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כאשר אנו מדברים על אינטראקציה עם ) ETIאינטליגנציה מחוץ לכדור הארץ( ,אנחנו ,אחרי הכל ,מדברים
על להגיע אל יצורים תבוניים מתקדמים ,ולא רק תצפית על תופעה טבעית או תהליך ביולוגי .מסיבה זו ,יש
לקחת בחשבון זהיר לא רק את השקפתנו על הכוונות של  ,ETIאלא חשוב יותר ,את כוונותינו ועמדותינו.
בנטייה האנושית  -המתבטאת היטב בתגובות צבאיות ואזרחיות ל) ETS -חללית מחוץ לכדור הארץ( -
לתגובות קסנופוביות ,אלימות ואף פרנואידיות לחדש והבלתי ידוע ,יש לטפל ולתקן .יש להתגבר על הנטייה
האנושית לראות כל דבר שאיננו מבינים או שולטים בו כעויין ומאיים במהותו .השאיפה העיוורת לרווח
אישי ,תועלתנות ולנטייה לצפייה ב ETS / ETI -במסגרת "רכישה" בעיקר צריכה להשתנות .אם אנחנו
מונעים על ידי הרצון "להתחכם" ל ETI-ולרכוש את הטכנולוגיה ומקור האנרגיה שלהם ,המאמצים שלנו
ייכשלו .אם ניגש אל ה ETI-בחמדנות ,בפחד ,בעוינות ובחשדנות ,אזי מאמצינו יהיו לשווא.
אין ספק שאנו עוסקים ביישויות המסוגלות לקרוא ,הן באמצעים טלפתיים והן באמצעים קונבנציונליים ,את
כוונותינו האמיתיות ואת המוטיבציה שלנו ,ויכולים לחוש את "רוח המאמץ שלנו" .ההצלחה דורשת שרוח
העשייה שלנו תהיה פתיחות מדעית ,החיפוש אחר האמת ,אלטרואיזם ,חוסר אנוכיות ,ללא כוונת זדון וללא
חמדנות .השאיפה להתקדמותם של יחסי האנושות ETI-בדרכי שלום היא חשובה ביותר .מסיבה זו" ,טוהר
המניע" מצד מדענים וחוקרים אנושיים הוא תנאי עיקרי ,בעוד שמיומנויות ,מומחיות וטכנולוגיה ספציפיים
הם שיקולים חשובים אך משניים .הרוחב והבהירות של התודעה שלנו הם חיוניים ומעבר לכל שיקולים
אחרים .האובססיה שלנו לטכנולוגיה ולדברים חיצוניים נוטה לטשטש את התמונה הגדולה של יחסי / ETI
האנושות ,ואת כל הכרוך בכך .למרות שלא ניתן להקל בחשיבותו של יכולת וידע ,עלינו להתעקש על
החשיבות העיקרית של התודעה .בהקשר זה ,סביר להניח כי טירון בעל כוונות אצילות ומצויד בפנס בלבד
יקיים מפגש )או כבר נפגש?( בהצלחה גדולה יותר מאשר סוכנות ממשלתית מונעת על ידי כוונות פחותות,
למרות שלזו יש טכנולוגיה מתקדמת ,כוח אדם ומיליארדי דולרים העומדים לרשותה .אכן ,אבוריג'יני עם
מדורה יכול להגיע רחוק יותר בהקמת תקשורת וגילוי האמת!
חשיבות שווה כמעט יש לשאלה כיצד אנו רואים את הכוונות והמניעים של  .ETIאם להאמין לצהובונים,
לספרים סנסציוניסטיים וחרושת השמועות ETI ,הם כולם אלי חלל דמויי גורו או כובשי חלל כמו דרת'
ויידר! הנטייה שלנו לקיטוב משני צדי הסוגיה הזאת היא לא בוגרת ולא מוצדקת  -והיא מסוכנת .אין זה סביר
שהם או אלים מושלמים או סוכני אימפריה מרושעת ,אך השקפותינו לגבי המניעים שלהם השפיעו וימשיכו
להשפיע על עמדותינו ופעולותינו ,אלא אם יטופלו באופן מודע .סקירה של המקרים עד כה מעידה על כך
שבעוד פעולות מסוימות הן מסתוריות ואפילו מטרידות לכמה רגישויות אנושיות ,אין כל עדות לכוונות
עוינות נטו .כאן עלינו להבדיל בין תפיסותינו לגבי מעשים לבין כוונות או מניעים אמיתיים ,שכן מדובר בשני
שיקולים נפרדים) .לקבלת התייחסות יסודית יותר לנושא זה ראו "הוכחת אי-העוינות"( .פעילות מטרידה

לכאורה עשויה להתרחש במטרה נייטרלית נטו או אפילו נדיבה .כמובן ,כרופא חירום וטראומה ,לא עובר
יום שבו ילד או קורבן מבוגר של טראומה יכולים לראות את המאמצים שלי לעזור לו כמכאיבים ולכן מונעים
על ידי רצון לפגוע ,למרות שהמניעים שלי הם בדיוק ההפך .העובדה שילדה מפוחדת תופסת את פעולותי
כמעוותות או מזיקות היא פונקציה של רמת המודעות והידע של הילד ,ואינה משקפת בשום פנים את כוונותי
האמיתיות .האם לא יכול תהליך מקביל להתרחש עם כמה אירועי  ETIאשר לפי הידע הקונבנציונלי
נחשבים לעוינים ולכן כהוכחה לכוונות זדון?
אין ספק שלצורך המחקר של יוזמת  CE-5חשוב לתת ל ETI -להנות מהספק ,ועד שיוכח אחרת ,נניח שאינם
עוינים .ההנחה של עוינות  ETIתרעיל את אווירת הקשר ההדדי בעתיד ותמנע התפתחות של יחסי ETI
אנושות ללא קונפליקט .זוהי פעם יחידה בהיסטוריה האנושית שבה גבורה ,אמון ומשמעת עצמית הם תנאיהכרחי להתקדמות נוספת .ההנחה של אי-עוינות אינה שווה לתמימות עיוורת או להנחה ש ETI -הם
מושיעים מושלמים כמו אלוהים .אבל זה אומר לשמור על גישה פתוחה ,חיובית ולא חשדנית כלפי חוצנים.
לעשות אחרת אומר ליצור מציאות המבוססת על סכסוך ועוינות ,נתיב קוצני שכבר נסלל היטב על ידי המין
האנושי.
מעבר לתודעתם של חוקרים אמיתיים או של אלה שהיו להם מפגשים קרובים ,יש חשיבות לתודעת הרקע
של האנושות כולה .סוגה ואיכותה של כל אינטראקציה נוספת בין בני-אדם לחוצנים  -ולכן התוצאות
הספציפיות של כל מאמצי יוזמת  - CE-5תהיה תלוייה בחלקה ברמות האבולוציה בחברה האנושית .אנחנו
לא צריכים להיות מופתעים אם תרבות חוצנית תעדיף להגביל את מידת המגע הגלוי עם בני אדם בהתחשב
בעיסוק הנוכחי במיליטריזם ,סכסוך ואלימות .ככל שהחברה האנושית תעשה את המעבר הדרוש לשלום
העולם ולשיתוף הפעולה ,אני מאמין שנראה עלייה נוספת בפתיחות ה ETI -ובתקשורת ההדדית .במובן זה,
הצלחתה של יוזמת ה CE-5 -תלויה באופן ישיר בשלום ובאיחוד של המין האנושי .שלום העולם ואחדות
העולם ושיתוף הפעולה הם ,אם כן ,הגורמים החשובים לאירועים עתידיים של בני אדם וחוצנים .העומק
והאיכות של יוזמת ה CE-5 -עשויים להיות צנועים ,אך אלה יגברו ככל שהחברה האנושית תתפתח לקראת
שלום ואחדות.
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