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Messengers of Deception  
– UFO Contacts and Cults 
Av Jacques Vallee (1979)  
Pia Hellertz – mars-april 2011 
 
Det mest intressanta i boken är den koppling Vallee gör mellan oförklarade händelser, UFO 
och liknande och utvecklingen av sekter, religiösa och politiska rörelser. Han menar att 
oförklarliga upplevelser tolkas av vittnena och kan leda till olika typer av rörelser. Vallee har 
under många år varnat politiker och makthavare för att bristen på forskning om UFO kan leda 
just till den typen av konsekvenser. Fenomenen tolkas och påverkar samhällsskeenden utan 
kontroll, kritisk granskning och reflektion. 
    Vallee argumentera mot teorin att UFO är extraterrestriella farkoster. Det finns inga tecken 
på det, menar han. Snarare talar hans iakttagelser för att det är fenomen knutna till planeten 
Jorden, även om jag har svårt att få grepp om hans slutsatser. Ibland får jag en känsla av att 
han menar att det är människor som ägnar sig åt medveten manipulation med politiska och 
religiösa syften. ”I believe there is a machinery of mass manipulation behind the UFO 

phenomenon” (s.20). Han analyserar de upplevelser kontaktpersoner har, förvirring, 
hjälplöshet och förtvivlan, även förvrängning av vittnenas verklighetsuppfattning. Han till och 
med talar om ”subliminal förförelse”. Han berättar om olika insatser som myndigheter ägnat 
sig åt i syfte att manipulera och förvränga människors upplevelser. Vid en snabb inblick kan 
hans berättelser upplevas som paranoida, men det är väl en upplevelse man lätt får som 
utomstående och okunnig inom området. 
    Tre aspekter är kopplade till UFO-fenomenet, den fysiska, den psykologiska och den 
sociala, menar Vallee. Kan det vara så att både troende och skeptiker är manipulerade av det 
Valle ”skämtsamt” kallar ”Higher Intelligence Agency”. Eftersom boken på många sätt är 
svår att förstå, både på grund av språket och på grund av tankarna, så är jag oklar över om han 
menar en överordnad ”osynlig” intelligent makt eller om han menar en faktiskt fysisk 
maktapparat som är global och som strävar efter total makt och kontroll.  
 
Kontaktpersoner 
Vallee gör inledningsvis en analys av olika typer av kontaktpersoner, ”contactees”. Dels talar 
han om ”direkta kontaktpersoner”, dels om ”indirekta kontaktpersoner”. De ”direkta” 
kännetecknas av att de menar sig 1) ha bevittnat oförklarliga psykiska fenomen, 2) har blivit 
övertygade om att ursprunget är en intelligens, samt 3) har upplevt en individuell relation med 
denna som har gett dem en speciell uppgift, ett speciellt öde. De har blivit utvalda. Hit räknar 
han personer som Joseph Smith (mormonkyrkans grundare), Edgar Cayse och Uri Geller. De 
är väldigt få men deras inverkan på oss är avsevärd, menar Vallee. 
     De ”indirekta” kontaktpersonerna har 1) övertygat sig själva om existensen av en 
intelligens som kan orsaka oförklarliga fenomen. 2) De har inte själva observerat såna 
fenomen, men 3) de upplever att de har en personlig koppling till fenomenet och att det ger 
dem ett speciellt öde för mänskligheten. Även dessa har blivit utvalda. I den här kategorin 
ingår alla som menar sig ta emot meddelanden från yttre rymden genom automatiskt 
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skrivande eller andra medel, även om de inte sett något UFO. Bland dem  finns också 
personer som upplever sig ha fått en kosmisk mission från en överordnad intelligens.  
    Vallee menar att båda typerna av kontaktpersoner är kapabla till extrema aktioner för att 
propagera för sina trossystem. De kan till och med bli våldsamma och oförutsägbara. Vallee 
tar några exempel på personer som tycker sig ha hört röster som uppmanat dem till mord och 
våldsdåd. Sammanfattningsvis är denna typ av kontaktpersoner de som tror att de har ett 
speciellt och unikt öde, som är kopplat till oförklarliga fenomen som de har eller inte har 
observerat själva, men som de mycket starkt tror på.  
    Vallee nämner sektledare och andra ledare som använder sig av kontaktpersoner för sina 
syften. Han ber oss begrunda kopplingarna till politiska extremgrupper och deras doktriner 
om ”överlägsna raser”, ”utvalda folk”, och deras referenser till Atlantis och forntida 
utomjordiska besökare.  
 
Sekter 
Vallee berättar ingående om den sekt som kom att kallas Heavens Gate, även om han 
använder begreppet ”De två”, ett begrepp som kommer från Bibeln om de två vittnena1. Det 
gäller Marshall Applewhite och Bonnie Nettles som menade att de kallats och var utvalda för 
en speciell mission och samlade anhängare, http://sv.wikipedia.org/wiki/Heaven's_Gate . 
Eftersom det inte gick att komma till himlen i sina fysiska kroppar så var de tvungna att göra 
sig av med dem när det väntade rymdskeppet som skulle hämta dem kom med Hale Bop-
kometen. Därför tog de sina liv för att kunna följa med. Vallee beskriver även andra 
sektledare och sekter som fått liknande kallelser, exempelvis Claude Vorilhon, skaparen av 
Raël-rörelsen. 
 
En social tidsbomb 
Vallee menar att idén om kontakter med en högre intelligens är en social tidsbomb. Han har i 
många år varnat kollegor för bristen på forskning omkring UFO-fenomenen. Han tror att det 
under den närmaste tiden2 kommer att ske en stor spridning av nya sekter som påstår sig ha 
kontakter med högre intelligenser och ha speciell kommunikation med den yttre rymden.  
  
UFO-teman 
Vallee har intervjuat många kontaktpersoner och funnit ett antal teman som återkommer: 
Intellektuell avsägelse: Vi klarar inte våra egna problem och behöver hjälp av utomjordingar. 
Rasistisk filosofi: Några jordmänniskor kommer från utomjordingar och är därför av en 
”högre ras”. 
Teknisk impotens: Påståendet att den tekniska utvecklingen kommer från utomjordingar 
genom de forntida besökarna, att vi själva inte skulle kunna klara av att utveckla den teknik vi 
har. 
Social utopi: Om osannolik utveckling och förändring av ekonomi och samhälle ”över en 
natt”. 
 
Stympning av djur 
Ett fenomen som ofta beskrivs i UFO-sammanhang och som även Vallee tar upp, är 
stympning (mutilation) av djur, ett fenomen som iakttagits över hela världen. Djuren har 
skurits med, som det verkar, mycket vassa föremål. De är tömda på blod men ingen 
blodsspillan finns på platsen. Ofta har könsorgan, ögon med mera skurits bort och de är helt 

                                                
1 Johannes uppenbarelse, kap. 11, st 3-4.  
2 Boken skrevs för drygt 20 år sedan, år 1979. 
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försvunna. Mycket ofta har UFO.n iakttagits över eller i närheten av de platser där de 
stympade djuren hittats. 
 
UFO och ockulta organisationer 
Vallee har iakttagit många kontakter mellan kontaktpersoner och exempelvis nazistiska 
organisationer. Han nämner George Adamski som hade kontakter med en fascistledare. Flera 
av de namn han nämner på kontaktpersoner har jag aldrig hört talas om. Det verkar som om 
det finns en del konspirationsteorier kopplade till UFO, men även att många berättelser 
stämplas som konspirationsteori trots att det kanske handlar om sanna berättelser.  
 
Är UFO rymdskepp? 
Vallee avslutar ett kapitel med meningen: Och UFO.s kanske inte är rymdskepp alls! Men vad 

är det då? En teori kan vara att det är manipulerade fenomen av en grupp människor som 
försöker uppnå egna mål.  
    De två hypoteser Vallee analyserar och diskuterar är: 1) Marsian-konspirationen och 2) 
Den esoteriska interventionen. Marsian-konspirationen handlar om att skapa dimridåer för att 
dölja sanningen. Begreppet ”Marsianer” användes första gången av Brittiska säkerhetstjänsten 
under andra världskriget och hade inget alls att göra med den röda planeten. Det handlade om 
spionage och ”strategiskt bedrägeri” gentemot fienden.  
    Den esoteriska interventionen handlar om att det kan vara en länk mellan UFO-händelser 
och ”ockulta” fenomen, en teori som bland andra John Keel framför.  Hit hör fenomen som 
poltergeist, levitation, tankekontroll, healing och utomkroppsliga upplevelser. Denna teori 
öppnar upp för alternativa verkligheter, parallella universa, flera dimensioner. Kvantfysiken 
skapar möjligheter för utveckling av dessa teorier.3 När Vallee säger att hypotesen om 
”esoterisk intervention” är en konspirationsteori och lider av alla svagheter som denna typ av 
teorier har, så hänger jag inte riktigt med.  
    Vallee menar att det inte är fenomenen i sig som är manipulerade utan tron om dem och 
manipulationen genomförs av en grupp människor som använder fenomenen för sina egna 
syften. Samtidigt är han inte främmande för att fenomenet är verkligt, även om det alltså inte 
är rymdfarkoster. 
 
Sociala konsekvenser av UFO-tro 
Vallee menar att tron på UFO får ett antal sociala och samhälleliga konsekvenser. 

1) Tron på UFO vidgar gapet mellan allmänheten och de vetenskapliga institutionerna. 
En dag kommer samhället att få betala ett pris för bristen på vetenskapligt 
engagemang och forskning omkring UFO-fenomenen. Ju fler vittnen som berättar och 
negligeras av forskare och myndigheter, desto större blir misstron mot dessa 
institutioner, menar Vallee. Om vetenskapen inte tar fenomenet på allvar finns det risk 
att allmänheten vänder sig till pseudovetenskap och vidskepelse istället.  

2) Kontaktpersonernas propaganda underminerar tilltron till att mänskligheten kan ha 
makt över sitt eget öde. Om vi tror att det bara är utomjordingar som kan tillföra 
mänskligheten hög teknologi eller lösa våra problem, så avhänder vi oss ansvar och 
självförtroende.  

3) Ökad uppmärksamhet på UFO-verksamhet främjar tanken på politiskt enande av 
denna planet. Genom tron på UFO uttrycker vi en enorm längtan efter global fred. 

4) Organisationer av kontaktpersoner kan komma att bli grunden för nya efterfrågade 
religioner. Många av dagens etablerade kyrkor och religioner har stora problem. UFO-

                                                
3  År1979 hade ännu inte strängteorierna utvecklats, teorier som i ännu högre utsträckning bäddar för multiversa 
och parallella verkligheter. 
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organisationernas ”trosbekännelser” bygger på konservativa idéer om sexuell 
återhållsamhet, rasåtskillnad och andra konservativa värderingar.  

5) Irrationella motiv som baseras på ödestro går hand i hand med tron på utomjordisk 
intervention. Risken är stor att man blir alltmer misstänksam och kritisk mot 
vetenskapliga metoder och att de därför överges till förmån för tro och vidskepelse. 
Detta är en tendens som Vallee menar sig redan ha sett i sina intervjuer. 

6) Kontaktpersonernas filosofi inkluderar ofta tron på högre raser och på totalitära system 
som underminerar demokratin. Några av oss har ”himmelskt” blod i oss och är därför 
förmer än andra. Här kommer Vallee med kritiska argument mot exempelvis Zecharia 
Sitchins teori (även om han inte nämner honom vid namn) att ”gudarna” från en annan 
planet besökte jorden och då ”sågo Guds söner att människornas döttrar voro fagra, 

och de togo dem till hustrur…” (Första Mosebok, kap. 6:2) och avlade barn med dem. 
Dessa tankar kan bli återuppväckta menar Vallee. 

 
Jag får inget ordentligt grepp om vilka Vallee menar är ”Manipulators”. ”Manipulators 

existerar och jag hyllar verkligen deras uthållighet, men jag är nyfiken på deras mål”, skriver 
han (sid. 219).4  
      Är boken läsvärd? Absolut, men det var svår att tränga in i. Jag kanske får läsa igen för att 
förstå. Eller också läser jag senare texter både av Vallee och andra för att bredda och fördjupa 
förståelsen. Jag väljer nog det senare. Jag vill därför också reservera mig för att jag 
missförstått, både språk och tankegångar. 
 

 

                                                
4 Det är faktiskt inte utan att jag får kopplingar till teorierna om Eliten och Frimurarna, rörelser som påstås 
manipulera mänskligheten för att få total makt och som använder alla till buds stående medel för detta mål. 
Framtiden får utvisa. 


