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Et slag i ansiktet på skeptikerne
CIA HAR BEVISENE - UfO-fENOMENET EKSISTERER

o

·!;,.!_!_!_lL!-~_!!!
TT UJ 011 5 UfO
Phoenix (TT-AfP)

To oberster som er pensjonerte fra det amerikanske fly~åpen har under ed oppgitt at de med egne eyne så de dede
kroppene av utenomjordisk~ vesener.
Kroppene · ble trukket ·f rem fra vraket av et havare'r t UfO,
fortalte oberstene. De omkomne var omtrent 120 cm. lange.
Huden var selvskimrende .og klærne var av et · metl!illli g nende
materiale som virket s~m om det var sveiset til k~oppene
deres med e .k strem het;e•. ·: ·
Opplysningene stammer fra dokumenter som den ~~~~rikanske
etterretningsorganisasjonen CIA av en domsstol ble beordret til å utlevere. Det var en organisasjtin av . UfOforskere som krevde A få tilgang til papirene. ifølge
UfO-forskerne inneholdt dokumentene en lang rekke detaljerte beskrivelser av meter mellom amerikanske fl~ · og
uidentifiserte gjenstander (UfO). Samtlige gjens~ander lot
til å være av omtrent samme konstruksjon. UfO-forskerne
mener at gjenstandene kommer fra en annen planet og at de
er på rekognoseringsoppdrag til jorden. De mener at CIA
skal utlevere alt materie'll som finnes om u identifiserte
objekter, slik at man kan fastslå at de virkelig eksisterer
og om mulig bringe på det rene hvor de kommer fra.

SW LIS-

KL 02.20 0036 R

(Avskrift av et amerikansk nyhetstelegram)

(forts. neste side)
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Det er i disse tider ikke helt uvanlig at tidligere sikkerhetsagenter i USA står fre• og retter grove anklager aot sine tidligere arbeidsgivere. Anklager soa for det aeste gjelder CIA's
(Central Intelligence Agency) høyst selvstendige opptreden i
diverse storpolitiske affærer.
Deriaot har det vært værre om avhoppede agenter soa kunne koaae
med avsløringer oa CIA's UfO-affærer. En slik er dog Todd Zachary,
tidligere agent i NSA, National Security Agency.
CIA har beviset for at UfO eksisterer, hevder Zachary i nr. 1/79
av det aaerikanske tidsskriftet Saga. En påstand som stort sett
bare bekrefter hva mange har hatt på følelsen i lange tider.
l januar kom så de o(fisielle bekreftelsene via nyhetsbyråene.
Todd Zachary's avsløringer oa CIA's UfO-interesse har tidligere
vært gjort rede for i ulike UfO-tidsskrifter. Men siden det forholdsvis nylig har kommet frem sensasjonelle opplysninger er det
all grunn til å friske opp igjen bekjentskapet med Zachary. Han
er en av de drivende kreftene bak en kampanje som den amerikanske
UF O-organisasjonen Gr ound Saucer Watch (GSW) har satt i gang mot
CIA. Ved hjelp av am e r ikansk lov (freedoa of Information Act)
(loven oa fri- eller åpen informasjon) har denne organisasjonen
tvinget fre• dokumentert UfO-materiale fra CIA's arkiver.
Samtlige fire hoveddirektorater innenfor CIA har· •ært sysselsatt
aed innsamling., analyse og registrering av UfO-data helt siden
1948, hevder Zachary, og fremholder blant annet CIA's opprettelse
av en spesiell fotoseksjon (NPIC 1953) soa fortløpende har foretatt analyser av alt fotomateri'ell om UfO.
C lA 1 s vi tens•kapelige etterretningsavdeling har også analysert
UfO-data helt fra begynnelsen av, og dette gjelder såvel amerikanske soa utenlandske hendelser.
Agenter fra CIA's operative propagandaavdelinger har saatidig
spredd ut aissvisende informasjon om såvel CIA's eget UfOengasjeaent som UfO-saken i det hele tatt. Vitner- o~ folk som
har fotografert UfO-fenomener er blitt sporet opp og skreat til
A tie.
Blant de "hete" til~ellene som CIA har vist påfallende interesse
for nevner Todd Zachary en hendelse som inntraff på Deervood
Nike Base, Maryland, USA, den 29. september 1957. Til og •ed det
nå offeniliggjorte tilfellet fra mai 1954 er tatt aed. Der har
som kjent to pensjonerte oberster fra flyvåpenet under ed bevitnet
hvordan de var til stede da personell fra flyvåpenet trakk frem
de døde skapningene fra vraket av et havrert UfO ved den amerikanskmexikanske grensen.
De seneste dramatiske avsløringene i USA styrker derfor uten tvil
Todd Zachary's uttalelser.
Den hemmeligstemplede rapporten ble tvinget frem i lyset etter at
lekkasjer innen Pentagon hadde avslørt at den finnes.
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Offisielt sier· det amerikanske forsvarsdeparte•entet at undersøkelsene o• UfO ble avsluttet i 1969. Men - i en delrapport avsløres
sa•tidig at USA meget inngående studerte en hendelse som inntraff
utenfor Teheran i 1976, da to iranske ka•pfly av typen f4 Phanto•
•øtte et UfO. Da et. mindre objekt frigjorde seg fra det større og
sterkt opplyste UfO'et , forberedte piloten i det ene flyet seg på
A avfyre en AIM-g robot. Det ble aldri noe av avfyringen. Hele
det elektroniske våpensyste•et på flyet sattes ut av funksjon og
ble operasjonsdyktig igjen først da jagerflyet fjernet seg fra
o•rådet. UfO-feno•enet ble observert på radar og samtidig sett av
besetni~gen på et passasjerfly.
Det er sannsynlig at Pentagon-rapporten aldri ville ha nådd
offentli9heten dersom det ikke hadde oppstått en lekkasje. Den
a•erikanske UfO-organisasjonens vellykkede kupp har dog blottlagt
slike fakta at en mildest talt livlig debatt i e•net er ventende. ·
PRESSENS ROLLE l SAKEN
Utenlandsk dagsp_r esse har på en •ønsterverdig •åte fulgt opp
hendelsenes utvikling •ed iøynefallende overskrifter og artikler
på fremskutt plass. Det ei bare NRK og Sveriges radio som fremdeles tillemper en helt ~nnen og be•erelsesve~dig journalistikk
når det gjelder emnet UfO. Ikke en gang på ren nyhetsplass har
NRK eller Sveriges radio nevnt et eneste ord o• Pentagon-lekka~jen
Hvorfor ? Svaret på dette spørsmål skulle unektelig v•re interessant A vite.....
·
·
Nyhetstelegrammet om CIA's rolle i UfO-spørs•Alet synes bare A ·
være begynnelsen . til en rekke sensasjonelle avsløringer.
Sa•tidig blir det opplyst at .FBI brenner sine UfO-arkiver, da •an
der frykter sa•me rettslige prosess.
Endel dokumenter viser bl.a. at CIA og flyvåpenet bevisst har gitt
falske opplysninger til de personer so• har gjort seriøse henvendelser til disse instanser i UfO-spørs•Al. Det fre•går også
svart på hvitt at CIA var engasjert i UfO-forskning, samtidig som
man på det •est bestemte benektet dette utad. I et tjenestedokument av 1. august 1952 heter det bl.a. at etterretningsorganene •å fortsette •ørkleggingen av e•net. S i t a t :
4 Det tilrådes at CIA's kontroll over dette e•net, i samarbeide
•ed behørig •yndighet, hovedsakelig i forbindelse •ed ATIC,
fortsettes. Det understrekes i•idlertid kraftig at ingen antydning
o• CIA's interesse eller delaktighet •å nå pressen eller all•ennheten, •ed hensyn til de sannsynlige panikkskapende tendensene."
Sitat slutt.
Dette bare for A nevne et lite ekse•pel pA de viktigste avsløringene.

So• kilde for disse opplysningene har vi benyttet noen av de mest
objektive og seriøse fagtidsskrifter so• finnes pA o•rldet, bl.a.
THE INTERNATIONAL UfO-REPORTER - so• utgis av Center for UfOStudie&, •ed dr. J Allen Hynek so• øverste leder.
Over til neste side
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VI HENVENDER OSS TIL EN NORSK AVIS De fleste ville vel forvente en reaksjon også her hjemme, når
verdenspressen slår opp håndfaste avsløringer som disse. Mer..
da sA ikke skjedde gjorde!vi en telefonisk henvendelse til en
avis i Trondheim, hvor vi fikk rette vedkommende i tale - en
nyhetsredaktør. Vi gjorde nøye rede for hva henvendelsen gjaldt,
og utformet to konkrete spørsmål som vi håpet A fA svar på:
1; Hadde avisen kjennskap til disse avsløringene,
f.eks. gjennom nyhetstelegrammer ?
2. I så fall, hvorfor hadde den ikke nevnt et ord om det ?
Svaret ble at man gjerne skulle hatt nærmere opplysninger osv. og vi oversendte derfor fotokopier av endel materiale, bl.a.
foranstlende nyhetstelegram.
Da svar uteble"purret" vi med jevne meliomrom, og fikk hver gang
vite at det skulle snart bli •• • Men noe svar kom aldri ••.
La oss her atter en gang få minne om tilfellet med den såkalte
Condon-rapporten:
·
Av 90 undersøkte saker fant komiteens forskere ca. JO tilfeller
s o m de ikke kunne forklare, altSå U f O • I et kort · foroid
til den 1000- siders r apport~n skrev Condon at man i k ke fant noe
.av interesse, og dette forordet gikk ut til publikum gjennom
nyhetsmedia •..
I 1952 - Aret med den hittil største UfO-bølgen - gav det amerikanske flyvåpen, etter henstilling fra Pentagon, et oppdrag til
Bate·l le Memorial Institute i Columbus, Ohio .- en privat og meget
høyt ansett industriell forskningsorganisasjon:
Man ble bedt om å undersøke det , primære spørsmåletSkiller de "uidentifiserte"seg i grunntrekkene fra
de"identifiserte" ?
Resultatet av

undersak~lsene

ble meget positivt.

Batelle-rapporten ble ikke publisert far i 1955, og myndighetene
grep også da til direkte usannheter, idet man uttrykte at den var
negativ ! Og pressen - som trolig ikke visste bedre - skrev overensstemmende • • • ( Jmfir. dr. Hy nek' s bok: "UfO-RAPPORTEN", om·tal t
bl.a. i Internt UfO forum nr. 6/79, side 8, ' - kapitlet Blue Book
Special Report Number 14, side 268 i den svenske utgaven.)
NUfOC/SA

Vennligst vær oppmerksom pA at presseklipp om
U f O , som krever- eller gir anledning til
kommentarer fra NUfOC's side, sA raskt som mulig
111A sendes til:
Pressetalsmann Hans Kr. Moe,
Elgtrlkket 3 D,
2014 Blystadlia. ·
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GENERAL MACARTHUR

I 1956 samlet det seg en elitegruppe av vitenskapsmenn
og militære offiserer til et viktig privat møte i
New York City. Hensikten var å diskutere U F O •
Hovedtaleren på møtet var ingen ringere enn general
Douglas HacArthur, kanskje den største militærlederen
i moderne tid.
Han~meritter i
Stillehavet under den
annen verdenskrig og hans konflikter med president
Harry Truman under Korea-krigen er blitt emne for mange
baker, TV-dramaer og en ny film. Hindre velkjent er det
faktum at generalen ivrig studerte UFO-fenomen. Han var
besatt av emnet og fryktet at UFO var fiendtlige inntrengere fra en annen planet. Under den massive UFObalgen i 1957 forekom en masse hemmelige UFO-møter
rundt om i landet.
Det amerikanske flyvåpen; som i 1955 hadde forsøkt å komme seg
fra UFO-problemet ved å utgi "Project Blue Book Report Number 14 "
(et avslørende forsøk) fant at de atter var blitt trukket inn i
en tvist. CIA's Project Windfall, en hemmelig undersøkelse av
UFO-kontaktpersoner,havnet i byråkratisk forvirring. Major Donald
Keyhoe's nye organisasjon NICAP rettet stor111angrep lAOt s -tyresmaktene og forsøkte å presse frem saken for å vekke en upartisk
kongress.
Nyhetsmedia og allmenheten betraktet hele UFO-affæren som et
karneval. Hen general HacArthur visste bedre. Hen sin dype og
klare røst fortalte han på 1956-møtet at han trodde en planetarisk militærstyrke rekognoserte jorden for å forberede en massiv
invasjon. Han mente at vi burde arbeida på å utvikle våpen og
planer for å bekjempe inntrengerne. Som et første skritt foreslo
han A få til et program for perfekte romferder. De som deltok i
denne sammenkomsten var besluttsomme og imponerte over generalens
analyse. Detaljene fra møtet ble hold hemmelige i en årrekke,
helt til HacArthurs død i 1964.
I et intervju med Henry Taylor i 1955 hadde HacArthur allerede
"avslørt" UFO'er og deres innvirkning pA vAr sivilisasjon. Han
arbeidet deretter i Woldof Tower på Manhattan og følte seg sikker
pA at han fritt kunne uttrykke seg om UFO.
En pågående og selvsikker mann som HacArthur var ikke redd for A gi uttrykk for sine
synspunkter. Han hadde trosset president Truman ved A ignorere
ordrer under Korea-krigen. Han hadde allerede nådd til West Point
og var på vei til å bli armesjef i STAFF innen 50-årsalderen.
Han var ikke redd for å påta seg ansvar, og nølte ikke med å
irettesette mindre kompetente folk i sine omgivelser.
Under annen verdenskrig lot han bygge et militærhovedkvarter i
Stillehavet og etter krigen forsøkte han å gjøre Japan til en
demokratisk stat. Det bekymret ham ikke at de amerikanske flystyrkene snakket om luftballonger og stjerneskudd.
Hva baserte han sine konklusjoner på ? Militære- og særlig generaler, er pra9matikere. De bygger sine ·handlinger på faktiske
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forhold, ikke på teorier. General HacArthur begynte å samle opplysninger om UFO under annen verdenskrig. De mystiske romskipene
ble sett over Europa i 1943, men opplysninger om dem ble først
holdt hemmelige for tyskerne. Tyske piloter så også fremmede farkostene og tok det for gitt at de var de alliertes hemmelige
våpen. I 1944 hadde fenomenet spredd seg til Stillehavet. Amerikanske fartøy og fly så gjenstandene og skjøt på dem. Flygende
U-båter med sylinderisk form ble sett stige opp av vannet.
På samme •åte som i Europa holdt man disse rapportene hemmelige
og viderebefmrdret dem til general HacArthurs hovedkvarter.
Generalen interesserte seg meget for disse sakene og trodde at
japaneserne kunne ha nytte av dem. Han opprettet en gruppe av
offiserer for å samle opplysninger og studere dem. Rapportene
ble s~adig flere og gruppen innså at de hadde å gjøre med en
for de• tidligere ukjent teknologi. I visse tilfelle hadde man
på radar oppdaget kjempes t ore gjenstander, som va r større enn
de fly som fantes i Stillehavs-området. flere militærfly ble
sendt opp for å forfølge disse gjenstandene, men e nt en krasjet
de eller de forsvant. Radio og ra d ar ble anvendt i de områdene
hvor UfO'ene var aktive.
I 1945 var disse spesialist ene ove rbev i st e om at de mystia ke
fa r kostene var inte r l aneta r i s ke og fi e nd t lige. Sa mt i d i g b l e
problemet bearbei-d e t a v et team i Europa, RAf's e tt e r re t ning s$vdeling, ledet av y ~ ne ral Masse y (1943}. Der kons tater te man at
gjenstandene var um ~ ~ i ge å ti l føye skade og a t de tro lig repr e se n terte en for• for naturfenomen. Sjefen for RAF ' s hjernet r ust ,
R.V. Jones, tok stil li ng mot UFO. Den amerikanske hjernetrusten
i Europa fryktet det verste. Rapporter fra amerikanske piloter
strø. .et stadig inn. Bare general HacArthur og hans menn i Stillehavet hadde foretatt en systematisk undersøkelse. Og deres konklusjoner stemte ikke overens med de europeiske.
Da krigen var slutt i 1945 glemte man de europeiske synspunktene,
men objektene ble fortsatt sett i Stil lehavet og fortrinnsvis
rundt Okinava, samt på . de stedene hvor USA lot bygge sine atom baser:. Dette ble· meddelt general HacArthur.
En femstjerners general har betydelig makt. Og HacArthur styrte
ikke bare sitt land med jernhånd, hans synspunkter ble spredd
også rundt om i verden. Dette beviser en hendelse i England i
1946. Denne sommeren så man fremmede gjenstander i Europa, og
uidentifiserte sigarformede objekter viste seg over Norge, Sverige,
Finland og til og med så langt sør som Hellas og Marokko. De
skandinaviske land satte igang undersøkelser, idet de fryktet at
gjenstandene var russiske. Russerne hadde på den t i den ingen
roboter, og de fleste tyske vitenskapsmennene på området var tatt
t i l fange av amerikanerne.
RAF's hjernetrust fikk melding om at en "flygende tallerken"
hadde krasjet utenfor London. Dette fikk hverken avisene eller
noen annen rede på. Offiserne • SORl visste o• saken, . .holdt den
hemmelig. Hen etter noen dager kom et telegram - til RAF's hovedkvarter. Det var fra general HacArthur i Japan, som ønsket opplysninger o• hendelsen.
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Det var tydelig at HacArthur kjente til hva som hadde skjedd og
at han var svært interessert i rapporter--o• UfO. 20 Ar senere
avslørte R.V. Jones historien om HacArthurs telegram i en offentlig tale. Krigsveteraner fra Stillehavet og Europa meddelte
sine iakttakelser til sivile UfO-organisasjoner og bøker ble
skrevet om emnet. Koreakrigen kastet .. __,' ·. nytt lys over hendelsene i Stillehavet og mange av disse observasjonene kom pA
trykk. Til og med "Life Hagazine" gav dem stor plass .
Den store UfO-belgen i USA juni og juli 1947 hadde fAtt avisene
til A interessere seg for UfO'er. Hen for HacArthur, som siden
1944 hadde sa•let opplysninger, fremkom det ikke noe nytt. Da
han vendte tilbake til det sivile (etter oppfordring fra presiåent Truman) fortsatte han A interessere seg for UfO . Han samlet
bøker og tidsskrifter om dem og f ortalte gjerne i timevis til
dem som ville lytte.
I 1962 inviterte president Kennedy den gamle generalen til Det
Hvite Hus. De hadde en privat samtale pA to timer. Kennedy sa
senere at de hadde snakket om Vietnam. Kort tid deretter tilkjennegav president Kennedy at han skulle bevilge en milliard
dollar til et romprogram og sende en mann til mAnen før tiårets
slutt.
En av general HacArthurs siste taler var den han holdt pA
West Point. for de unge kadettene berettet han at neste krig
kom•er til A bli utkjeRipet . •ot inntrengere fra verdensrommet.
Talen ble referert i pressen, men det ble ingen debatt o• den.
General HacArthur var 84 Ar da han døde. Har vi rAd til A overse
hans advarsel ?
Kilder: UfO-Report jan. 1978. UfO-Information nr. 5/79.
Oversatt til svensk av Peter Brunning. Til norsk v/K.StenødegArd.
--ooOoo-- NORSK UfO CENTERS TIDLIGERE TIDSSKRifT
( 1973 - 1 978)
representerer en meget god kilde til aktuelt UfO-stoff, hAndplukket
fra ledende tidsskrifter etc.
Av disse Argan9er har vi ennl igjen følgende:
1973 - nr. 1 , 2 og l. Pris pr. hefte a kr. 5,KOMPLETT
1974
" for hele lrgangen kr. 20,- (5 nr.)
nr. 4 og 5
1976
" pr. hefte l kr. 6,KOMPLETT
1977
" for hele Argangen kr. lO,- (5 nr.)
1978 - nr. l og 5
" pr. hefte: kr. 1.-

UFO FORUM

Bestilles ved l sende inn beløpet ti\ UfO forum, boks 2119,
7001 TRONDHEIM.
Postgiroknt. nr. 3469574
NB: Angi pl talongen HVILKE nummer som ønskes
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UFO og vitnene
l et innlegg i UFO-debatten ~ener signaturen Taurina at UFOene kanskje kunne stamme fra vårt eget solsystem. Han mener
at det helt er sett bort fra denne mulighet. La meg derfor
peke på en annen måte å nærme seg UFO-fenomenet, og som
amerikaneren Trever James Constable benytter s~g av. Han vil
føre bevis for at UFO - foruten å kunne være tekniske konstruksjoner - også kan være levende organismer i verdensrommet såvel som i jordens atmosfære, og såvel de tekniske
som de biologiske UFO'ene kan ved hjelp av organinisk biofysisk livskraft forandre sin materie-tetthet og dermed
i varierende grad bli synlige respektive usynlige for det
"ubevepnede" øye. Låter det fantastisk ?
Han savner på ingen måte "bevis", og jeg skal her gjengi noen
av de mest interessante.
Et av Constable's hovedvitner er den amerikanske flygeren Don Wood
jr., som i 1925 landet på Flat Mesa, nær Battle Mountain i Nevada,
hvor han fikk se noe merkelig som kom flygende inn for landing.
Objekte.t var omkring 2 , 5 meter i diameter, rundt og s å. ut som en
tallerken. Undersiden hadde en rødaktig farge. Det t~ bakken og
skled fremover til det stanset ca 1 O meter. fra observatøren, som
sa••en •ed sine passasjerer (flyet var en toseter) gi·ktc· frem til
objektet. Det var en skapn.i ng - ~t dyr - som de aldri tidligere
hadde sett. Det var skadet· og når det pustet steg og sank overdelen, som viste en åpning. Denne utvidet seg og trak~ seg sammen.
Et stort stykke var blitt slitt løst fra den ene siden av dyret,
og det hadde en •etallignende overflate. Da det ble oppmerksom på
observatørene pustet det kraftig og forsøkte å reise seg, men falt
atter tilbake på bakken. Det så fuktig ut på overflaten og glitret
på oversiden. ObservatØrene kunne ikke se føtter eller øyne av
noe slag. Etter ca. 20 minutter forsøkte skapningen igjen å reise
seg uten å lykkes, men lyste nå intensivt fra hele kroppen, bortsett fra der hvor skaden var.
Plutselig falt en stor skygge over begge flyverne. De så opp og
sprang forskrekket unna. For det so• nå dukket opp var et betydelig
st•rre UFO-dyr •ed en dia•eter på •inst ti •eter. Det lot ikke til
l bry seg o• de to observatørene, men senket seg ned over det
•indre dyret og sendte ned fire tentakler, idet kroppen ble så
lysende at det knapt var mulig å rette blikket •ot det.
Begge
skapningene steg rett opp og var utenfor synsvidde i løpet av et
sekund. Observat•rene kjente en frytelig stank, og det skumlignende stoffet so• den •inste skapningen hadde "blødd" så nå ut
til A bestA av tynne, aluminiu•slignende tråder, so• senere
s•eltet i solen. Flyverne forlot Flat Hesna helt overbeviste om
at det de hadde sett var levende vesener av hittil ukjent opprinnelse.
Trevor Ja•es Constable fre•holder beste•t at UFO-logene ikke har
lagt •erke til at UFO'er er i besiddelse av en for oss ukjent
kraftig organenergi, so• påvirker persepsjonen (Sanseoppfatningen).

a
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En energiutstrAling so• fA.r observaterene til A se· de •erkeligste
former og farver av det de iakttar, som flygende farkoster.
Kansk j e lønner det seg for UFO-logene å bytte ut de elektromagnetiske detektorene mot "cloudbusters" av Constables modell,
sette inn infrarød fil• i sine kamera og for sikkerhets skyld
ave inn den UfO-lokkende dansen som han beskriver SOM Star Exsercise, for A få litt fart på UFO-observasjonene.
Kil de:

Barometeren 05.03.79 (Svensk) -

Oversettelse:

Signat~r:

Science fiction

KS/SA.

I deen om at noen UFO'er kan være en form for levende organismer
"romayr" - er ikke ny. Jmfr. f.eks. Vincent H. Gaddis:
"SISTE NYTT OH UfO" - Strbes forlag, Kebenhavn.

.

.....

--ooOoo-NYTT SPES lALHEFTE FRA NUFOC:
26 sider, heftet med stiv

rygg~

Kr. 17,- in~l. porto
Heftet, som er et ppptrykk fra magasinet
følgende artikler (engelsk tekst):
Interview med Jacques Vallee
Harry .Lebelson: Global Disclosures
Art Gatti: Saucer-eyed Spies
Allan Hendry: Trance Figures
Ja me s Oberg: True UFO's
: Tunguska
Ha rry Lebelsoa: Alien Metals
Robert A. Wilson: Alternatives
Harry Lebelson: Death on Range
Heftet

k a n

b e s t

i

l

l

h o s

e s

O H N

inneholder

Alle artiklene
er meget interessante
og flere av dem er
dessuten meget kritiske, men seriøse.
Heftet egner seg
meget godt til å låne
eller gi bort til
UFO-skeptikere. Det
viser et spektrum
av hva som har blitt
debattert innen UF Ologien 1979.

NORSK UFO CENTER, GLOBALSEKSJONEN,
Gunnar Bertelsen, Postboks 1, CCB,
:, J 6J ÅGOTNES.

HUSK OGSA NUfOC'S SPESIALHEfTE OH HENDELSENE VED NAHSENfJORDEN
(Se Internt UfO forUM nr. 6/79)
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A•erikansk vitenskaps•ann påstAr:
ADAM 06 EVA VAR ASTRONAUTER fRA EN ANNEN PLANET !
DDDDDDDOOOOODOODDODOOOODDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

for seks tusen Ir siden landet Ada• og Eva på jorden. Ikke skapte
av Gud, •en sa• astronauter fra en annen planet.
Våre forfedre Ada• og Eva var når alt kom•er til alt astronauter
fra verdensro••et. De landet her på jorden far seks tusen år
siden i sitt ro•skip. Hendelsen gjorde et så dypt inntrykk på
den pr~itive befolk· ningen at den skapte legenden om Edens hage
sa• en forklaring.
Denne oppsiktsvekkende pAstanden kommer fra den amerikanske
fysikeren dr. Irwin Ginsburgh, sa• nettopp har gitt ut en bok
o• e•net - •f11rst Menneske·ne og så Ada•". Han har i 30 år studert
Bibelen og ga•le skrifter.
-Min forskning viser at første · mosebok ikke er en myte, men en
strålende vitenskapelig beskrivelse og et dokument over hva som
virkelig hendte, . sie r dr. Ginsburgh~ Han påstår bl.a. følgende:
- De ga•le skriftene beretter et klart
et jord•enneske.

bev.i~å

at Adam ikke var

Ifølge Bibelen var det for 6000 år siden at Adam og Eva ble skapt
på jorden. Nettopp på dette tidspunkt tok menneskeheten et stort
skritt fremover, ut av stenalderens mørke. Skildringen av skapelsen i Bibelen har be•erkelsesverdige likheter med avanserte vitenskapelige teorier, om •an studersr den i detalj.
I beskrivelsen av hvordan Israels folk utvandrer fra Egypt får
vi .hare et de ble veiledet av et merkelig lysskinn. Sttålen •å
ha ka. .et fra.et ro•skip.
- Mitt •Il fra begynnelsen var å undersøke forskjellene mello•
vitenskapens og Bibelens beskrivelser av skapelsen. Allerede etter
et Ars studier fant jeg at de stemte overens. Det var bare ordvalget sa• skilte de•. En fullstendig beskrivelse av Adams reise
gjenno• ra. .et finnes i gamle judeiske ko•mentarer omkring Bibelen og i tidligere kirkeskrifter. Disse . beretter at Adam landet
på den sjuende planeten (jorden) som var befoiket av menneaker.
- Jorden er den sjuende planeten i vårt solsystem hvis man kommer
fra det ytre ro• og styrer mot solen, sier dr. Ginsburgh. Han
fortsetter:
- Det er også forbløffende at menneskene under antikken kunne gi
eksakte beskrivelser av Pluto, Neptun og Uranus, pA tross av at
det ikke fantes teleskoper pA den tiden. lnfor•asjonen må ha ko•met
fra Ada•.
Alle de kunnskaper og ferdigheter som Ada• og Eva første med seg
fra ain sivilisasjon langt ute i rom•et ledet til at steinalder•annen plutselig begynte l anvende •etallgjenstander som redskap.
De skaffet seg husdyr og begynte A skape kunst. At Edens blo•strende hage ble en legende er ikke sl •erkelig. Ada• og Eva hadde
med seg fruktbærende planter fra sin planet og det var noe helt
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nytt for jordmenneskene.
Israelske forskere har nylig kunnet bevise at det nettopp var
for ca. 6000 år siden at man for første gang kunne dyrke druer
og oliven i Midt-østen, sier Ginsburgh.
Hvis noen nå tror at dr. Ginsburgh er en mindre naøyaktig forsker så tror han feil. Han har vunnet ikke mindre enn fire utmerkelser for forskning omkring industriell utv ikling . Han har
sammenlagt tredve patenter, og er med på listen over de mest
fremstående forskere i USA, i boken "American Men and Women in
Science.''

Kilde: Saxons 29/5 1979 -

Sat-Urnus nr. 6/79.

Til norsk ved K. Stenødegård.
Jamfør disse teorier med de som Erich von DMniken gjør seg til
talsmann for i sin bok "FORTIDENS PROFET" Ernst G. Mortensens Forlag 1979.
--ooOoo--

DE GÅTEFULLE UFO'ER- side 1 3
Islandsk håndskrift f ra den
Arnamagnæanske samling.
Kat. nr. 2507 AM 427 12 mo
fra 1638.
Legg merke til illus trasjonen
nederst på skriftet.
Hva forestiller den ?
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Tilrettelagt
av Hans Aass
Vi så i forrige spalte hva man i Oldtiden kalte det som i dag går
under fellesbetegnelsen UFO - altså himmelfenomener som ikke kan
forklares ut fra vårt vitenskapelige nivå. Den gang ble de benevnt
som "lysende kuler", "flammende fugler " , "lysstråler", "klart lys"
os~ •• men det er interessant at de den gang ble omtalt som "Disci",
.som jo må bli diskoslignende skiver.
Vi må huske at det på den tid ikke eksisterte annet lys enn det
~o~ ~aturen alltid har hatt, lys fra sol, måne, stjerner, lyn etc.
ved siden av den v a nlige ild.
Når så et annet lysende fenomen ble
observert hadde de ingen mulighet til å forklare det. Det ble til
tegn og ~arsler fra gudene.
Dersom vi skal tenke litt historisk omkring UFO-problemet så er det
påfallend• at vi vet ·mer om dette fra tiden før Kristi fødsel og et
:par århtR:h;er ette·r, enn i de neste halvannet tusen Ar. Det skyldes
de sttire filosofer i Athens og Roms storhetstid. Gajus Plinius den
eldre ha~ f.eks. flere . beretning • r om merkverdige . himmelfenomener.
Han levde i det førs , e : å~hundr~ e. Kr. men deretter bl e det sp a rsomt med . beretnin~e~.
Den videre store UFO- h isto~i • ~ r o~t r ent helsvart i de n e ste tus e n
At. Det hår ikk ~: ly~ ke s me g å f in n e m• r e nn ni sli ke b e r e tning e r i
dette tidsromm e t . :i d e kilde:r j e g har, nemlig årene -39 3 , 457, 79 6 ,
1104, -1166, 1 2 39, 1·2 90, 132 2 og 1 367. En mulig forki å ring på de få
nedskrevne beietninger er kanskje at den va~lige historie nesten
er like helsvart; bet skulle være morsomt å se svaren~ på en gallup
som stilte dette spørsmålet: : " Kiln De oppgi navnet på ~n personlighet
som levde i tids40ml!let' fra Aj: SOO til år 1300 ?" Jeg tror faktisk på
et helsvart resultat, . der:som vi ikke regner med profesjonelle historikere og skoleelever. Det .samme resultat ville vi få på følgende
spørsmål: "forte!~ •• en oppfinnelse som satte spor etter seg i det
samme tidsrom." ·
Det er vel det samme for dagens skoleungdom som det var i min fjerne
skoletid. Det inntrykk vi sitter igjen med er at de som kunne lese
og "skrive enten var munker i klostre eller de befant seg i presteskapet utenfor. Almuen - om vi kan kalle resten av folket det dyrket jorden for å overleve, eller de vervet seg som soldater.
Maktkamp og relig':i,on'skriger syntes å være daglig kost, så Middelalderen før Renessansen må h~ ~ært en dyster tid for menneskene.
På toppen av det hele •att presteskapet so• skremte vettet av folk
med sine skildringer av Helvetes pinsler. Avlatspengene strømmet
inn.
Så endelig tok den bisto~iske pendel til å svinge den andre veien,
og med Gutenberg og boktrykkerkunsten dukket det ene store navn
etter det andre opp~ men de hadde fremdeles inkvisisjonen i lang
tid. NAr vi sA husker hvordan det gikk med Galilei så kan yi jo
bare tenke oss hvordan det ville ha gått med en st~kkar som påsto
at han hadde observert noe merkelig på himmelen. Veien til bålet
var ikke lang.
Jeg ~evner dette som en forklaring pA det tomro••et UFO-historien
har i Midellalderen. Tiden sto faktisk stille. men etter hvert dukket
det opp flere og flere beretninger om "flammende kloder", ja,
illustrasjoner ble _t i l og med spredd som flygeblad.
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Som en kuriositet kan nevnes at i den Arnamagnæanske samling er det
et islandsk håndskrift med kat. nr. 2507 AM 427 12 mo fra 1636.
Dette håndskrift omhandler "Psalmer og Kvædi", men nederst finner
vi en liten illustrasjon som mistenkelig minner om et UFO av den
såkalte "Adamski-typen". Ingen vet hvem som laget denne tegningen
og hvordan den er kommet med i dette håndskriftet, men det er akkurat
slik den er beskrevet i mange senere rapporter. Navnet skriver seg
fra en film som George AdamsKi påsto han tok av et UFO i 1952.
Når vi tenker på Adamski~s "små grønne menn" og hans beretninger om
påståtte reiser i romskip til Månen og Venus, så må vi faktisk tro
at hele filmen er svindel, men den er i så fall fantastisk godt
laget. Vi ser tydelig hvordan kulene synes A være i bruk som en
slags stabilisatorer. (Vi har filmen i Arendal).
Nå skal skeptikerne få et gratis kort på hånden: Er det ikke pussig
at det ligger en tidsforskjell på over 300 år mellom illustrasjonen
i nevnte håndskrift og dagens illustrasjoneF, når vi tenker på at
våre bilfabikanter kommer med nye årsmoddeler hvert år ? Mellom
oldtidens "Disci" og dagens "flyvende t ~ lerkener" er de t et ennå
lengre tidssprang, men her kan vi finne en naturlig grunn. Aerodynamisk er det vel vanskelig å finne en form som be d re kan holde
seg flytende på luftlaget. Vi kan gjøre en prøve på dette ved å
senke en tallerken ned i vann.
Det finnes mange gode beretninger om UFO-observasjoner i nyere tid,
men i dag hopper vi like frem til siste verdenskrig, da vi faktisk
opplevde den første UFO-bølge.
Alt tyder på at det var en livlig
UFO-virksomhet gjennom hele den annen verdenskrig. Militærflygere
kom tilbake og fortalte at de b le fulgt av hele formasjoner av
lysende kuler. Observasjonene fikk allerede den gang noe ~ emmelig
stemplet over seg,· idet de militære trodde det var noe nytt som
tyskerne holdt på med, mens tyskerne på sin side trodde det samme
om de allierte. Både de allierte og tyserne nedsatte kommisjoner
som skulle finne en forklaring. Altså må det finnes mange arkiver.
Etter krigen er det- ~ngen av statene som har bevilget et ete til
gransiing av disse arkiver, til tross for at de konklusjoner som
begge parter kom frem til ikke holdt stikk, nemlig at det var en
slags ubevepnede, fjernstyrte raketter. Etter 30 år skulle det ikke
være nødvendig å hemmeligholde disse arkiver lenger. De burde overlates tll seriøse UFO-organisasjoner, for nå begynner det å haste
med å få intervjuet de militærflygerne som ennå lever.
Se bilde på side 12

Forts. neste nr.
--ooOoo--

KLEBEHERKATER

(NUFOC) i vinylstoff i blått, gult og hvitt til kr. 5,T-SKJORTER i blått og hvitt - medium str. kr. 30,T-SKJORTER i blått, hvitt og gult, medium str. kr. 35,Henv. Odd Gunnar Røed, boks 14,
Bestilles ved oppkrav.
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3133 Duken.
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ORGAN! SAS]ONSMESSIG

{-u•oc

Som nevnt i følgeskrivet fra Hovedkassen har vi gått til en forenkling av visse interne rutiner i organisasjonen. Endringene består først og fremst i at endel av de rutiner so• tidligere har
vært fordelt på forskjellige avsnitt nå er overtatt av Hovedkassen.
I tillegg. til sine hovedfunksjoner tar Hovedkassen seg nå av utsendelse av standardinformasjon til nye interesserte,inkluåive
søknadsskje•aene for aktivt medle•sskap (spørreskje•a}.
Videre går d i sse skjemaer nå tilbake til Hovedkassen, etter at de er
utfylt, i stedet f or til Rapportsentralen - slik rutinen var før.
Hovedkassen foret ~ r de nødvendige disposisjoner og sender kopier til
Komiteen, Sentraladmin i strasjonen, avdelingslederne og pressetals•ann.
At Hovedkassen har vært vil~ig til å påta seg disse ekstraoppgavene
vil bety en •erkbar avlastning for andre avsnitt og rutinene blir
enklere i og med sentraliseringen hos et enkelt ledd.

NYE STILLINGSFUNKSJONER :
Ved dette årsskifte t er t o n ye f eltse ksjoner oppre t te t :
FELTSEKSJON C - hos NUF OC VE S T i
Tlf.: 0 5/16D 978

Bergen. Seksjonsleder Egon Nielsen,
Dag Hammarskjøldsv. 49,
5033 Fyllingsdalen.

FELTSEKSJON E - NUFOC MIDT-NORGE, Steinkjer.
Seksjonsleder: Odd Jerpstad, Overrein i Egge,
Ilf.: 077/63267.
7700 Steinkjer.
Begge navn vil være kjente for mange innen NUFOC. Egon Nielsen har
vært med i NUFOC VEST fra · starten, og var en tid leder for Rapportsentra-l en. Odd Jerpstad har siden 1977 vært fe l tforsker , har hatt
utstrakt kontakt med organisasjonsmessige anliggender og er godt inne
i tingene.
INSTRUMENTUTVIKLINGSGRUPPEN innen feltseksjonen i Trondheim ble også
etablert en stund før årsskiftet, og gruppeleder •r Odd Havik.
Gruppen har hele tiden arbeidet aktivt og systematisk •ed utvikling
av nye instrumenter og hjelpemidler-, ikke bare innen feltforskningen
men også på andre områder av virksomheten, hvor slikt utstyr er
aktuelt.
AlARMTELEfON:

Innen NUFOC Midt-Norge har vi nylig opprettet et
såkalt "alarmtelefonnummer", noe so• lenge har vært
et velkjent begrep i mange utenlandske UFO-organisasjoner. Hensikten
er at UFO-observatører og andre, som skal innrapportere en hendelse
raskest og sikrest mulig skal kunne benytte dette telefonnu.meret,

~l ing:~M:;:E~e~:~o~;;/:~

;å;; øvrige numre i en gitt situasjon.

og telefonen er betjent konstant på hverdager mellom kl. 10. og 17.
lørdager
"
"
10. " 15.
Vi regner med at tilsvarende alarmtelefoner vil bli opprettet hos
andre avdelinger etter hvert.
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30 ar etter ....
fra fSR, Vol. 25 No. 1:

Forts. fra nr. ~ /79
Overs. G. Bertelsen

"THIRTY YEARS AFTER KENNETH ARNOLD "

Det A påberope seg en slik prosess som A forklare UFO-iakttakelsene
ved hjelp av "vAken hallusinasjons-modellen" innebærer en mer spontan
umotivert deus ex machina enn tilflukten til extraterrestrialmodellen, på grunn av at ideen om eksistensen av de sistnevnte er en
hypotese som har den fordelen at den er i full overensstemmelse med
den moderne vitenskaps siste forskningsresultater, i motsetning til
tanken om "spontan vAken hallusinasjon", som spontant påvirker sunne
individer og får dem til å"se tallerkener".
La oss likevel akseptere tanken om "våken hallusima~jon" og la oss
forsøke å se om den kan verifiseres av dens felger. Svaret er klart,
utallige kjensgjerninger leder oss til et likefremt og utvetydig svar.
Denne motsigelsen av modellen blir styrket av argumenter lignende dem
vi har gitt ovenfor, mot den parapsykologiske modellen.
·
For det første er det ingen sammenheng i det hele tatt •ellom UFObølgene og enhver geografisk eller tidsmessig konsentrasjon av konvensjonelle gjenstander (planeter, satellitter, sonde-ballonger,
manøvrerende helikoptere, billys som sveiper over landskapet nattetider osv.) eller av fenomener- atmosfæriske eller andre- som kan
tenkes å forårsake stimulus for de spontane "våkne hallusinasjonene".
Dette av den enkle grunn at denne type stimuli er, statistisk sett,
allesteds nærværende i alle land og under alle epoker, stikk i strid
med det vi jo forbinder med en UFO-bølge. Dette motargument gjelder
spesielt for landinger og nærkontakter av tredje grad. Som vanligvis
foregår i tynt befolkede områder hvor muligheten til A observere
naturlige himmelfenomener jo er større enn i byer og tettsteder men denne muligheten er like stor utenom UFO-belgene.
For det andre så er det å tale om hallusinasjoner det samme som å
tale om "psykiske fenomener" og akkurat som J.J. Walker har påpekt i
"Lumieres dans la Nuit" så passer ikke beskrivelsen av UFO-fenomenet
inn i psykoanalysens lover. Disse lovene innbefatte·r jo det som produseres av den menneskelige ubevissthet og har dessuten alltid et
symbolsk innhold. For A si det mer korrekt sA fremviser beskrivelsen
av UFO-fenomenet et stort antall rene fysiske former av mindre symbolsk viktighet, som f.eks. den flakkende "fallende lev-bevegelsen",
pulserende lys, manokromatiske lysstråler (enten avbrutte stråler
eller ikke) , summende lyder osv. Til dette kan vi ogsA føye den
diskos-lignende formen, som jo forekommer så lite i ren fysisk form
at den direkte motsier den viktighet som Jung tilla den, da han introduserte ideen om mandala.
'
Nå er det også slik at mye av det vi assosierer og forbinder med
nærobservasjoner og med n•rkontakter av tredje grad virkelig inneholder elementer fra menneskets ubevisste tilstand, men på den annen
side sA mangler det praktisk talt helt fullstendig slike elementer
i UFO-manifestasjonene som krig, vold osv.Elementer eller trekk som
ikke minst har retter i menneske-psyken. Her må vi igjen erkjenne
UFO-fenomenets fullstendige originalitet, da det jo utmerker seg
akkurat ved det som den menneskelige ubevissthet naturl ig må forventes A inneholde.
.
La oss til slutt summere at modellen basert på tanken om "våken
hallusinasjon" absolutt ikke kan forklare veletablerte fysiske effekter
av UFO-fenomenet, sA som avtrykk på bakken, stansing av motorer osv.
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M1JSterium pd Silsetvatnet:

SPESIALHEFTE

Silsetvannet ligger i en slags sidedal til Batnfjordsøra pA Nordmøre,
noen mil sør for Kristiansund.
Lørdag den 19. januar i år oppdaget noen skogsarbeidere de merkelige
hullene i isen, som ifølge vitneutsagn ml ha oppstått i løpet av
natten. Antall hull ble beregnet til ca. 100 stk. Størrelsen varierte mellom 20- og BO centimeter og isen var 40 centimeter tykk.
Hullene ~~ meget spredt. Avstanden mellom dem varierte, men var aldri
mindre enn 20- til 25 meter. Hullenes form var påfallende regelmessig.
Avisene kastet seg over nyheten, og NUFOC fikk stadig telefoner om
saken fra pressen, privatpersoner og
fra NRK's distriktskontorer i Ålesund
og Trondheim. VAre feltforskere i
KristianSund og Ålesund fikk hendene
fulle.
Avise ne konsulterte eksperter ~å mange
områder, og endel mer og mindre mulige
forklaringer ble lansert. For lokalavisene var ishullene fø rs tesidestoff.
Av de mange forklaringe r s o m ble foreslAtt - alt fra isfiskere til "antimaterie" - er det i dag ~ are e n
som synes noenlunde brukbar, nemlig at
hullene kan ha bl it t dan n et av sumpgass fra bunnen. Avisene later foreløbig til A ha slått seg til ro med
denne hypotesen ••
forklaringen kunne nok ha beroliget
mer grundige etterforskere, hvis det
ikke hadde vært for endel tilsynelat~
ende merkverdige omstendigheter :
Hullene . mA ha oppstått i løpet av
en natt. De er spredt over et
stort område - ca. 4/5 av isen på
det 2,5 km lange ve~net. Samme natt ble det sett et merkelig lys over
vannet, og etter hvert strømmet rapportene inn fra hele distriktet om
hurtigflygende, lysende gjenstander. En Holde-mann i bil ble blendet av
et kraftig lys som kom ovenfra - motoren stanset og var meget varm sl
lenge observasjonen varte. Etterpå fungerte den helt normalt igjen.
VAr feltforsker Heine Schjølberg fra Kristiansund var pl stedet den
21. januar, og fikk bl.a. tatt gode bilder. Ellers var en større aksjon,
med folk både fra Ålesund og Kristiansund,planlagt, men et sterkt snøfall gjorde at denne ble avlyst.
Siden disse hendelsene virker noe påfallende, og siden vi har - gode fotos
fra Silsetvannet, har vi funnet å ville utgi et spesialhefte om sakene i stedet for A fylle opp tidsskriftene med stoffet og bildene. Dette
spesialheftet vil omfatte 5 (fem) sider (A4-format) med tekst, og to
og en halv side med fotografier.
Vi har fAtt trykket heftet så rimelig som overhodet mulig, og prisen
pr. hefte blir: kr. 10,- til MEDLEMMER, fritt tilsendt, og kr. 15,for IKKE-medlemmer.
Bestilles ved å sende inn beløpet til UfO fORUM, boks 2119, 7001 Trheim.
Postgirokonto nr. 3 46 95 74. (Se også Rapportnytt nr. 1/BO.)

Internt UFO foru• nr. 1/80

Redaksjonelt
Dette nummer av Internt UFO forum markerer ikke bare inngangen til et
nytt år, men et nytt decennium.
Vi skal ikke her forseke noe tilbakeblikk på en tiårsperiode man vil
ikke unnlate A slå fast at 1979 har vært et usedvanlig fremgangsrikt
år for Norsk UFO Center på alle områder. Medlemstallet ble bortimot
fordoblet, og flere nye stillingsfunksjoner ble opprettet.
La oss nevne noen av de viktigste:
Kongressen og kongresskomiteen, som har betydd en meget stor avlastning
Pressetalsmann (siv.ing. Hans Kristian Moe)
Fylkesledere for Bergeh og Hordaland (h.h.v. Kenneth Nilsen og
Gunnar Bertelsen)
Nye felts~ksjoner i Bergen og Steinkjer (Egon Nielsen og O~d Jerpstad)
Fylkesleder for Ser-Trøndelag (Konrad Aspen)
Ny feltseksjon i Trondheim (Leif Havik) med egen gruppe for instrumentutvikling (Odd Hevik)
Ny hovediasse m~d utvidede funksjoner (Hans Aass)
Hovedkontor for Nordic UFO Groups, dg ny globalseksjon med eget trykkeri, i tille gg til de to vi benytter fra fer:
(Gunnar Bertelsen)
Sa marbeide med bokimportfirmaet MANU MU - , samt Prosject U R D.
Utgivelse av spesialhefter -, A/L UFO RAMA (se nr. 6/79) -osv ••
Flere ting kunne nevnes, men vi neyer oss med A nevne at flere feltseksjoner synes å være på trappene, bl.a. i Kristiansund og Stord.
På minussiden kan nevnes at Terje Hansen - leder for Intern ·. Informasjonsseksjon og redakter for Internt UFO Forum - på grunn av husbygging har
måtte "søke permisjon" en stund fremover. l denne perioden har såvel
seksjonens oppgaver som redigeringen av Internt UFO Forum måttet legges
til Sentraladministrasjonen, hvor dette nummer er produsert. Dette:er
dog en overgang.
1979 har dessuten vært preget av en sterkt utvidet møtevirksomhet,
såvel internt som utad, og vi håper etter hvert A kunne trappe opp
denne møtevirksomheten, ikke minst med tanke på p~blikum. I den forbindelse har vi tenkt A satse mer på filmer av forskjellig slag,
hvilket betyr innkjøp av såvel utstyr som filmer. Til internt bruk har
vi startet produksjonen av en "stillfilm" om feltforskning, og vi håper
også å kunne lage en ny "stillfilm" i tillegg til den vi allerede har,
beregnet på utadrettet informasjonsvirksomhet.
Etter hvert som flere dyktige medarbeidere har kommet til ser vi
tydelig hvordan rutinene i organisasjonen fungerer glattere, noe som
har nesten alt å si for effektiviteten. Videre her stadig flere innsett nødvendigheten av gjeldende rutiner og systemer. Uten en effektiv
praktisering av disse vil altfor mye tid og ener!Ji gA med til forklaring og tilskyndelser, på områder som lett kan fungere automatisk
ved hjelp av vedtatte rutinefunksjoner.
Når så rutinens hjul går av seg selv og holder organi~esjonsapperatet
igang, la oss konsentrere oss om UTVIKLING av det seriøse engeaje•entet
i UFO-arbeidet som pågår og gjør fremskritt over nær sagt hale verden.

