Ar egzistuoja NSO?
NSO - neatpažinti skraidantys objektai (angl. UFO - Unidentified Flying Objects). Kas slepiasi po
šiuo visuotinį susidomėjimą keliančiu reiškiniu?
Iš esmės NSO tai skraidančių, kybančių ore, besileidžiančių ar kylančių, blizgančių, blykčiojančių
ar tamsių reiškinių visuma, – lėkščių ar cigarų formos, metro ar šimto metrų dydžio, stebėtojui
nežinomos kilmės. Jų praėjusiame XX a. amžiuje pastebėta kaip niekad daug. Ufonautai oficialiai
"gimė" 1947 m., kai Idaho valstijos verslininkas Ken Arnold, skrisdamas privačiu lėktuvu virš
Cascade'o kalnų, sako, pamatęs devynis švytinčius diskus, lekiančius vienas šalia kito tūkstančio
mylių (1600 km.) greičiu per valandą. Nors pirmasis mokslininkas, iškėlęs nežemiškų pasaulių
egzistavimo galimybę buvo Džordanas Bruno dar 1600 metais.
Bandydami išsiaiškinti NSO kilmę, žmonės paprastai pasiskirsto į dvi stovyklas: skeptikus ir
optimistus. Skeptikai laikosi kritiškos nuostatos, pagal kurią visi NSO suvedami į klaidingai
suprastus natūralius reiškinius (žvaigždės ir planetos, oro balionai, meteoritai, neįprasti
meteorologiniai reiškiniai arba nežinomi lėktuvų tipai). Ypač dažnai supainiojimų objektas yra
Venera, bolidai, aukštai skrendantys tyrimų balionai arba net žibintų atspindžiai padangėje. Maža
to, šiais laikais miestiečiai ypač prastai orientuojasi danguje (dėl didelės šviesos taršos miesto
padangėse), todėl tokie supainiojimai labai dažni. Jau daug pasaulio didmiesčių gyventojų užaugo
iš viso nematę žvaigždėto dangaus! Todėl žmogus, gerai nesusipažinęs su gamtiniais reiškiniais,
matydamas tokius objektus gali pagalvoti visai ką kita: neįprasta vaizdas, tamsus nakties dangus
ir išgąstis gali bet kurį objektą paversti ateivių laivu. Prie to prisideda ir įvairių Holivudo kuriamas
ateivių lėkščių stereotipas. Todėl atrodo suprantama, kad skeptikai visus NSO pastebėjimus
suveda į tokius žinomų reiškinių aiškinimus.
Kiti radikalai beveik visus pastebėtus keistus objektus danguje linkę sieti su nežemiškų būtybių
apsilankymu ir dažnai nesileidžia įtikinami kad yra priešingai.
Dažnai supratimas apie ateivius yra gana subjektyvus ir priklausantis nuo besidominčiojo
asmenybės. Štai amerikiečių mokslininkas ir autorius Carlas Saganas bandė mokslo ir statistikos
metodais įvertinti, kiek planetų, kur gyventų protingos būtybės, gali būti netoli mūsų ir kaip
svetimos civilizacijos gali išplisti už galaktikos ribų. Nenuostabu, kad ateiviai jo romane pasirodo
esą technologiškai pranašesni, be to, kaip geranoriai bei santūrūs mokytojai.
Kai amerikiečių ekspilotas Gene’as Roddenberry sukuria savo seniai tapusią legendine TV seriją
„Star Trek“ („Žvaigždžių kelias“), tai visai logiška, kad jam visatos tyrimas tampa dideliu
nuotykiu, o ateiviai taip pat padūkę nuotykių mėgėjai.
Kai praėjusio imperialistas kaip Cecilas Rhodesas mąstė apie nežemiškas karalystes, štai kokios
idėjos jam ateidavo į galvą: „Ekspansija yra viskas: jei galėčiau, aneksuočiau planetas“. Tiesa,
šiandien daug labiau paplitęs būgštavimas, kad gali atsitikti kaip tik priešingai, – kad kokios nors
nežemiškos būtybės gali mėginti užkariauti Žemę. Štai ir Stevenas Spielbergas iš pradžių kuria
filmus apie nežemiškas būtybes siekdamas parodyti ateivius, kurie su taikiais ketinimais
nusileidžia ant žemės, kad sueitų į kontaktą su panašiai nusiteikusiais „žemiečiais“ („Artimi
trečiosios kategorijos susitikimai“, „Ateivis“). Vėliau jo požiūris keičiasi ir ateiviai tampa
agresyviais užkariautojais (“Pasaulių karas”). Panašiai temą plėtoja Rolandas Emmerichas filme
„Nepriklausomybės diena“ bei Timas Burtonas keistoje komedijoje „Marsas atakuoja!“.
Kai scientologų sektos įkūrėjas kaip L. Ronas Hubbardas (anksčiau rašęs Sci-Fi romanus)
postringauja apie nežemiškų būtybių egzistavimą, visai nebenuostabu, kad šios pasireiškia kaip
dvasiškai pranašesnės svarbių pranešimų skelbėjos. Žymus psichoanalitikas Gustavas Jungas UFO
pastebėjimų priežasčių ieškojo pačio žmogaus pasąmonėje.
Ką gi, belieka pridurti, kad nors ufologai toliau leidžia savo žurnalus ir žiniaraščius, steigia
draugijas, šiai dienai nežemiškų būtybių egzistavimas nei patvirtintas, nei paneigtas.
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