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Sain perustan uskontokäsityksilleni lastensairaalassa perustason sairaalalasten uskonto-
opastuksesta.

Jota jatkettiin kansakoulussa uskontotunneilla.

Kai jossain vaiheessa aikuistumistani erehdyin (;-) miettimään hiukan laajentuneen havainto- ja 
käsityskykyni myötä päättelemään loogisemmin miten suhtautua – lähinnä – kristinuskontoon. 

Olen ollut ja olen kiinnostunut syventämään ymmärrystäni ja käsitystäni ympäröivään maailmaan.

Ollen innokas lukija. Laajan valikoiman kirjoja eri aloilta, aihepiireistä sekä mielessäni kietoen 
historian ja tieteen kannanottoja mahdollisimman loogisesti yhteen.

SIKSI

Siksi olen vähän kerrallaan; vuosikymmenteni myötä ajautunut hiljalleen käsitykseen että…

Se mitä pidämme Luojan kätten töinä, ovatkin ”maalisempia” arkisempia (!) asioita joita on kautta 
aikojen kirjattu eri tavoin; henkilöitymin, eri uskontoihin; niiden peruskaanoniin.

Aivan loogisesti (!) ajatellen olemme tarkkailun ja hennon ohjauksen alaisia ihmisolentoja 
maapallolla.

Viitaten em. uskonnolliksi määriteltyihin taruihin – jotka olivatkin muistiin merkittyjä; todellisuutta 
ja kokonaisuutta ymmärtämättömien aikalaisten kirjauksia.

 Joista kehkeytyi sittemmin eri uskontojen Pyhiä Kirjoituksia.



INHIMILLISIÄ KOE-ELIÖITÄ

Koska tiede ja sen siilautuminen tavallisen ihmisen elämään on tapahtunut vastaa ”hiljattain” – 
viimeisten vuosisatojen aikana – niin nykyisen tiedekäsityksien mukaan monet ”ihmeet” kirjattuna 
uskonnollisiin kirjoituksiin ovat alkaneet saada selvityksensä vasta näinä aikoina. Eivät kuitenkaan 
vielä kaikki anomaliat…

Koska en tunne yhtään uskontoa tarpeeksi hyvin; perusteellisesti niin palastelen noista tiedoista 
joitain osia joille annan uuden – mieltäni tyydyttävän – selityksen.

En sotkeudu luomiskertomukseen (vaikka siinäkin on kristillisen(-kin) perinteen myötä paljon fysiikkaa 
lähenevää logiikkaa) johon lisään vain oletuspäätelmäni.

Siksi aloitan ”salaperäisestä Inka-kansa katoamisesta” oliko tuhatneljä- viisisataaluvulla 
ajanlaskuamme.

Inkoilla oli vahva uskonnollinen perinne jota kunnioittamaan oli rakennettu useita monumentteja 
jotka ovat säilyneet jotakuinkin nykypäiviimme.

Heillä oli omat uskomusriittinsä noudatettavina valtauskontonsa parissa.

Sitten tulivat Espanjalaiset ”vapauttajat” tuoden oman uskomuksensa täyttämään; korvaamaan 
”pakanoiden” ’saatanallisia’ riittejä opettaakseen heidät uskomaan yhteen ainoaan ja oikeaan 
Jumalaan; Jumaluuteen: ”On vain yksi Jumala ja hänen poikansa joka istuu Jumalan oikealla 
puolella istuen taivaallisella valtaistuimella.”

Tätä – he mielessään hyvää ja oikeata tarkoittaen – Espanjan conqistadorit opettivat – 
kirjaimellisesti kantapään kautta (unohtaen täysin rakkauden sanoman) ”vääräuskoisille pakanoille” että 
jotkin heistä ’pelastuisivat ikuiselta helvetin tulelta” ja pääsisivät Taivaaseen; ikuiseen elämään ja 
onneen. ’Jonka olen heille valmistanut’. Uskomaan conqistadorien ’ilonsanoman’; kristinuskon 
perusteeseihin. 

Tuo kansanmurha naamioituna uskonnolliseen pelastautumiseen todettiin ihmistä ylemmillä 
tahoilla. Ja: Inkat otettiin pois maallisesta maailmasta.

Sillä.

Inka-kansa on kadonnut haudoitta maailmastamme vailla varsinaisen tuhon; kansanmurhan tai 
vastaavan merkkejä.

Kuin ’haihtunut ilmaan’. Oletan: haihtunut avaruuteen. Saaneet uuden asuinsijan jossain meille 
tuntemattomassa paikassa ja tilassa.

Ilmeisesti onnekseen. Oletan . . .

HESEKIELIN TULIVAUNUT

Viite: Raamattu

Nykytiedon myötä voimme ”avata” profeetta Hesekielin näyn oletettavimman; loogisimman (!) 
selityksen.  ”...tulen lieskoin ja sillä oli neljä sivua ja jokaisella sivulla oli kasvot jotka…” muistelin ko. tekstiä.

Joka oli lyhyen kantaman maaahanlaskeutumisalus – ns. Alienien lähettämä tuomaan viemään 
jotain asiaa toimittamaan maan kansalaisille, paikallisille paimentolaiskulttuurille.

Josta profeetta Hesekiel merkitsi muistiin mitä oli nähnyt, miten ”sen” oli selittänyt paimentolaisen 
näkökulmasta.  https://fi.wikipedia.org/wiki/Hesekielin_kirja

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hesekielin_kirja


VALTAUSKONNOT

- Kristinusko

- Islam

- Hindulaisuus

- Buddhalaisuus

- Taolaisuus

- Shintolaisuus

- Juutalaisuus

Miksi näistä tuli valtauskontoja?

Loogisin selitys, että niiden synty; juuret ja luotettavuus perustui todellisiin tapahtumiin. Yleensä 
(oletan) ihmisiin; ihmishahmoisiin Lähettiläisiin. Joista tuli kunkin uskonnon profeettoja. Jotka 
olivat, elivät kansansa parissa tuoden sanomaa ja – arvioni mukaan – tekivät ”ihmetekoja” eli 
fyysisessä todellisuudessa aikalaistensa parissa esittelivät/näyttivät (vettä viiniksi etc.) etäisen 
tulevaisuuden mahdollistamia teknisiä ilmiöitä; laitteita. Sekä menetelmiä…

JEESUS

Älkää pahoittako mieltänne.

Ihminen; ihmistaimi uskoo helpommin siihen jonka hän ”oppinut”; kuullut varhaislapsuudestaan.

Kuten minäkin uskoin lapsuudestani aika aikuiseksi; varmaan puberteettini aikoihin. Jolloin 
erehdyin ajattelemaan… Jota nyt sitten tässä luette.

---

Jonka jälkeen vain elin. Imien tietoa ja olettamuksiani elämästäni; ympäröivästä Maailmasta siten 
kuin viestimet niitä tarjosivat.

Päätyen melkein elämäni aikaisen; 74 ikäisenä ilmaisemaan ajatusolettamuksiani tähän.

---

Saatuani – LastenSairaaloissa ja varsinkin kansakoulun uskontotunneilla – hatarat ’lähtötiedot’ 
kristinuskon perusteista lukien Jeesuksen syntymästä; tein nykytiedon valossa olettamuksen.

Että.

Ne älylliset ja edistykselliset oliot joita nimitämme – pelonsekaisesti – Alien’eiksi, ovat kaitseneet 
ihmiskuntaa  kuin koe-eliöitä (en sano: KoeIhmiskuntaa) puuttuen mahdollisimman vähän meidän 
primitiiviseen elämänmenoomme.

Kuitenkin haluten vaikuttaa omalla tavallaan primitiiviseen ”Vahvin Voittaa”-
käyttäytymismalliimme.

Siksi – ja oman habituksensa vieraan ”hirviömäisen” olemuksensa1 pelottavuuden vuoksi – 
halusivat ja haluavat vaikuttaa auttavasti ihmiskunnan olevaisuuteen ja tulevaisuuteen lähettämälle 
keskuuteemme silloin tällöin Lähettiläänsä. Joista tuli eri uskontokuntien Symboleita ja nimityksiä.

Raamatusta jääneinä muistikuvista peilattuna nykypäivään osaan ja (melkein) uskallan sotkeutua 
pyhiin kirjoituksiin.

1 Yhdysvalloissa olevat ”salatut” Alien-ruumiit. Joista on karannut kuvia julkisuuteen. N. 1947…?



Neitseellinen syntymä

Pitää – kirjaimellisesti – paikkansa logiikassani.

Josef ei ollut fyysinen isä. Hän oli kasvatusisä. Joka oli tarpeen tuossa tuolloisessa yhteiskunta-
järjestyksessä. Menetteli oletuksessa olla pienokaisen oikea isä.

Mutta.

Kuten kerrotaan; Marian tullessa raskautetuksi ’neitseellinen’ toteutui. Tätä ei ole kirjattu 
mihinkään ”kansien väliin” koska se oli täysin käsittämätön ’temppu’ tuolloin: keinohedelmöitys.

Eli; haluttiin – jälleen kerran – tälle primitiiviselle mutta suojelukseen otettavalle ihmislaumalle 
jotain ’rotia; kuria’ keskinäiseen käyttäytymiseensä.

Kyetäkseen vaikuttamaan lähettilään olisi oltava ”epäpeloittava”; eli siis ihmismäisen näköinen, 
oloinen, tavanomainen habitukseltaan ollakseen uskottava aikalaistensa myötä.

Mutta. Varustettu luonteella joka on uskossaan vahva ja miellyttävän puoleensa vetävä. Kerätäkseen 
ajan tullessa sanansa kuulijoita, vakuuttaakseen heille sanomaa vietäväksi lähimmäisilleen ja 
tulevaisuuteen laajemmille kansanjoukoille.

Siis: perustettava uskonto.

(joka sai irvokkaasti symbolikseen nöyryyttävimmän kidutusmenetelmän tuomita kuolemaan)

Siten. Koska maailmassamme ei silloin ollut keinohedelmöitysklinikoita niin toimenpide oli 
suoritettava lähimmässä tarjolla olevassa klinikassa maapallon kiertoradalla.

Jolloin saatiin säädettyä sopiva sekoitus fyysistä perimää. Ja luonne valinta synnytys/syntymäajan 
mukaisesti.

Jolloin ’tähdet olivat suotuisissa asemissa’. Vrt. LuonneHoroskooppi…[by KODIN KUVALEHTI 11/1983]

(en valitettavasti pysty/osaa ’laskea’ mikä oli Jeesus Nasaterilaisen syntymän horoskooppimerkit Kiinalaisessa 12 
vuoden ja länsimaisessa 12 kuukauden horoskoopeissa. Viisaammat auttakoot).

Psyykkinen Indokrinaatio olikin sitten aikuistumisen kynnyksellä.

Sillä lähdekirjallisuus (Raamattu) ei ole pystynyt selittämään ’tietokatkosta’ Jeesuksen 
aikuistumisuudesta.

Niistä ajoista (vuosista) joista ei löydy Raamatullista tietoa missä Herra Nasaretilainen oli tuon 
aikana.2

Olettamukseni: hänet otettiin kiertorata-alukselle joksikin aikaa [muutama vuosi?] ja selitettiin sekä 
opetettiin odottamassa olevaan tehtävään. Välittämään ja opettamaan kansalleen ja laajemminkin 
(joka onnistui kristinuskon laajan leviämisen myötä ja epäonnistui alkuperäisen viestin sotkeuduttua ja 
tahraantuessa pahemman kerran seuraavien sukupolvien myötä – melkein – irvokkaaksi klisheekäyttäytymiseksi.).

Hänelle annettiin tehtävä opastaa paikallista väestöä (kulkuyhteydet muuhun maailmaan; maailmanosiin 
olivat non-existent) toimimaan lähimmäisenrakkauden ohjaamana toisten ihmisten parhaaksi – joka 
kertautuisi sosiaalisessa kanssakäymisessä parantaen nasaretilaisten, Israelilaisten, Lähi-idän 
kansojen, maailmamme; ihmiskunnan rakkauden sivistyksessä pelastaen ihmisten elämän laatua, 
arvostusta ja onnea olla toistemme tukena saaden lähimmäisiltämme tukea – jos kaikki olisi mennyt 
kuten oli suunniteltu ja toivottu.

Se oli Jeesus Nasaretilaisen Tehtävä. Suurin Itaqlics-Kirjaimin annettu.

2 Nasaretilainen siksi, että kansalaisen arvo ja oikeudet riippuivat syntyperäisestä suvustaan.



Viimeinen Tervehdys

Ristinkuoleman jälkeen ystävänsä; opetuslapsensa ottivat ’ruumiin’ alas ristiltä ja kietoen 
käärinliinoihin veivät sen kallioluolaan hautakammioon. Vierittivät valtavan kiven suuaukon 
tukkeeksi.

Aamulla vielä tullessaan muistelemaan menehtynyttä – havaitsivat hautakammion sulkukiven pois 
vieritetyksi!?

Kuinka kuollut voi….?

Sitten.

Surukokouksessaan alkoi taivaalta laskeutua pilvi.

Joka toi Jeesuksen alas luokseen ja Jeesus lohdutti seurakuntaansa: (ihan muistini varaisesti:) ”Olen 
tullut vielä tervehtimään Teitä ennekuin nousen Taivaaseen valmistamaan Teille huoneet elää 
Kirkkaudessa. Ja asetun Jumalan Kaikkivaltiaan oikealle puolelle istuimelle odottamaan Teitä”.

Ja Jeesus pilven myötä hiipui korkeuksiin…

Edan rautalankaa:

Hän palasi lohduttamaan seurakuntaansa laskeutuen pienoisleijuvalla laitteella joka oli cryogeenisäiliö-
teholähteen varassa tuottaen usvapilven – siinä samassa – kätkemään ko. laitteen olemuksen 
’taivaalliseksi’ – poistuen sitten vihahenkimieliseksi osoittautuneelta planeetalta – turhautuneena; 
oletan…

Turhautuneena – syystä kyllä...

Katsokaa ympärillenne.

Katsokaa viestimiänne.

Katsokaa ajatuksianne.

Ja miettikää – missä ’olemme’ missä on toivottu tavoiteltukin päämäärämme yksilön ja 
ihmiskunnan elämässä. 

No.

En yritäkään kertoa ohjastaa muiden uskontojen ja uskonnottomien ajatus-arvomaailmaa kosken 
niistä tiedä kuin – hyvä jos – nimityksen.



(seuraava sivu: - 60-luvulta)



EVE OF DESTRUKTION

Barry McGuire

TUHON PARTAALLA

Nyt maailmaa jo tuho uhkaa
Pian on kaikki vain mustaa tuhkaa
Kun painaa nappiaan mies linnoituksen
maa silloin järisee ja murtaa sopimuksen
Et tajuta ehdi silloin kuin leimahduksen
Miksi kuullaan silloinkin toistavan ystävien, ettei
ole hätääkään, kun partaalla tuhon ollaan?

Etkö ymmärtää tahdo sanomaa
kylmä pelko kun mua vapisuttaa
Katso maailmaa, kun se ihana on
Kohta hävittää sen joku tuntematon
joka ei saa äänestää mutta tappaa kyllä saa
Silti kuullaan silloinkin toistavan ystävien, ettei
ole hätääkään, kun partaalla tuhon ollaan

Maa punertaa ja taivas palaa
ja luihin hiipii jo myrkky salaa
Vain totuus kestävä on ainoastaan
kun kiinni pitävät vain suuret kunniastaan
Ei kuunnella niitä, jotka huutavat vastaan
koska kuullaan silloinkin toistavan ystävien, ettei
ole hätääkään, kun partaalla tuhon ollaan

Etkö vieläkään tahdo ymmärtää
Jos vain vaikenet, kaikki ennalleen jää
Mene avaruuteen, pois tähtien taa
Sama tilanne on, yhtä hullu on maa
Epäinhimillisyys nyt tuhoon johdattaa
mutta kuullaan silloinkin toistavan ystävien, ettei
ole hätääkään, kun partaalla tuhon ollaan
ei ole hätääkään, tuhon partaalla ollaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Barry_McGuire

https://en.wikipedia.org/wiki/Barry_McGuire

https://www.youtube.com/watch?
v=MdWGp3HQVjU

 Seuraava: 20xx…. luvulta.
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