die werden verkregen via de Freedom of Information Act (FOIA).
Het UFO enigma is een complex fenomeen. Aan de ene kant suggereert het dat er misschien iets ontzagwekkends
staat te gebeuren. Aan de andere kant is het onderwerp strikt taboe in academische en regeringskringen, en is het
in de pers, films en televisie doortrokken van sensatie, paranoia en scepticisme.
De schizofrene spanning die wordt gecreëerd door iets wat in potentie fantastisch is en waar we niet over kunnen
praten maar waar we wel over denken, leidt tot het wantrouwen van wetenschappelijke en politieke autoriteiten en
tot samenzweringsdenken.
En nog erger, het idee dat UFO's echt zijn, als een onmiddellijke bedreiging, kan ons een grens over laten gaan.
Want deze indringers bewegen zich zonder toestemming brutaal door ons luchtruim en onze oceanen. Ze
bespioneren onze nucleaire installaties. Ze komen door muren en ontvoeren hulpeloze slachtoffers. Misschien
zweren ze zelfs samen met verwerpelijke groepen binnen onze eigen regering.
Is het tijd om in paniek te raken?
Het wetenschappelijke antwoord daarop is 'nee', volgens een rapport uit 2000 van de National Science Foundation
(NSF) . Dit rapport verzekert ons dat het wijdverbreide geloof in zulke dingen als UFO's en aliens voornamelijk een
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kwestie is van gebrekkige onderlegdheid. Mensen met een goede educatie weten, of zouden moeten weten, dat
het bewijs voor UFO's vooral gebaseerd is op getuigenverklaringen, die, uiteraard, onbetrouwbaar zijn. De rest kan
worden wegverklaard als bedrog, pelikanen, sterren, satellieten, vuurballen, moerasgas, elektrische plasma's, de
planeet Venus of, zo nu en dan, onze eigen geheime vliegmachines en ruimtevaartuigen.
Van de jaren '40 tot '60 had de US luchtmacht de opdracht waarnemingen van UFO's te onderzoeken om de
ongerustheid van het publiek te verlichten. Meer dan 20 jaar lang bekeken ze meer dan 12.000 zaken. Een officiële
evaluatie vond geen bedreiging voor de nationale veiligheid en geen bewijs voor buitenaardse bezoekers. Wat de
luchtmacht betrof was alles dik in orde.
Maar gegeven de miljarden sterrenstelsels in het universum en ervan uitgaand dat evolutie overal ongeveer
hetzelfde werkt, zou de ruimte vol moeten zijn met intelligente wezens.
Velen van hen zouden veel verder moeten zijn dan wij, omdat, in kosmische termen, ons zonnestelsel nog jong is.
Dus: waar zijn ze? vroeg de fysicus Enrico Fermi zich af, die als eerste zijn paradox in 1950 formuleerde. Waarom
hebben we nog geen geluid gehoord van onze buitenaardse broeders?
Misschien hebben we dat wel.
Getuigenissen over UFO's door astronauten, presidenten, senators, defensie ministers en generaals afgelegd
geven ons belangrijke aanwijzingen dat er iets gaande is.
Waar sceptici er geen gras over laten groeien de argumenten te ontkrachten en ze te wijten aan het terugvallen op
autoriteit, is in werkelijkheid bijna alles wat we weten over de wereld terug te voeren op acceptatie van wat experts
ons vertellen. Niemand heeft de kennis of de middelen om persoonlijk alles te bevestigen wat er in een
encyclopedie staat. We leren over de wereld door het werk van leraren, vertrouwde vrienden en aanvaarde
autoriteiten.
De Apollo astronauten werden rigoreus geselecteerd omdat ze de besten waren, de intelligentste en de meest
bekwame en rationele mensen op Aarde, en meer dan een dozijn over de vele NASA ruimteprogramma's claimen
een UFO gezien te hebben. Is er een betere autoriteit denkbaar wat betreft objecten die in de ruimte vliegen dan
de mensen die daar ook werkelijk geweest zijn?
Maar te horen over de ervaringen uit de eerste hand van anderen, hoe geloofwaardig ook, weegt niet op tegen het
persoonlijk zien van een landing op het grasveld van het Witte Huis.
Dat is nog nooit gebeurd, maar in juli 1952 werd er een zwerm vliegende objecten waargenomen die ongelofelijke
manoeuvres uitvoerden langs de US oostkust, inclusief over het Capitool in Washington. Honderden verbaasde
getuigen zagen stralende lichten in de lucht. Radar van het vliegveld van Washington en van de Andrews
luchtmacht basis bevestigden onafhankelijk van elkaar dat er iets door de lucht vloog met een snelheid van 7,200
mijl per uur (1100 km). Straaljagers werden de lucht ingestuurd om de objecten te onderscheppen, en foto's en
films werden gemaakt. Een woordvoerder van de luchtmacht probeerde iedereen te kalmeren door de
waarnemingen weg te verklaren als verschijnselen die met een soort mirage te maken hadden, iets dat niemand
accepteerde, zelfs niet de UFO onderzoekers van de luchtmacht zelf. En waarnemingen rond Washington DC zijn
sindsdien gewoon doorgegaan.
GEHEIMEN
Als het percentage van werkelijk ongeïdentificeerde vliegende objecten - die geen voor de hand liggende verklaring
hebben - klein was, zeg 1 of 2 procent, dat zou er enige verdienste schuilen in het idee dat we op een dag zullen
begrijpen dat die waarnemingen berusten op een zeldzaam maar perfect natuurlijk verschijnsel. Maar het getal van
onverklaarbare waarnemingen is veel groter, van 20 tot 30%, afhankelijk van hoeveel er onderzocht worden.
Daarbij is het waarschijnlijk dat onverklaarbare gevallen van hoge kwaliteit eerder 'classified' worden dan die van
mindere kwaliteit.
In het licht van zulk 'bewijs' kan men zich afvragen waarom de luchtmacht blijft volhouden dat er niets interessants
gebeurt: als een ouder die volhoudt dat er geen boeman in de kast zit, durven ze hun eigen zorg niet toe te geven,
speciaal wanneer zaken als 'nationale veiligheid' in het geding zijn. Door documenten, verkregen via de FOIA,
kunnen we nu bewijzen dat de ontkenningen van de Luchtmacht een rookgordijn waren. In feite hebben veel
groepen binnen de regering rapporten verzameld binnen geheime programma's. Bijvoorbeeld, een FOIA document
onthulde dat de CIA in 1952 doorging met het verzamelen van UFO rapporten, hoewel ze volhielden dat alle
onderzoeken waren gestopt. In 1979 berichtte de New York Times een gelekte CIA memo die erop aandrong dat
de CIA door zou gaan met het onderzoeken van UFO rapporten, en eraan toevoegde dat de interesse van de CIA
niet naar de pers of het publiek mocht uitlekken, vanwege de 'neiging tot paniek' wanneer een dergelijke interesse
in ongepubliceerde feiten zou worden uitgelegd als een bevestiging (van het UFO fenomeen) door de Amerikaanse
regering.
Historische analyses van UFO gevallen, zoals die worden geciteerd in het boek UFO's and the National Security
State van Richard Dolan, maken het duidelijk dat niet alleen hoogwaardige getuigenissen al lange tijd beschikbaar
zijn, maar het is praktisch zeker dat bepaalde geheime projecten rapporten van UFO's onderdrukt hebben. Ook zijn
er aanhoudende rapporten over individuen met toegang tot hoogste classified informatie, van presidenten tot
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generaals en admiraals, die toegang tot zulke informatie over UFO's is geweigerd op basis van 'need to know', (wat
zoveel wil zeggen als 'wat je niet per se hoeft te weten mag je ook niet weten.)
Wie bepaalt die noodzaak? Hoe? En waarom?
RUIMTE TIJDPERK MYTHE?
Het UFO fenomeen is verwarrend genoeg, maar dat ongemak wordt nog belangrijk vergroot als je je richt op de
'nevenverschijnselen': graan cirkels, orbs, Men in Black (MIB's) alien contacten en ontvoeringen, telepathische
communicaties, etc. Deze fenomenologische complexheid heeft een gelijkenis met ervaringen gerapporteerd in
sjamanistische, psychedelische, mystieke, religieuze en psychische toestanden, en met folkloristische,
mythologische en religieuze overlevering. Misschien zijn deze schijnbaar afzonderlijke fenomenen allemaal op de
een of andere wijze verbonden.
Een uitvoerige rechtvaardiging van deze suggestie valt buiten de opzet van dit artikel, maar bedenk het volgende:
het moderne tijdperk van de vliegende schotel begon in juni 1947 toe piloot Kenneth Arnold een serie van
vliegende schijven waarnam die vreemde manoeuvres uitvoerden, "als een schotel die je plat over het water laat
scheren."
In de Chicago Daily Telegraph van 26 juni werd Arnold aangehaald: "ik zag....een serie objecten die vlogen met
ongelofelijke snelheid. Ze waren zilverkleurig en glanzend en ze leken de vorm te hebben van een taartbordje.
Dertig jaar voor Arnolds waarneming vond een dergelijk wonder plaats in Fatima, Portugal. Drie kinderen vertelden
dat ze waren bezocht door de Maagd Maria. In september 1917 zagen duizenden haar komen met een "luchtschip
van licht", een immense bol die naar het westen vloog met matige snelheid." De maand daarop (13 oktober) was
de menigte aangezwollen tot 70.000. Een van hen, professor Almeida Garrett van de Coimbra universiteit schreef
later (zoals verteld door Jacques Vallée in zijn boek 'Messengers of Deception' (Boodschappers van de misleiding)
: Plotseling scheen de zon door een dichte wolk die hem bedekte: iedereen keek in die richting. Hij zag eruit als
een schijf, met duidelijke contouren....deze duidelijke schijf begon plotseling te draaien. Hij draaide steeds sneller.
Daarop begon de menigte de schreeuwen van angst. De zon die al die tijd wentelde begon te vallen naar de aarde,
bloedrood alsof hij iedereen ging verpletteren onder zijn vurig gewicht."
Zulke ervaringen zijn gerapporteerd niet als fantasie maar als werkelijkheid - soms werkelijker dan het gewone
leven. Waarnemers interpreteren ze volgens hun eigen verwachtingen en cultuur. Religieuze pelgrims in Fatima
zagen de schijf in de lucht als een religieus wonder; piloot Kenneth Arnold zag vliegende objecten. Anderen zien
misschien geesten van de doden, verschijningen van levenden, techno-elven, lichtbollen of buitenaardsen.
Westerlingen neigen ertoe technologisch ontwikkelde ruimtetuigen te zien die bestuurd worden door mensachtigen,
zo uit een special effect studio van een Star Wars film.
We verwachten dat de blijkbaar solide vliegende machines geregistreerd worden door radar, en vaak is dat zo.
Een van de eerste die de notie van mythologie die zich manifesteert in de fysieke werkelijkheid uitwerkte was
psycholoog Carl G. Jung, die in 1957 het boek 'Flying Saucers: a Modern Myth of Things Seen in the Sky'
publiceerde. Meer recent hebben Jacques Vallée - Passport to Magonia -, Keith Thomson - Angels and Aliens en
enkele andere auteurs geschreven over de parallellen tussen UFO's, folklore en mythologie.
"Space -Age Mythe" betekent niet dat UFO-waarnemingen en ontmoetingen met engelen, aliens, fairies, spirits,
elfen en demonen fantasie zijn. Eerder suggereert het dat sommige van deze ervaringen letterlijk 'psychofysiek'
zijn; ze overschrijden de gebruikelijke grenzen tussen objectieve en subjectieve realiteit.
Sommigen zullen protesteren dat dit model niet opgaat voor de fysieke sporen die in verband staan met sommige
UFO reportages, maar dat zou geen recht doen aan wat Jung en anderen hebben voorgesteld. Ze suggereren dat
de stoffelijke wereld verbonden is en voortkomt uit onze geest: mind vormt matter.
Waar hebben we dat eerder gehoord?
Nadat Radin dit concept verder heeft uitgediept aan de hand van theorieën van voormalig IONS President Willis
Harman (wat ons te ver zou voeren, en in het origineel te lezen is) besluit hij met
HET AANHOUDEND TABOE
Als Willis Harman gelijk heeft en wij zijn als menselijke soort op weg naar een nieuw wereldbeeld (waarin
objectieve en subjectieve werkelijkheid onlosmakelijk verbonden zijn) dan zal ons toekomstig begrip van het UFO
enigma misschien totaal afwijken van alles wat we ons nu kunnen voorstellen. Maar bij gebrek aan een goede
verklaring is er één ding al helemaal duidelijk: het is een fenomeen dat waard is serieus bestudeerd te worden.
We hopen dat onze leiders de moed zullen hebben te breken met het UFO taboe dat mainstream wetenschappers
heeft geïntimideerd, zodat ze zich ver houden van dit en aanverwante onderwerpen.
Met voldoende fondsen op langere termijn en toegang tot de immens geavanceerde (en vooral militaire)
technologieën die al zijn opgezet om vliegende objecten overal in de wereld te detecteren, zouden we een veel
betere kans hebben om dit in potentie paradigma-versplinterende fenomeen beter te begrijpen.
Maar zolang de UFO een outcast blijft in de hallen van wetenschap en studie, zal het taboe blijven.
Vanzelfsprekend zijn er die dat graag zo willen houden.
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Naschrift
Op dit moment, eind april 2013 is de Citizen Hearing for Disclosure aan de gang. Kopstukken uit de UFO
research als Steven Greer M.D, Stanton Friedman Ph.D, Edgar Mitchell Ph.D., Paul Hellyer en vele vele anderen
blijven proberen het onderwerp onder de aandacht van de pers, het Amerikaanse Congress en de wereld te
brengen. Een petitie voor Disclosure die ondertekend werd door meer dan 1000 mensen werd aangeboden aan de
president. Het antwoord was onthutsend: een of andere ambtenaar schreef een briefje dat er geen enkel bewijs
was dat de aarde ooit door buitenaardse voertuigen werd bezocht en dat dat ook helemaal niet zou kunnen, want
de afstanden tot de sterren waren veel te groot.
Jee. Dat al die kopstukken dat nou zelf niet bedacht hadden. Dom, dom.
Het meest beschamend was een verslaggeefster van de Amerikaanse televisie die in enkele minuten het hele
gebeuren van 5 dagen neerzette alsof hier een stelletje in groene mannetjes gelovende nutcases bijeen was.
Ongetwijfeld zal dat veel Amerikanen opnieuw overtuigen dat je wel volslagen getikt moet wezen om in UFO's te
'geloven' . Meer is niet nodig, en Disclosure kunnen we voorlopig op onze buik schrijven.
Zou iemand nog begrijpen waarom deze ten dode gedoemde politiek wordt voortgezet, behalve om de eigen huid
te redden waar de gaten nu wel erg opvallend in gevallen zijn? Hoe meer lapjes je aanbrengt hoe eerder het
kledingstuk van een versleten paradigma verder uitscheurt....
Dit artikel van Dean Radin is alweer 5 jaar oud.
Intussen is het aantal waarnemingen en ook de ervaringen van alle 'bijverschijnselen' alleen maar toegenomen.
Het zijn die bijverschijnselen die het UFO fenomeen zo intrigerend maar ook zo ondoorgrondelijk maken.
Radin's poging tot een verklaring in de richting van een in elkaar grijpen van subjectieve en objectieve werkelijkheid
is interessant, en hij is, zoals hij zelf ook zegt, niet de eerste die die mogelijkheid zou willen onderzoeken.
Desondanks heb ik het gevoel dat we de zaak eerder moeten omdraaien, en ook dat is geen nieuwe gedachte.
Radin, Jung, Vallée en anderen opperen dat wij deel hebben aan de manier waarop wij UFO's als high-tech
objecten waarnemen. Radin zegt niet dat ze niet objectief bestaan als high-tech machines, maar hij zegt dat onze
geest daarin misschien op de een of andere manier een rol speelt, en dat altijd gedaan heeft, vroeger en later.
Dat onze geest een rol speelt in alles wat we waarnemen en meemaken is een feit. Wat die rol precies is, brengt
ons op het gebied van parapsychologie, en daarmee dreigen we in een moeras van moeilijk te omlijnen
veronderstellingen terecht te komen. We weten domweg niet genoeg, niet alleen over UFO's maar vooral over de
onbegrensde? menselijke geest.
Ik denk dat we niet kunnen spreken van 'het UFO enigma' zonder in de gaten te houden dat de dingen die we in de
lucht zien van velerlei aard en herkomst kunnen zijn - een feit dat we alleen kunnen afleiden uit hun diversiteit,
want de rest is speculatie. Er is geen enkele bewijs - en het is zelfs onwaarschijnlijk - dat een buitenaardse
herkomst voor alle soorten UFO's en verschijnselen opgaat. Ook weten we niet zeker wie de good - en wie de bad
guys zijn.
Als het gaat over hoe ze zich door de eeuwen heen manifesteren, dan heb ik er moeite mee de verschillen te
verklaren mede door de invloed van onze eigen culturele inbreng en verwachtingspatroon.
UFO's zijn namelijk onnatuurlijk flexibel. Dat is, behalve hun wendbaarheid en snelheid een van hun intrigerendste
eigenschappen. Ze kunnen zich splitsen, 'shapeshiften' , cloaken, een wolk worden of van kleur veranderen.
Niets lijkt onmogelijk. Dat doen ze niet omdat wij dat verwachten maar omdat ze dat kunnen.
Dat ze zichaf en toe laten zien is een keuze, want steeds weer blijkt dat ze zich onzichtbaar kunnen maken als ze
dat zo uitkomt. Er kunnen enorme UFO's boven ons hoofd hangen die we niet zien.
Het is ook zo dat ze griezelig goed op de hoogte blijken van onze gedachten en onze samenleving.
Als het werkelijk zo is dat sommigen ons al vele eeuwen volgen, en daar zijn bewijzen genoeg voor, dan lijkt het
me alleen maar logisch dat ze zich ook in het verleden, als ze zich om de een of andere reden wilden laten zien,
hebben gemanifesteerd op manieren die begrepen werden door de mensen van eeuwen of zelfs duizenden jaren
geleden. Die prachtige beschrijving in het boek Ezechiël - stel dat dat werkelijk een UFO betrof - proberen wij uit te
leggen als een projectie van wat mensen in die tijd kenden: engelen, vuur, wielen, paarden.
Maar misschien nam die Ezechiëliaanse UFO wel werkelijk die vorm aan. Wie zal het zeker weten?
In de loop van de eeuwen zijn de meest bizarre dingen aan de hemel gezien, en oude kronieken houden niet op
daarover te berichten. Aan het eind van de 19de eeuw en 10 jaar later was er de luchtschepen flap in Amerika en
Europa. Waren dat vermomde UFO's? Zo niet, wat dan?
Engelen, Aliens, Deva's, - religieuze figuren, Jezus, leden van de Witte Broederschap, St Germain, - misschien
kunnen Aliens elke vorm aannemen, net als hun hemelse vaartuigen, en laten ze zich zien in de vorm die hun
boodschap het best vertolkt. In de Spiritualistische literatuur komen we kinderen tegen die als ze klein zijn 'Jezus'
zien, tot 'Jezus' op den duur heel iemand anders blijkt, die (zoals hij zelf zegt) zich in de best aanvaardbare
vermomming presenteerde om het kind vertrouwen te geven.
Wat is hun agenda? Denkend aan Fatima en al die andere religieuze verschijningen, en niet alleen in Fatima
'danste' de zon! - Alien interventie? Om ons bij de les te houden? Inspiratie te geven? Of ons gigantisch te
besodemieteren? Wie het weet mag het zeggen.
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