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Oversatt til norsk av Kjell Arne Høviskeland. 
Historiene er hentet fra boken: .rFaces of t:he visit:ors, an illust;rat;ed reference t;o a!ien 

cont;act:», av Kevin Randle og Russ Estes. Utgitt i 1997. 

15.mars, Santa Maria, Brasil, Hr.Rubem 

Hellwig. 

Da Hellwig så et fotballformet objekt 
lande i nærheten, stoppet han bilen sin og gikk 
imot det. Han så to vesener nær ufoen. De to var av 
gjennomsnitts størrelse, med brune ansikter og lyst 
hår. En av dem samlet prøver mens den andre så 
på, muligvis en vakt. De snakket til Hellwig på et 
språk som han ikke forsto. Til slutt returnerte de til 
fartøyet sitt, som tok av og forsvant i det fjerne. 
16 mars, Santa Maria, Brasil, Hr.Rubem 

Hellwig. 
I hans andre observasjon, som var dagen 

etter, kom Hellwig over samme objekt, men med en 
annen besetning. Denne gang så han en mann og 
to kvinner. Hver av kvinnene hadde langt mørkt 
hår, en mørk ansiktsfarge og store øyne. De sa til 
Hellwig at de studerte den rike naturen i Brasil. 
23 august, Thonon, Frankrike. 

En mann nærmet seg en landet ufo der to 
små vesener sto. Begge var iført lyst fargede 
drakter, og de gryntet som griser. Etterhvert entret 
de fartøyet, som først glødet klart og deretter tok av 
raskt. 
1 O september, Mourieras, Frankrike, 

En bonde på vei hjem så en mann av 
gjennomsnitts høyde iført en hjelm. Mannen kom 
med vennlige fakter, så vendte han seg og gikk inn 
i skogen. Et lite øyeblikk etterpå lettet et sigar
formet fartøy og forsvant. 
1 O september, Valenciennes, Frankrike, 

Maruis Oewilde. 

Dewilde, som spaserte med hunden sin 
langs togskinnene om natten, la merke til en mørk 
masse. Ikke langt unna var to små vesener som 
hadde brede skuldre og var iført store hjelmer. Han 
bestemte seg for å nærme seg de to skapningene, 
men et sterkt lys fra fartøyet paralyserte ham. 
Skapningene returnerte til fartøyet sitt. Det ble en 
bråkende smurning og det tok av. En undersøkelse 
av midtdelen av togskinnene viste en fordypning av 
hjulene der objektet hadde stått. 
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17 september, Cenon, Frankrike, Yves 

David. 

David syklet da han plutselig følte en kløe 
over hele kroppen. Han stoppet og gikk av 
sykkelen sin samtidig som hodelykten hans koblet 
seg ut. Foran seg så han et mørkt fom1et fartøy 
omlag lO fot langt og 3 fot høyt. David følte 
fortsatt kløen og ble helt paralysert da han så en 
liten siluett beveget seg vekk fra fartøyet. Det kom 
bort til han og tok på skulderen hans, deretter 
returnerte vesenet tilbake til fartøyet som gav fra 
seg en grønnaktig glød og så forsvant. Når det var 
borte kunne David igjen bevege seg som normalt. 
26 september, Valence, Frankrike. 

Mens en dame samlet sopp i skogen så 
hun en liten humanoid som hun først trodde var et 
fugleskremsel. Det så ut som om det var iført en 
dykkerdrakt med en gjennomsiktig hjelm. Mens 
skapningen beveget seg mot henne, fløy det, og 
hun ble svært redd. Da hun så seg tilbake var 
vesenet borte. Kort tid etter hørte hun en 
slllllffiende lyd og et diskosformet objekt løftet seg 
opp fra skogen. Bevis for landingen, i form av 
spor, ble funnet. 
30 september, Marcilly-sur-Vienne, 

Frankrike. 

8 arbeidere rapporterte at de så et 
diskosformet objekt stående på bakken. Ved siden 
av så de en liten hmnanoid iført en hjelm. 
30 september, Ugescourt, Frankrike, 

Bernhard Oevoisin og Rene Coudette. 

Devoisin og Coudette syklet da de så et 
glødende oransje objekt stående på veien. Nær det 
var et liten vesen iført en dykkerdrakt. Vesenet 
gikk inn i fartøyet, som forsvant. 
5 oktober, Loctudy, Frankrike. 

En baker trakk opp vann fra en brønn da 
han så et objekt som han anslo å være l O fot i 
diameter stående på bakken. En liten skapning 
med et hårete ansikt og store ovale øyne kom bort 
til ham og snakket på et fremmed språk. Bakeren 
ropte på sjefen sin, og sammen så de at skapningen 
returnerte tilbake til fartøyet, som forsvant raskt. 



5 oktober, Mertrud, Frankrike. 

En veiarbeider så et rart objekt stående på 
veien. Ved siden av objektet så han små hårete 
skapninger. Skapningene gikk så inn i fartøyet som 
deretter tok av. Spor etter fartøyet ble funnet på 
veien. 
9 oktober, Pournoy, Frankrike. 

4 barn så et klart glødende lys fra en 
nærliggende kirkegård. Da de kom fram til stedet 
så de et objekt som var rundt 8 fot i diameter og sto 
på 3 ben. Et lite vesen som bar på et klart lys kom 
ut. Det snakket til barna, men de forsto ingenting. 
Til slutt sprang barna vekk, og da de så tilbake var 
allerede objektet på vei bort, og ut i skyene. 
9 oktober, Rinkerode, Tyskland. 

En kinosjef så et sigarformet fartøy 
stående nær veibanen. Ved siden av fartøyet. , som 
ga fra seg ett blått lys, stod det 4 små skapninger 
iført gummibukser. Skapningene hadde stort bryst 
og tynne armer og ben, og det syntes som om de 
arbeidet med understellet av fartøyet. 
9 oktober, Lovoux, Frankrike. 

En syklist så et lite vesen bærende på en 
dobbel lysstråle, som vesenet deretter brukte til å 
paralysere syklisten med. Vesenet spaserte langs 
veien en kort distanse, for så å forsvinne inn i 
skogen. 
11 oktober, Taupignac, Frankrike. 

3 menn reisende i en bil så et diskoformet 
fartøy stående på bakken. 4 tynne humanoider 
arbeidet i nærheten. Da de så mennene som kom ut 
fra bilen, sprang de mot fartøyet, og avfyrte en 
stråle av et lys mot mennene, slik at de ikke kunne 
forfølge dem. Fartøyet tok så av og forsvant. 
12 oktober, Teheran, Iran. 

Et vitne mener å ha sett et vesen som 
beveget seg på innsiden av et diskoformet 
pulserende objekt, som svevde over bakken. 
Vesenet var tynt og kledd i svart. Da en forsamling 
av mennesker oppsto, forsvant objektet. 
12 oktober, Lauttey, Marokko. 
En fransk ingeniør så et vesen som var rundt 4 fot 
høyt, og var kledd i en søhfarget drakt, entret et 
diskosfomtet objekt som deretter tok av raskt, og 
forsvant i løpet av sekunder. 
13 oktober, Bouurasote, Frankrike. 

3 mennesker så et rødlig diskosformet 
fartøy omlag 12 fot i diameter. Selv om vitnene 
ikke var sammen, rapporterte alle at skapningene 
var iført en skinnende drakt, og at de hadde store 
hoder og enorme øyne. Mannen som var nærmest 
fartøyet, påsto at han ble paralysert, og da fartøyet 
tok av, ble han slått i bakken. 
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14 oktober, Meral, Frankrike. 

En bonde var i ferd med å dra hjemmefra, 
da en glødende «ball» landet ikke langt fra ham. 
«Ballen» gav fra seg et klart lys, som lyste opp et 
område på omlag 200 mål. Da han nærmet seg 
«ballen>>, så han en kulefom1et tallerkenformet 
gjenstand, som viste seg å være gjennomsikig. Bak 
gløden kunne han se en mørk slcygge som beveget 
seg. Så forandret fargen seg fra hvitt til rødt og 
objektet tok av i en voldsom fart. 
15 oktober, Toulouse, Frankrike. 

Et "itne rapporterte at han så et lite vesen 
med store øyne i nærheten av et lite diskosformet 
fartøy. 
16 oktober, Baillolet, Frankrike, Dr. 

Henri Robert. 

Robert så 4 diskofomtede objekter som 
fløy over bilen hans. Et av de fire objektene gikk ut 
av formasjonen, og da det landet på bakken, 
stoppet bilen til Robert, og lysene slokket. Robert 
følte seg paralysert, der han satt i bilen gjennom 
hele observasjonen. Et lite vesen dukket opp og 
beveget seg, ved hjelp av det glødende lyset fra 
fartøyet. Da lyset forsvant, kunne Robert ikke se 
noe. Da fartøyet endelig tok av, kunne han røre på 
seg og starte bilen sin. 
17 oktober, Capri, Italia. 

En kunstner spaserte langs veien og så en 
landet, diskosformet fartøy, som var omlag 15 fot i 
diameter. 4 små vesener iført drakter dukket opp 
fra fartøyet. 
18 oktober, Ooubs, Frankrike. 

En kvinnelig motorsyklist så et rødt lys på 
veien. Hun tenkte ikke noe særlig over det, før en 
hun, en liten stund etter, så en figur nær veien. 
Figuren var kledd i en sølvfarget drakt, og var 
sammen med to andre mindre skapninger. Hun 
fortsatte å kjøre, men da hun så seg tilbake etter en 
stund, så hun et rundt objekt som forsvant inn i 
skyene, og deretter ble borte. 



11 desember, Unha Bela Viste, Brasil. 

En bonde gikk ut for å sjekke noe 
bråk på utsiden,da han så et objekt med en bunn 
formet som en tekjele. Objektet svevde over 
bakken. Han så 2 humanioder på bakken under det. 
Da bonden gikk mot humanoidene, prøvde de å 
advare ham i mot å gjøre det. Da han ikke lystret, 
dro de opp en tobakksplante, og løp tilbake til 
fartøyet. 
15 desember, Campa Grande, Brasil. 

En fisker som var på land, så to 
objekter som svevde over seg, den ene roterende 
rundt den andre. Ved hjelp av teleskopsiktet på 
riflen sin, så han tre vesener gå ned fra fartøyet, 
som deretter samlet prøver, for så å returnere 
tilbake til fartøyet. 

Bob Lazars UFO, type sportsmodell 

16 desember, San Carlos, Venezuela, 

.Jesus Paz. 

Tre menn som kjørte hjemover, stoppet ved 
veikanten. Jesus Paz gikk ut av bilen og gikk inn i 
buskene. Et øyeblikk senere skrek han. Da vennene 
hans løp mot ham, fant de ham på bakken og så et 
hårete vesen som løp fra stedet. Et flatt og 
skinnende objekt hevet seg til værs, og forsvant i 
løpet av sekunder. 
19 desember, Valencia, Venezuela. 

En jockey, som var ute og jogget en 
kjølig morgen, kom over et diskosfonnet objekt 
som svevde like over bakken. Flere små vesener 
drev på med å lesse steiner inn i fartøyet. Da de så 
jockeyen, rettet de en form for apparat mot ham 
som utstrålte et purpurfarget lys, som paralyserte 
ham. Skapningene returnerte tilbake til fartøyet 
som så tok av. Senere fant etterforskere spor etter 
de fremmede, i form av avtrykk på bakken. 

Fortsettelse følger i neste medlemsblad ! K.A.H. 

UFO-fenomenet- fra mystikk og mistro til en akseptert virkelighet? 
av Roar Krogshus 

Tegnene på at mennesket har observert flyvende mystiske gjenstander finner vi eksempler på 
både i bibelen, på malerier og fra arkeologiske funn . Ikke minst har sveitseren Erich von 
Danikens arbeid og forfatterskap frembrakt mange hypoteser om besøk av flyvende objekter 
lenge før mennesket kunne fly. 

Over 100.000 observasjoner hittil 
I nyere tid var en av de første store mengder av observasjoner i USA i 194 7. I løper av et par uker ble det 
registrert over 1000 observasjoner av sølvaktige runde skiver som ble sett i dagslys. De første militære studiene 
av fenomenene ble offentliggjort, og de konkluderte at gjenstandene var virkelige, men av ukjent natur og 
opprinnelse. Den kjente UFOhendelsen i Roswell samme året ble behørig omtalt i Alternati\-t Nettverk 
tidligere i år. 

De siste 50 årene har det fra alle kanter av vår klode kmmnet meldinger om at uforklarlige flygende 
gjenstander er blitt observert. Det er blitt rapportert over 100.000 observasjoner. En meget stor del av disse 
kan forklares naturlig og representerer ikke noe mystisk, med likevel blir det tilbake et meget stort antall som 
er gjort av n1eget pålitelige kilder. Slike troverdige personer teller fra tidligere president Jimmy Carter til 
militære generaler, flykapteiner, militære flyvere, astronauter, kosmonauter og andre kjente offisielle personer 
med høy grad av integritet. 

Radar bekrefter visuelle observasjoner 
Radaren har spilt en viktig rolle i de pålitelige UFO observasjonene ved at registrerte og lagrete 
radarregistreringer flere ganger bekrefter det som flyvere har observert, nemlig fl:vvende gjenstander som 
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oppviser en manøvreringsevne, en akselerering og hastighet som overstiger det mennesker kan utsettes for og 
som er teknologisk er mulig i dag. Noen av de best offentlig kjente UFOobservasjoner som er bekreftet med 
radarbilder er endelser over Belgia og Russland i 1990-1991 . I Belgia ble to militære F -16 kampfly sendt opp 
for å møte en trekantet UFO. Både radarer på bakken i Belgia og i flyene, bekrefter hva som ble sett fra bakken, 
et ukjent flyvende objekt med ukjent teknologi . Men hver gang pilotene fikk elektronisk kontakt med UFOen, 
svarte UFOen med en plutselig fartsøkning fra 275 km/t til 1800 knllt. 

I en offentlig tilgjengelig rapport fra det Generalstaben i det Belgiske Luftforsvaret utelukker Major P. 
Lambrechts mange mulige forklaringer på fenomenet som optisk illusjon, ballong, meteorologisk unormalitet, 
militærfly, holografisk projeksjon etc. 

Erfarne radaroperatører kan se forskjellen på vænnessige fenomener og en konkret gjenstand. I tillegg måler 
radarer fart på gjenstanden, slik at værballonger kan utelukkes når hastighet og manøvreringsevne langt 
overstiger ballongers bevegelser. 

Fysiske bevis 
De få gangene UFO' er blir sett på bakken, har man mulighet til å skaffe fYsiske bekreftelser på fenomenet i 
fonn av spor i en eller annen fonn. De beste tilfeller man har omfatter spor som avtrykk, gjenstander, forkullete 
og brukne greiner og steiner som påstås å være bevis på UFOlandinger. 

Et av de bedre tilfellene av fYsiske spor ble rapportert i 1964 fra USA, nærmere bestemt Socorro, New Mexico 
hvor en politimann rapporterte å ha sett et eggformet fartøy som sto på tynne støtteben. Da gjenstanden var 
forsvunnet, undersøkte han sammen med en annen politimann området hvor det hadde stått. Der fant de 
a"trykk på bakken og svidde busker. Området ble undersøkt i løpet av to timer av menn fra det militære 
etterretningsorganet og FBI. Alle betraktet vitnene som meget pålitelige, men kunne ikke gi noen naturlig 
forklaring på observasjonen. 

Offisielle undersøkelser 
Den største offentliggjorte undersøkelsen i USA om fenomenet, var Project Blue Book som ble offentliggjort på 
60-tallet. Det omfattet en systematisk undersøkelse av rundt 12500 UFOobservasjoner etter 194 7 og ble utført 
av University of Colorado på oppdrag fra US Air Force. Konklusjonen på rapporten var uklar og unnvikende. 
Rapporten ble utsatt for stor oppmerksomhet og kritikk fra media og publikum av forskjellige gnmner. Mer 
erm 30% av tilfellene ble gjengitt uten kommentarer. Bare 585 UFO-observasjoner ble erklært som "ukjent". 
Mange år senere ble det avslørt at "rapporter om uidentifiserte .fly vende oh jekler som kunne påvirke nasjonens 
sikkerhet ikke ble Ialt med i Blåboken" .. 

I individuelle kontakter hadde imidlertid forskerne ved University of Colorado kommet med andre 
konklusjoner: 
"- Den tilsynelatende rasjonelle, intelligente atferden til UFOene zvder på en mekanisk gjenstand av ukjent 
opprinnelse som den mest sannsynlige forklaring." 

En av de best dokumenterte UFOobservasjonene fant sted over Teheran, Iran natten til 19.9 .1976. General 
Nader Yosefi i Imperial Iranian Air Force var øyenvitne og godkjente jakten på UFO'en. To Fantom F-4 
jagerfly gikk på vingene og fikk kontakt, men da de var nær målet, ble flyenes kornn1unikasjons- og 
våpensystem plutselig satt ut av drift av meget forstyrrende og uvanlige radiosignaler. Flyenes elektriske 
systemer ble nonnale igjen straks de nådde en viss avstand fra UFO'en. 

Dette tilfellet var eksepsjonelt pålitelig fordi UFO'ens nærvær ble bekreftet på mange måter. Følgende forhold 
summeres opp i "Defense Information Report Evaluation, DIA, October 12, 1976" en evaluering fra 
amerikanske Defense Intelligence Agency (DIA): 
Tilfellet oppfyller alle nødvendige kriterier for en pålitelig studie av UFO-fenomenet: 
- objektet blC sett av et stort antall vitner fra forskjellige steder, både fra bakken i luften 
- ekstra høy troverdighet på vitnene, (general, kvalifiserte flygere, erfarne radaroperatører 
- observasjonene ble bekreftet av radar 
- de samme elektomagnetiske virkningene ble rapportert av tre forskjellige fly 
- hendelsen fikk fYsiske virkninger på enkelte flymannskapet i form av at de mistet nattsynet som følge av det 
sterke lyset fra gjenstanden 
- UFOen viste en utrolig manøvreringsevne 
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Spanske luftforsvars myndigheter frigjorde i 1994 over l 00 sider med dokumenter om en UFO- hendelse fra 
1976 hvor en UFO ble observert over Kanariøyene av et stort antall personer, deriblant hele mannskapet på en 
korvett fra den spanske marine. Gjenstanden ble fotografert og dessuten bekreftet med radarregistreringer. 
UFO hadde en radius på ca 30 meter og var fullstendig transparent, slik at det var mulig å se stjernene på 
himmelen gjennom den' To figurer på ca 2.5- 3 meter, kledd i helt rødt, ble observert i UFO'en. 

Spanske myndigheter foretok en grundig undersøkelse av saken. Rapporten drøftet mulige forklaringer på 
fenomenet, men konkluderte med at " denne type er fullstendig ukjent" . 

Hemmelig NATO-undersøkelse om UFO-fenomenet 
I 1961, under den kalde krigen. ble det ved flere anledninger registret 30-50 flyvende gjenstander i stor 
hastighet mot Vest-Europa fra ost, som NATO først trodde var raketter fra det tidligere So,jetunionen, men 
som skiftet plutselig retning og forsvant. General L. Lemnitzer som den gang var øverstkommanderende i 
NATO, bestemte etter disse hendelsen å nedsette en hemmelig undersøkelseskommisjon som skulle gi svar på 
en rekke spørsmål i den forbindelse. Dette hevder Rober O. Dean, tidligere etterretningsoffiser ved NATO's 
hovedkvarter i Europa (SHAPE). Han hadde høyeste sikkerhetsklarering i NATO, CosmicTop Secret 
Clearance, da rapporten forelå i 1964. Derfor hadde han tilgang til rapporten. Konklusjonene i rapporten 
påstår han skapte rystelser langt inn i de militære rekker, fordi i rapporten mente NATO at; 

l. Vår planet var utsaltfor on~fattende ,massive og meget grundige undersøkelser m' flere utenomjordiske 
sivilisasjoner, 
2. "Disse" demonstrerte ekstrem m'ansert teknologi, som muligens la flere tusen år eller merforan vår. 
3. Det var en plan eller prosess i deres kontakt. som gradvis førte til at stadig flere mennesker observerte 
"dem". 
4. .'v!ye tydet på at dette har funnet sted i flere årtusener. 
5. Det så ikke ut ti i å representere noen militær trussel.. Hvis "de" var fiendtlige, var det absolutt ingenting vi 
kunne gjøre. 

Astronauter har sett UFO-er 
Gordon Cooper, som i 1965 gjennomførte den til da lengste bemannede romferden, sa i et inten:ju med Los 
Angeles Herald Examiner som ble offentliggjort den l5.8.?6:"lntelligente vesener fra andre planeter bes~ker 
vår klode i et forsøk på å få kontakt med oss. På mine flygninger har jeg møttforskjellige romskip. Både 
NASA og den amerikanske regjering vet det og er i besittelse av en mengde bevis. Likevel bevarer de 
tausheten for ikke å alarmere befolkningen." 

Sitt første møte med UFO hadde Cooper i 1951 mens han tjenestegjorde som flyver i Tyskland. I det 
populærvitenskapelige tidsskriftet Omni, nr.6, mars 1980 forteller han historien: "Flere dager på rad så vi 
gruppe av metalliske, tallerkenformete fartøyer i en meget stor høyde over basen vår, og vi forsøkte å komme 
nær dem, men de var i stand til å forandre retning hurtigere enn våre jagerfly. Jeg tror at UFOer eksisterer 
og at de som ikke lar seg forklare , er fra andre teknologisk mer m'anserte sivilisasjoner." 

NASA innrømmer at UFOer fulgte månelandinger 
Den statlige sveitsiske fjemsynstasjonen (TSI) i italiensktalende del av landet sendte i slutten av januar i år et 
UFO-program i fire deler som skapte meget stor oppmerksomhet blant seerne. I del 4 ble det under en 
paneldiskusjon gitt nye og sensasjonelle opplysninger. Bakgrunnen var at man tidligere i programmet viste et 
klipp av månelandingen som inntil for kort tid siden var holdt hemmelig. Det viste Neil Armstrong som 
forlater landingsfartoyet og melder forbløffet til Houston. "HFa er det? Det er utrolig.! Det ser ut som. som om 
det lever .. . " og da kommer ordren fra Houston om å skifte frekvens. 

I paneldiskusjonen opplyser den tilstedeværende Dr. Dino Dini, en mangeårig medarbeider i NASA og 
professor i energetik, at Armstrong så et romskip med levende vesener som fulgte Apollo. Disse romskipene, 
opplyste professor Dini, kom fra romstasjoner som er stasjonære i nærheten av jorden. Også andre 
Apolloekspedisjoner ble fulgt av UFOer, hevdet professor Dini. 

Dette er trolig første gangen at en NASA-medarbeider offentlig innrømmer at visse deler av filmer fra 
månelandinger er blitt sensurert og at flere av Apolloekspedisjonen ble fulgt av UFOer. Norske TV selskaper er 
herved anbefalt å sikre seg disse programmene snarest fra Televisione Svizzera Italiana. 
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Regjeringsmedlemmer 02 militære over hele verden erkjenner eksistensen 
Allerede i 1950 sa president HarryS. Tnunan på en pressekonferanse den, 4.april:" Jeg kan forsikre dere at 
flyvende tallerkener, gitt at de eksisterer, ikke er konstruert av noen på jorden". 

President Jimmy Carter sa under sin valgkampa!Ue i mai 1976: "Hvis jeg blir president, vil jeg gjøre hver 
eneste informasjon som dette landet har om UFOobservasjoner tilgjengelig for publikum og forskerne. Jeg er 
overbevist om at UFOer eksisterer for jeg har sett en ... " At han ikke greidde å gjennomføre dette løftet, viser 
hvor sterke kreftene er som arbeider for fortsatt å skjule fakta for publikum. 

Admiral Roscoe Hillenkoetter, direktør i CIA fra 194 7 til 1950 skrev i 1960 et brev til Kongressen hvor han 
uttalte: "Det er på tide at sannheten skal bli allment kjent i åpne kongresshøringer. Høyere offiserer i 
Luftvåpenet er uoffisielt noe bekymret av UFO-fenomenet. Afen gjennom offisiell hemmeligholdelse og 
latterliggjøring, er mange innbyggere forledet til å tro at ukjente flyvende objekter er bare tull. " 

General Carlos Castro Cavero i det spanske luftvåpenet sa i 1976: "Jeg personlig tror at UFO'er dreier seg om 
romskip eller utenomjordiske fly. Landene i hele verden arbeider for tiden felles med undersøkelser av 
UFO'er. Det finnes en internasjonal informasjonsutveksling. " 

Den brasilianske brigadegeneral Joao Adil Oliveira, leder for etterretningstjenesten til generalstaben for 
flyvåpenet sa i et interyju med avisen O Globe, Rio de Janeiro, den 28 februar 1958: "Det er umulig å benekte 
lengere at flyvende tallerkener eksisterer. F(yvende tallerken er ikke spøkelse fra andre dimensjoner eller 
mystiske drager. Det er fakta bekreftet av konkrete bevis. Det finnes tusenvis av dokumenter, fotografier og 
observasjonsrapporter som viser dets eksistens. " 

Lord Hill-Norton, Flåteadmiral og sjef for Storbritannias forsvarsstab fra 1971-73 skrev i 1987: "Bevisene for 
at det finnes objekter som er blitt sett i vår atmm.fære og til og med på bakken, som hverken kan anses for 
bygget ffi' mennesker eller med noen fysisk kraft eller effekt som er kjent for våre vitenskapsmenn, ser ut for 
meg å være overveldende .. " 

Myndighetenes hemmeligholdelse begrunnes 
Hva er så årsaken til at de mange pålitelige visuelle observasjoner og radarregistreringene bortforklares eller 
forties av militære og myndigheter i de fleste land? Foreligger det en internasjonal enighet blant myndighetene 
om å fortie og fornekte at vi besøkes av utenomjordisk intelligente vesener med en teknologi som ligger mange 
tiår foran vår? Isåfall hvem styrer denne henuneligholdelsen. Er det demokratisk valgte personer som 
parlamentsmedlemmer og presidenter som hindrer oss i å la høre sannheten, eller er det militære 
etterretningsorganer som i beste mening holder disse fenomenene for seg selv og utenfor de folkevalgtes og 
regjeringens kjennskap? 

Som et bidrag i denne spekulasjonen er det nyttig å vite hva tidligere CIA-talsmann Victor Marchetti skrev i 
artikkelen "How the CIA Views the UFO Phenomenon" i bladet Second Look Nr 7, som kom ut i Washington, 
DC i mai 1979: "Vi har virkelig blitt kontaktet--- kanskje til og med besøkt-- av utenomjordiske vesener, og 
regjeringen i USA har, i hemmelig avtale med andre nasjoner på jorden, besluttet å holde denne 
informasjonen utilgjengelig for befolkningen generelt. 

Hensikten med denne internasjonale sammensvergelsen er å opprettholde en hensiktsmessig stabilitet blant 
verdens nasjoner og den>ed å bevare institusjonell kontroll over de respektive befolkninger. For disse 
regjeringene å innrømme at det finnes skapninger fra verdensrommet... med mentaliteter og teknologiske 
kapasiteter som tydeligvis langt overstiger våre, kunne, når det fattes fullt ut ffi' gjennomsnittmennesket, 
undergrave fundamentene til jordens tradisjonelle maktstruktur. Politiske og juridiske, religiøse, økonomiske 
og sosiale institusjoner kunne alle snart bli uten betydning i folks bevissthet. De nasjonale institusjonene, til og 
med sivilisasjoner, som vi kjenner dem, kunne kollapse over i anarki. 

Slike ekstreme konklusjoner er ikke nødvendigvis holdbare, men de av$peiler trolig godt frykten til de 
"herskende klasser" i de største nasjonene, hvor lederne alltid har vært talsmenn for utstrakt hemmeligholdelse 
fra myndighetens side som nødvendig for å opprettholde "nasjonens sikkerhet". · 

I følge en meningsmåling som ble gjennomført i 1996 av Scripps Howard News Service og University of Ohio, 
tror 50 % av amerikanerne på at myndighetene fortier UFOinformasjon. 
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Bill Clinton utfordres til UFOavsløringer 
I USA er det dannet organisasjoner som arbeider med å systematisere og forske på de tallrike UFO
observasjonene som meldes. Den mest kjente av disse er Senter for Studier av Utenomjordisk Intelligens 
(CSETl). Den har lokale observatører over hele landet og ledes av grunnleggeren D. Sleven M. Greer. Om 
dagen er han lege på et sykehus i Nord-Carolina og på fritiden leder han forskerteam i å studere eksistensen av 
utenomjordisk intelligens over hele verden. I mange tilfeller lykkes i å etablere en første kontakt og 
kommunikasjon med utenomjordiske romskip på kort avstand. 

Han har hatt møter med og holdt orientering for medlemmer av USAs regjering, høyere militære og 
etterretningsoffiserer i USA og ellers i verden, som inkluderer ledere i CIA, stabsoffiserer i det Hvite Hus, 
medlemmer av kongressen og kongresskommiteer, embetsmenn i FN, og diplomater, militære leder i 
Storbritannia og øvrige Europa, samt medlemmer av den japanske regjeringen. 
I et åpent brev til President Bill Clinton, og til forsvarsministeren og direktørene for CIA, FBI og NASA, med 
overskriften "Angående planlagt avsløring av temaet UFOer/utenomjordiske og hemmeligholdelse-ed" skriver 
han. "CSETI (Senter for Studier av Utenomjordiske Intelligens) har blitt kjent med flere titalls tidligere og 
nåværende ansatte i militære, sikkerhetstjenesten og kontraktsjirmaer, som alle ble vitner til UFO- og ETI
(Utenomjordisk lntelligens)hendelser. Som meddelt i en rekke dokumentasjon, er det vårt mål at disse viktige 
vitnene kan m'legge offentlig vitneutsagn om dette i nærmeste fremtid .... Det er ikke vårt mål å destabilisere 
vår nasjon og verden, men å minimalisere de tydelige farer ved dennaværende neddyssing av disse temaene. 
Vi ber om Deres råd, Deres hjelp og støtte i prosessen med m>sløringene av et fenomen, som hører til blant de 
viktigste hendelser i det 20. og tidlige 21. århundre." 

Videre skriver Greer at han har vitner som kan berette om: 
"- Berging av nedstyrtede utenomjordiske fartøyer og utenomjordiske liv.~former 

- "Reverse-engineering "- prosjekter i forbindelse med utenomjordisk tek:nologi 
-Oppsporing og .forfØlgelse m' UFO/utenomjordiskeflyvende gjenstander 
-Hemmelige prosjekter innen disse områder 
- Bek...,.eftelser på møte mellom militære og Uf\J." 

Fra flere hold presser kravet seg frem om å frigi opplysninger og vitneutsagn om UFOer og møte med 
utenomjordisk intelligens. De finnes i stort antall, og de det gjelder er villige til å bryte eden de har gitt hvis 
ikke myndighetene snart bryter tausheten. Skal vi snart kunne ra vite det som myndigheter ikke har trodd at vi 
har hatt godt av å få høre? 

Moderne mediaovervåkning rundt om på vår klode fonnidler raskt nyheter fra ethvert hjørne av verden. Med 
en verdensomsnennende nyhetskanal som CNN, som har direktesendinger og korresponenter over alt hvor det 
skjer noe av interesse for publikum, kan vi når vi minst venter det se UFO "Live on CNN". Da forandres 
plutselig mystikk og mistro til virkelighet for millioner av mennesker. 

Artikkelforfatteren er en av initiativtakerne til, og foredragsholder på en internasjonal UFO-konferanse om 
utenomjordisk intelligens som fant sted i Oslo 4. og 5. oktober. Der deltok også Bob Dean og Steven Greer. 

UFO\ANartikl.doc 

Carlos Diaz bilde av et plasmaskip. 
Et romskip bestående av ren energi. Vesenet «er» eller skaper selv skipet. 
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Intervju med Oberst Philip Corso, som har 
skrevet boken The day After Roswell, 
gjengitt i UFO magazine nov/des 1997 
oversatt av Roar Krogshus februar 1998 

I sin bok sier Corso at et ekte utenomjordisk 
romskip med vesenere ble funnet nær Roswell, 
New Mexico i 1947. Han sier at han personlig 
studerte en av de døde fremmede likene. Enda mer 
betydningsfullt, forteller han at tidlig i 60årene var 
han stasjonert ved Pentagon under kommandoen 
til General Artur Trudeau, og ble tildelt den super
hemmelige oppgaven med å dele ut vrakdeler av 
fremmede romskip til ulike forsvarsrelaterte 
selskaper som skulle kopiere det fremmede 
materialet til nyttig menneskelig teknologi. 

Fra dette "programmet", sier Corso, kom kom det 
slike strategisk viktige utviklingsresultater som 
integrerte kretskort for datamaskoner, fiberoptikk, 
avanserte natt-syn-teknologi og lasere. 

Spp.mål: Vet vi hvordan vi skal bygge den type 
skip som ble funnet ved Roswell. 
PC: "Jeg tror vi kommer til å vite det. Der hvor vi 
feilet stort var i fremdrifts og styringssystemet. Vi 
kom til den konklusjon for mange år siden, og nå 
begynner det å finne oppslutning blant forskerne, 
at grunnen til at vi feilet her var at den 
utenomjordiske selv var styringssystemet. Han var 
en del av systemet. Vi fant aldri ut det. " 

"En dag mens jeg gikk gjennom hallen med 
General Trudeau, og jeg snudde meg mot han og 
sa; general, jeg tror sønnen min er litt sprø. Han 
sier at maskinene snakker til han. Generalen 
snudde seg mot meg og sa "Phil, si aldri det igjen. 
Mennesker har visse forbindelser med maskiner, 
med fast materie, som vi ikke forstår. Men den er 
der." 

Corso var en høyt rangert miliær offiser under 
krigen. Han hjalp bl.a 10000 jøder med 
forflytning, han var med og fikk Roma til å 
fungere igjen etter krigen. Han deltok også i 
Koreakrigen i 1952, men de avsløringene han nå 
konuner med vil påvirke fremtiden i mye større 
grad. Han gjør det for kommende generasjoner .. 
Etter krigen haddde han bl.a kontakt med 
månerakettenes far Werner von Braun. Corso 
påstår at det var UFO-krasj andre steder også som 
ble undersøkt og forsket på. Han påstår at tyskerne 
hadde en flyvende tallerken som de 
eksperimenterte med. Den greidde de å fly til en 
høyde av 12000 foot, ca 4000 meter. 

I forskning og utvikling begynte vi å innse at dette 
vesenet var en del av styringssystemet, en del av 
apparatene selv. Det var her de fleste tok feil. 

Neti\corsol.doc 
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Melding fra CSETI om avsløringer av ET -spørsmålet 
oversatt av Roar Krogshus 
Kjære venner av CSETI Project Starlight 
desember 17 1997 

Dette brevet er for å bringe dere ajour med utviklingen etter de historiske CSETI 

:·~~····~~············· . ~:~i~t•••~*~-._ . ·· 

~~-· 
.ib~~t~:~~~t' 1/•·i ···· 
Vi· vil · absolutt anbefale 
e~ttifi@Øfi1'4~t.og~- ·· .. 

orienteringene i Washington DC for medlemmer av kongressen og andre ledere , holdt 9. april 1997. 

De 6-8 månedene som har passert har vist et antall lovende utviklinger med økende interesse fra sentrale 
kongressledere og kongresskomiteer, så vel som fra ledere fra andre land. l tillegg til det, erfarne ledere i 
forskningsmiljøer som st)-Ter betydelige aktiviteter ved nasjonale viktige forskningsinstitusjoner, ser nå 
nænnere på spørsmålet om utenomjordiske på en seriøs og grundig måte. 

Forrige måned, (november 97) avsluttet vi foreløpige møter med disse forskningslederne og kongressansatte, og 
vi er optitnistiske når det gjelder at emnet UFOÆTI omsider blir tatt seriøst 

Medlemmer i flere kongresskommiteer, såvel som fonnann og stabsjefen i viktige parlamentskommiteer, har 
bekreftet at de nå er overbevist om at emnet er "virkelig" og av betydning. Vi fortsetter vår dialog med disse og 
andre ledere og oppmuntrer dem til å holde åpne høringer i kongressen i løpet av sesjonen som begynner i 
januar 98 

Denne måneden (desember) sender vi en komplett informasjonspakke, inkludert videofilm med vitneutsagn, 
regjeringsdokumenter, UFOfotografier og fihnklipp og andre bevis til fonnennene i 15 viktige 
kongresskommiteer som er relevante i detme saken. I dette brevet blir de bedt om å svare på vår formelle 
forespørsel om å holde høringer. 

l tillegg til det, er vi i ferd med å gjøre ferdig et forslag til en betydelig ny global kartlegging av utenomjordisk 
intelligens. Dette forslaget, kaUt CSETl Jord/nær jord utenomjordisk analyse, krever en omfattende 
forskningsmessig og virkelig oversikt over UFOÆT -aktivitet hvor det bmkes fakta-teknologi og rask 
responsevne. For utsatt at det blir finansiert og utført grundig, vil den kunne "ise og dokumentere på en 
forskningsmessig måte "irkelig og globale UFO-hendelse. Forskere og institusjoner av beste kvalitet kontakter 
oss løpende om dette prosjektet. 

Når det gjelder fremtidige strategiske planer for å få til en global avsløring om eskistensen av 
UFO/utenomjordisk intelligens, er nå ved et avgjørende veiskille: Mens "i fortsetter å formidle 
infonnasjonsmøter, bevis og råd til kongressen, Det Hvite Hus og andre nasjonale og globale ledere, må vi vi 
bli god til å gjennomføre vårt løfte til befolkningen om å avsløre fullt ut hva som er kjent om dette emnet Å 
privatisere avsløringen av topp hemmelige vitneforklaringer og andre bevis vil kreve adskillige 
dokumentarfilmer i verdensklasse og bøker koordinert med en verdensotnfattende samling av forskere og 
pressekonferanse. 

Selv om vi har materialet, bevisene og vitnene på plass til ·å gjennomføre en slik plan, trenges penger .. Slike 
dokumentarfilmer og bøker vil sannsynligvis måtte bli finansiert av forretningsmessige motiver, fordi det er 
tydeligvis ingen som støtter finansielt et slikt prosjekt uten å kreve pengene tilbake. 

Fra et praktisk synspunkt, det trenges minst 2 millioner dollars for å greie en slik privat avsloring, som 
omfatter å ra sendetid for en to timers dokumentarfilm, to bøker, skikkelig infonnasjon overfor verdenspressen 
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og en vitenskapelig orientert arrangement for å ·presentere bevisene. Hvis noen kjenner enkeltpersoner eller 
selskaper/organisasjoner som vil hjelpe til med et slikt tiltak, vær snill å ta kontakt med Steven snarest mulig. 

Lanseringen og presentasjonen av avgjørende bevis og topp-hemmelige vitneutsagn gjennom en slik multi
mediaplan, vil skape en avsløring av avgjørende betydning, hvis den gjøres skikkelig. Mest sannsynlig vil den 
da føre til at kongressen iverksetter undersøkelserog høringer som vi har bedt om. 

Strategisk er det uklokt å fortsette å tillate myndighetenes uthaling med å forsinke frigivelsen av informasjon 
og topp-hemmelig vitneuttalelser. Den klare fordelen med kongresshøringer, er at de vil bli tatt alvorlig, blir 
sett av svært mange og blir finansiert av kongressen. 

H\-·is vi må, som en privat gruppe, oppnå mye av de samme målene gjennom private multi-mediatiltak, da 
trenges det betydelig forretningsmessig og finansiell støtte. De produktene som må laves må være førsteklasses 
og vinklet for å unngå tabloidoppslag i media. 

Vi er faktisk klar for å bevege oss inn i offentligheten med denne avsløringensprosessen og ser frem til dine 
kommentarer, ideer,kontaktarbeid og generelle assistanse i denne betydelige globale begivenheten. Vi ønsker 
deg det beste av alle verdener og en tid med Universiell Fred. 

Steven M. Greer 
Direktør i CSETI 

Samtale med Oberst Wendelle C. Stevens, USA gjengitt i UFO Reality side 
22 nr. ?/97 
Et sammendrag - Oversatt av Roar Krogshus 

Oberst Wendelle har drevet med undersøkelser av UFO-fenomenet i over 40 år. Han har trolig 
verdens største fotosamling av UFOer. 
Hans bakgrunn: testpilot i USA's luftvåpen. Har fløyet alle flytyper utviklet av myndighetene i 
USA. Senere ansatt i "mobile air depot på Wright-Patterson Air Force Base, Dayton, OIDO. 
Han var ved denne basen da Roswell hendelsen med UFO-crasjet oppsto. Og da to eller tre 
andre krasj inntraff Han hørte om UFOhendelser, men hadde ikke adgang til informasjonen. 
Den ble puttet i en metallboks, lenket til en person og fløyet til Washington. 

Sp.mål: Har du noen meninger om rykter som forteller om grå utenomjordiske som arbeider sammen med 
myndighetsrepresentanter? 
Svar: for noen år siden kom den en mann frem til meg etter et foredrag som jeg holdt på en konferanse. Han sa 
han var en ingeniør som drev med flysimulatorer og at han var nettopp pensjonert. Han fortalte at i de siste 27 
år hadde han jobbet i Område 51 på en simulator hvor man forsøkte å lære amerikanere å fly noen 

·tailerkenformede fartøyer som de hadde bygget. De hadde også forsøkt å konstruere en simulator for å lære 
egne ansatte å fly en utenomjordisk tallerken(skip) som var operasjonelt, men den greide ikke amerikanerne å 
fly. 

Vedkommende fortalte at han noen ganger arbeidet skulder til skulder med utenomjordiske vesener og han sa 
at det fremmed vesenet hjalp han med å prøve å finne en måte på å overkomme gapet mellom deres og 
amerikanernes teknologi. Men selv etter 3o år var de ikke i stand til å gjøre det. Han fortalte at 
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styringssystemet i det fremmede romskipet er i stor grad avhengig av mental medvirkning og de forsto ikke 
eller visste ikke nok om det. De ble aldri i stand til å fly det fremmede romskipet. 

Han fortalte videre noe interessant, at i 1968 deltok han i en fremdriftspresentasjon på Los Alamos Flyvåpen 
base som ble ledet av en Edward kelly. Der var det et stort ovalt bord med forskere og ingeniører rundt. Rett 
overfor vedkonunende ved bordet satt en utenomjordisk person kledd i en jordisk skjorte og bukser for at han 
skulle se mindre utenomjordisk ut. Men hadde fortsatt uforholdsmessige stort hode og øyne, blek, grå hud og 
ingen nese, ingen ører og lange fingre. 

Stevens ble kjent med denne pensjonerte ingeniøren etter dette møtet og senere hans sjef. Han ble overbevist at 
amerikanerne har egne UFO/tallerkener som er i stand til å fly og at amerikanerne trener unge piloter til å fly 
dem. Han har tatt forståelse av at pilotene i dette programmet er spesielt utvalgt hvor det er viktig at de ikke 
har noen nære slektninger eller noen andre å rapportere til. De lever i isolasjon og de går ikke ut og blander 
seg med publikum. 

Sevens forteller at det har vært 17 nedstyrtede UFO'er i USA. Han har skrever bok om dette fenomenet. Noen 
av gnmnene til at UFO falt ned i årene 45-50 etter krigen, var utbyggingen av meget kraftige radarer. Disse 
fikk økt rekkevidde, men strålene stekte fugleflokker ! og ødela UFOstyring når strålen traff UFOene. Senere 
ble problemer med farlige stråler erkjent og radarbølgene ble senere gjort ufarlige. 

Stevens har intervjuet mange personer som hevder å ha blitt kontaktet av utenjordiske eller bortført. Han påstår 
at han har stilt spørsmål gjennom sine kontakter som senere har fått telepatisk kontakt med de grå. Når han 
har spurt ~Hvorfor er dere her og hva er så viktig med vår planet, svarer de nesten alltid det samme: nemlig at 
de bare studerer, vurderer og rapporterer tilbake til sine sivilasjoner, og at jorden har det største antall varianter 
av dyrearter og liv sammenlignet med noen annen planet i denne delen av galaksen. 

Mens media kontrolleres i USA, er avisene i Mexico fulle av overskrifter og førstesidestoff om UFO fenomener, 
både over Mexico by og andre steder i landet. Stevens hevder at den internasjonale flyplassen i Mex.ico City er 
blitt stengt tre ganger i over en time hver gang, og trafikken måtte dirigeres videre til andre flyplasser. I 
Mexico opplevde myndighetene dessuten at deres årlige flyoppvisning på na~jonaldagen ble forstyrret av at 
UFO'er deltok to år på rad. Det tredje året ble flyoppvisningen slo)fet! 

C\NETI\Stevens l.doc 
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NI LI ' • 
Sted: Tysnes, en øy utenfor Bergen. Tidspunkt : midten av januar- 1979, kl.l7.55- 18.05. 
To kamerater og jeg gikk på sk0)1er på Søreidstjemet, da vi ble oppmerksomme på 2 orange/røde runde 
«kuler», som hadde et sterkt konstant lysskinn, uten at det virket blendende. De befant seg rett i sør, øst for 
Stordafjellet ved fjernsynssenderen på øya Stord. Der var «kulene» parkert noen sekunder, så begynte de å 
bevege seg rett østover, for så å ta en sving til venstre, deretter fulgte de Stølefjellet nordover i jevn hastighet, 
en del raskere enn et fly. Fortsatt med konstant avstand mellom hverandre. 
Da «kulene» var rett øst for oss, ble de plutselig borte, som om de ble tryllet bort. 
Så etter 3-4 minutter dukket «kulene>> opp igjen, på sa1nn1e sted som første gang, like raskt som da de forsvant. 
De fulgte samme rute og mønster, og forsvant på nytt på samme sted! 

Det spesielle her er at de gav ikke noe lyd fra seg, og måten de forsvant på, kan neppe være relatert til fly, 
helikopter eller annet <<jordisk flyvende o~jekt>> som vi kjenner til. 
Vi som opplevde dette, følte en intens spenning og dette er fortsatt uforklarlig for meg, men jeg knytter 
hendelsen opp mot observasjonen av en ufo. 

Mystisk trekantet objekt Belgia -89 
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Smmhordaland Blad 

De flyvende tallerkenene 
fi·entdeles en gåte. 

Tre mann, og mellom dem, 
Harold DaW fra Taloma i 
Washington, har funnet en av de 
mystiske fl yven de tallerkene som 
er dagens sensasjon. De har sendt 
delen til universitetet til 
granskning. DaW forteller at han 
og de to kameratene hans var nær 
grensa til Canada, ved Puget 
Sound, ombord på et lite fartøy, 
da de så seks sirkelrunde, 
sølvglinsende flyvende objekter, 
som gikk med stor fart. De la til 
land og så på dent gjennom en 
kikkert, og mener de hver var 60 
meter i diameter. 
I en høyde av 1500 meter 
eksploderte plutselig den ene, og 
det regnet med metallstykker 
over vannet og stranden, og båten 
deres ble noe skadet 



Pyramidene ved C3izeh, nok en gang 
§@Jl@§j!@!§l@l@]@Jl@]!@!§!@]l@]@l@]j§l@]!@!@l@Jl@]1§l@J!@].j§Jl@]!@l@]!@]§l@]!§l@!Jm 
Artikkel av Pål Aune 

Innledning 
Vår sivilisasjon hadde aldri greid å gjenskape «Kheops»-pyramiden i full skala, eller de andre ved 

Gizeh-platået, ved bruk av vår nåtidige kunnskap eller teknikk. En gruppe japanere forsøkte å bygge Kheops
pyramiden i 1/4-skala, men greide det ikke. Andre har også forsøkt på det samme, men alle forsøk har 
mislyktes. Dette byggverket, og en mengde andre rundt om på kloden som har trosset tidens tann, forteller om 
en matematisk og teknisk kunnskap som ikke står i et logisk forhold til hvordan de offisielt blir forklart har 
blitt bygget. «Kheops»-pyramidens rent fysiske struktur, dens totale størrelse, vekt og plassering i terrenget, 
samt pyran1idens enkeltdeler med blokker på opptil 70 tonn, tilnærmet vekten av et moderne lokomotiv, over 
«kongens>> kammer, 75 meter over bakkenivå, er steinharde bevis for at konstruktørene hadde en unik 
kunnskap om megalittisk byggekunst. Og de genialt konstruerte gangene, «luftsjaktene» og kamrene som 
fremdeles er der, og andre som bare venter på oppdagelse, etter årtusener ikke har rast sanlffien under det 
gigantiske presset fra massen som konstant presser på fra alle kanter er rent ut sagt utrolig. Bare dette siste 
forhold vitner om en byggeteknikk og ingeniørkunnskap som er overlegen vår egen. Og når det gjelder de 
matematiske og astronomiske kunnskapene som er innebygget i pyramiden er det bare å konstantere at 
byggmakerne ikke sto tilbake for vår kunnskap om det samme her heller. 
Fakta 

Den store pyratniden er plassert nøyaktig på den 29.breddegrad. Dens fire sider peker nøyaktig mot 
nord, sør, øst og vest. Avvikelsen i fra den virkelige magnetiske nordpol er bare på 3°. Da den magnetiske pol 
forflytter seg hvert år med noen cm, kan man forvente at da pyramiden ble bygget lå den orientert helt nøyaktig 
langs denne linjen. Pyramidens vekt er anslått til å være ca.7 milliarder tonn. Det fantastiske er at siden den ble 
bygget har dette fjellet av stein ikke sunket ned i grunnen med mer enn lem. I vår tid er det vanlig å beregne at 
et større forretningsbygg gjennomsnittlig vil synke med 15 cm. pr. 100 år. Årsaken til at p)'Tamiden ikke har 
sunket mer, er fordi grunnfjellet den står på består av granitt. Dens fire sider har en lengde på 230 m. Avviket 
på dette lengdemålet, for hver side, er ikke mer en 0,5 cm. Dagens entreprenører kan ikke greie en større 
nøyak--tighet enn 15 cm. avvik, gitt en slik lengde. I)Tamidens totale areal tilsvarer lO internasjonale 
fotballbaner. Den har en høyde tilsvarende et bygg med 42 etasjer. Man k<ume bygge 35 Empire State Buldings 
med byggemassen og fremdeles ha mer enn nok stein igjen. 
Byggernetoder 

Den tradisjonelle forestilling om byggemetoden må her diskuteres. En essensiell faktor er at farao 
Kheops, som det påstås var byggherren, kunne rett og slett ikke mønstre nok arbeidskraft til byggingen, og i 
tillegg at han ikke kunne forsyne denne arbeidende menneskemengden med nok mat. D)'Tkningsområdene ville 
ha vært for store selv for Egypt, og det måtte jo også her være en horde av mennesker for å arbeide med jorden, 
både for å forsyne hæren av bygnings- arbeidere i tillegg til menneskemengden som jobbet «bak kulissene» for 
å fullføre pyramiden. Denne hæren «bak kulissene» besto av mennesker som hugget ut steinene, transporterte 
dem og losset dem på en hel armada av transportbåter. Båter som måtte bygges, vedlikeholdes og selvfølgelig 
ha mannskap. Det trengtes også en menneskemengde for å bygge boliger til alle disse og samtidig seg selv. I 
tillegg trengtes et apparat av byråkrater, administratorer og ingeniører for å holde orden på det hele og sikre 
fremdrift. Forsyning av nok tømmer måtte sikres, for å rulle de gjennomsnittlig 2,5 tonn tunge steinene frem til 
anleggsstedet. Her sto egypterne overfor to valg, enten bruke landets forråd av daddelpalmer, som også måtte 
brukes til mat, eller importere tømmer, som ville bli kostnadsmessig fryktelig dyrt og tungvint. I tillegg er 
daddelpalmer intet hardt tremateriale, så slitasjen og dermed forbruket ville være meget stort. Hvis vi godtar 
denne teorien er så steinene frenm1e ved anleggsstedet. Neste steg er å ta plassert hver av disse 2,5 tonn tunge 
steinene nøyaktig på millimeteren fra første stund. Hvis ikke hver eneste stein ble plassert nøyaktig, ville dette 
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føre til «vridningen> og slgevheter av pyramiden, og dermed større og større fare for kollaps ettersom arbeidet 
skred frem videre oppover i høyden. Rampeteorien kommer her inn i bildet. Denne teorien påstår at en rampe, 
med en vinkel på ca.l0°, fulgte pyramiden oppover i høyden. Problemet ber er at denne rampen ville ha en 
lengde på 1,5 km. og inneholde større masse enn selve pyramiden.En annen rampeteori, spiralteorien, påstår at 
en sirkelrund rampe fulgte pyramiden oppover i høyden. Problemet er her igjen helningsvinkelen, som ikke 
måtte være for stor, og massen, som igjen ville overgå pyramidens. Rampen måtte jo bygges bred nok slik at 
alle arbeiderne, som slepte steinene, fikk plass. Et kinkig problem her er at jo lenger oppover man kom, dess 
mindre plass ble det til arbeiderne. En tredje teori, vekstangteorien, påstår at vektstenger, laget av tre, hevet 
steinene oppover lag for lag belt til topps. En meget risikabel og svært kostbar teori, da forbruket av tømmer, 
som nevnt før ville overgå landets ressurser, og at selv den hardeste tresort ville raskt bli utslitt. Et annet 
presserende spørsmål i denne forbindelse er; hvor er alle dokumenter og opptegnelser omkring hele dette 
foretagendet blitt av? Egypterne var jo ellers svært så ivrige etter å viderefonnidle sin kultur, men om 
pyramidebyggingen er det taust. Ikke en innskrift hverken inne i, utenpå eller andre steder forteller om dette 
langvarige og enorme arbeidet. 

Tilknytning til kosmos og de utenomjordiske 
Jeg mener vi må søke annetsteds for å forklare tilblivelsen av disse byggverkene, og mange andre 

spredt rundt omkring på vår klode. De er for avanserte for tiden de offisielt blir erklært er blitt bygget. Den siste 
tids stadfestelser av byggenes tilkn)"tning til kosmos gjør at spekulasjoner omkring utenomjordisk innflytelse i 
form av «hjelp» til oppførelse, eller at disse utenomjordiske selv oppførte dem, trenger seg på. Enten må dette 
godtas, eller at den menneskelige histories utvikling har mistet et belt kapitel. Et kapitel som forteller om en 
enestående jordisk sivilisasjon med større kunnskap enn vår egen nåtidige, men som forsvant av ukjente 
gnmner. Observasjoner av flyvende tallerkener over eller i nærheten av pyramidene og andre bygninger rundt 
omkring i verden, viser at disse vesenene har en særlig interesse for disse bygningene og områdene omkring 
dem. Noen forskere påstår at bygningene og stedet i seg selv er sentre for en fonn for energi. Over den store 
pynm1iden ved Gizeb påstås det å befinne seg en søyle av denne energiforn1en, som rekker over vår atmosfære 
og ut i kosmos. Steinmaterialet i pyramidene og i andre byggverk, for eksempel Stonebenge, er av krystallinsk 
art, hvilket tilsier at de, i likl1et med kondensatorer, kan lagre energi. Ufoer viser en særlig forkjærligher for 
slike strukturer, naturlig eller kunstig skapte. Med naturlige strukturer kan her nevnes Devils Tower USA, Red 
Rock Australia Og vår egen Hessdalen i Norge. 
Revurderinger 

Tidspunktet for når pyramidene og sphinxen ble bygget er på tide å re\-urdere. Flere og flere forskere 
utenfor den tradisjonelle og konservative egyptologien stadfester disse byggenes oppførelse til kort tid etter Den 
Store Flommen eller Syndfloden. Dette vil si for mellom 11.500 og 12.500 år siden. Gamle skrifter, som f.eks. 
al-Mas'udis håndskrift som er oppbevart i Bodleian Library i Oxford forteller at den egyptiske kongen Surid lot 
bygge den store pyramiden 300 år etter Flommen for å deponere «alle deres visdoms skrifter og alle 
opptegnelser om gudene og astronomi». Andre arabiske skrifter forteller om skatter som skal ligge skjult under 
pyramidene og sphinxen. Noen av disse rommenes eksistens ser ut til å være korrekte.Da flere forskerteam fra 
diverse land, uavhengig av hverandre har lett etter, og funnet bevis for, at disse rommene finnes. 

Innvendige rom 
_ Bak Dronningkammeret er det lokalisert et rom av omtrent samme størrelse som Dronningkammeret. 
Under gulvet i korridoren inn til Dronningkammeret er det et rom på 3 x 5,5 m. Innenfor den nordvestlige 
veggen av Dronningkammeret er det et rom på 4 x l ,5 m. Den såkalte Gantenbrinksjakten, og trolig de tre 
andre «luftkanalene», ender i noe som minner om en dør. Hva som skjuler seg bak der vet ingen, da tillatelse til 
åpning av disse rommene hittil ikke er blitt gitt. 

Hvilke hemmeligheter skjuler seg bak denne døren ? 

Disse rommene skal i følge skriftene inneholde »våpen som ikke rusten> og »glass som ikke kan 
knuses>>. Like sørvest for den store pyramiden er det lokalisert et hulrom på 5,5 x 8,8 in. Rundt sphinxen er det 
lokalisert hele 5 slike hulrom. Et hulrom like ved siden av «Kheops skip>> inneholder flere gjenstander under et 
3 meter tykt steinlag. Edgar Cayce, en «sovende»profet, fortalte i en av sine foredrag at under Sphinxen finnes 
det et kammer som innholder et bibliotek, hvor all visdom og kunnskap som den egyptiske sivilisasjon 
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innehadde. er oppbe' an Cavce spadde at dctle kam meret 'ille bli ~1pne1 mellom l ')')() og l 99X. Han fortalte 
ogsf1 at Sphi n,en ble b' gget for 10.500 ar siden. for den store nommen 

Matematiske forhold 
lnnebygd i p\ramidens indre og ~'tre struktur fi nner man en utrolig mengde matematiske fakta i 

forbindel se med jorden og universet. Lengden <lv et sideri sk ar pa 25.920 år kan gjenkJennes i summen a' de 
kf\ ssede diagonaler. Il\ ilket gir en total p~i 25 .920 pHamidetommer ( l pyramicletomme = 52.:16 cm). Del 
sicleri ske ar betegner den tiden det t;u polaraksen. som forandres fra dag til dag 1 rommet. å vende tilbake til sin 
opprinnelige posi ~Jon i fo rhold ti l Dyrekretsbåndct Omkretsen av basis (i tommer) dividert med to ganger 
hoyden gir Pi ( 9 131 .\4 • 5812.98' 2 = 3. 14159 og i meter 23 1 \4 • 146.94) Fire ganger lengden a' hver 
side gir ka lenderåret ( 9 13 1 .\ 4 = 36524 = 365.24 hvis man flytter kommaet) HO\ den ganger l milliard gir 
gjennomsnittlig avstand frajordcn til solen v·cd hostje' ndogn ( 146.94 .\ 1.000 000 000. = 146 940.000.000 000 
= l Astronomisk Enhet l Den gjennomsnittlige hO\ den m land over havnivi1 er lik hO\ den av pyramiden 
(l46.94 m) Pyramiden er orientert i den virkelige Nord/Sve!- Øst/Vest-aksen Den er plassert slik at den deler 
JOrdens landmasser i fire like store deler. Den dekker et landområde på 13.6 mal = 54.2X9 me. noe som gjor den 
til verdens storste bvggwrk Pyramidene er de eneste skapte strukturer som er store nok til a kunne sees fra 
M<:\nen. Alle fire sider ;:~ , pyramiden er litt konkm c( bovd innowr) Dette forhold gjor at pyramiden er en 
eksakt kopi a\ jordens kurvatur (kmmning) og radius av buen er lik jordens radius. Pyramiden ligger plassert 
noyaktig på den 30 breddegrad. Denne lengdegraden gir skillelinjen mellom. pi1 den ene siden .jordklodens 
storste landmasse og, pa den andre siden. den storste samlede vannmasse. Pyramiden er så fullkomment 
konstruert at en sirkel med radius lik hoyden har samme areal som gmnntlaten. Cubiten. egypternes 
lengdemåL er mer noyaktig enn vår meter, da cubiten tar hensyn til lengden a' polaksen. mens 
meridianlengdene. som v<ir meter har som gnmnlag. ,·arierer avhengig av Jordens kontur. l cubit = 52.36 cm 
Pyramidens vekt multiplisert med 1015 svarer tilnærmelsesev is til vekten av Jorden. 

Pyramiden bygd for praktisk e f ormål? 
Kan pyramidene i tillegg Ul å ha en matematisk. astronomisk og symbolsk funksjon ogsa ha en teknisk 

funksjon En bygnings fo nni1l er i de fleste t!lfeller fors t og fremst <i skape et storst mulig indre area l 
Pyramidene er stikk motsatt aY dette. P~i tross av si n enorme størrelse er den fattig på indre rom .. men kolossal 
pil vtre areaL Det nærmeste man kan komme i sammenligning med dagens bygninger, n{Jr elet gjelder indre 
struktur, er en atomraktor Når det gjelder det ytre arealet m1l man sporre seg; H\ a kan man benytte en slik 
enorm overflate prakti sk til '! Fra gamle beskrivelser ska l p\ramidene ha vært dekket a, · et lag hvite sten som 
gJorde at pvramidene «skinte som solen». l dag finnes bare små rester igjen av- dette laget Hvis ' i går ut i fra at 
egypterne hadde kJennskap til den statiske elektrisitet. og metoder for å innfange og overfore denne til prakti ske 
fonmil. vi lle det forklare h\·orfor det ikke f.eks. finnes sotrester etter fakler eller annet som belvsningskilde inne 
i pyramidene eller andre egypt iske bvggverk. To meter inne i disse byggverkene' ille det jo' ær1 stummende 
morkt uten en eller annen form for belysningskilde. 

P yramiden som kraftverk ? 
Spekulerer i i 'i dere pa dette kan vi se pa p\Tamidens ~1 re 0\'crflate som et gigantisk solcellepanel pa 

hele 85 000 me som inn fa nger den statiske elektri siteten gjennom de hvite dekkstenene. ovcrfore r denne 
elekt ri si teten til baksiden m stenene hvor et gitt en erk il\ kobber. innfelt i asfa lt og et fundament a\ mort el. er 
plassert Forovrig \ar fremstiiling av kobber og bn.tk av asfa lt velkjent for egypterne. Neste steg er overforselen 
fra dette gittef\ crket til det indre av pyramiden Deue kan gjores ved <i fore kobberkablcr ned igjennom de 
siikalte «lu ft sj:lktene>> og inn i «Kongens>> og «Dronningens» kammer. Jordingsforbindclscn sikres ved det 
unde~jo rdi ske kammeret under p~ramiden Et kammer h' is formå l egyptologene ikke har noen plausibel 
forklat-ing pil 1-h is na «Kongens» kammer har pos iti ' spenning og «Dronni ngens» kammer nega ti v- spenning. 
'il den oppsamlede statiske elektri siteten ligge mellom disse to kamrene. som ela ,·il ,·irke ,·irke som en 
kondensator Spenn1ngen elet her er snakk om' il komme opp i terrawatt-klassen. til svarende produsjonen pa 
dre miticlige kra fh erk H\ordan arrangementet med distribuSJOn v·ictere a' elektri siteten ble ut fo rt. sa mt h,·a 
den ble brukt tiL er materiale spennende nok for' 1clere forsk ning 
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De to ovenstående bildene viser den paståtte forbindelsen mellom pyramidene og de tre stjernene. som 
utgjor Orions belte i stjernebilde! Orion. aY forskerne Robert Bauval og Graham Hancock. Det som da s;crlig 
utmerker seg er forskyvningen i den rette linjen mellom de to store pyramidene og den lille. som tilsvarer 
forsky\11ingen i lit~jen gjennom de to store stjernene i Orions belte og den lille. A n ·iket i senterlinjen mellom 
de to storste pyramideneog den siste er på noyaktig 17° Det samme er tilfellet for an ikct i sentcrlinjen mellom 
de to storste s~jernene og den minste i Orions belte. Nemlig 17° Tilfeldigheter'7 Neppe . 
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Cen egyptiske versjonen av «Cen flyvende slangen». 

Et s y rrtbol sorrt er utbredt over hele kloden, og sorrt a v a v rrtange forbindes rrted 

utenorrtjordiske v eseners tilstedevcerelse på ..Jorden. 
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r : Tor Anders Engen 
Dato : 17. mars 1998 

MERKI ..Jeg vil tro at denne artikkelen vil V83re kontroversiell. Men hvor 

langt vil personer kunne gå i sin 

higen etter rnakt ved misbruk av teknologi? 

Kontroll over hjernen? 
Det er forskjellige metoder for å kontrollere mennesker på. Grovt sett kan vi dele den opp i to deler, en fysisk 
og en psykisk. I denne artikkelen vil jeg legge fram tanker rundt kontroll over andre mennesker ved bruk av 
fysiske prosesser. Å få kontroll over andre mennesker er f.eks ønskelig blant militære ledere. En soldat som 
gjør alt som han/henne ber om, er en drøm for en offiser. Bruk av f. eks. narkotiske stoffer for kontroll av 
soldater forskes det på. Et resultat fra England viser at LSD var lite egnet for egne styrker. Men først vil jeg 
trekke inn merking og medisinske implantasjoner som man kan eller har mulighet for å operere inn i en 
menneskekropp. 

Merking 
Vi vet at teknologisk utvikling kan benyttes til mye bra, men samme teknologi kan også benyttes til mye 
fandenskap. Et sådant verktøy er merking. Det kan høres relativt ufarlig ut, men noe som kan virke ufarlig kan 
føre til store negative effekter. En metode for merking er identifikasjonsmerking av dyr. Ifølge Statens 
Karantenestasjon for dyr, ble det innført l. mai 1994 nye regler for hund og katt i EUÆFT A-landene. Den 
består i at ved innførsel eller tilbakeførsel av dyr skal dyrene generelt være merket for identifikasjon. Metoden 
består enten av en ID-merke med lesbar tatovering, eller en mikrobrikke av FECA V A - standard. Merking av 
dyr via microchip har til hensikt å mer eller mindre automatisk kunne identifisere eieren. Slik at man på en 
enkel måte kan returnere et kjæledyr som har rømt tilbake til eieren. Dette gjøres vet at man setter inn en liten 
brikke under huden på dyret. Ved avlesning av identifikasjonen benyttes det en form for skanner som sender 
pulser til brikken montert inne i dyret. Brikken vil da svare med å sende en identiftkasjonssignatur tilbake til 
skanneren. I en teknisk forklaring på virkemåten til denne mikrobrikken, kan vi ta utgangspunkt i et patent fra 
USA (24 november 1992), vist i figur l. Vi leser at den passive enheten kalles for PIT (Passive Integrated 
Transponder) og senderen kalles for interrogator (avhører). Signalet blir laget på to forskjellige frekven~r. En 
forandring fra den første frekvensen til den andre frekvensen representerer en 'l', og en forandring fra den 
andre frekvensen til første frekvensen vil representere en '0'. Derfra vil man kunne prosessere informasjonen i 
avhøreren til f. eks en s~jerm som viser hva PIT enheten svarer med. 

Men hvordan sender avhøreren, og hvordan svarer PIT enheten med sin melding når PIT enheten er passiv? 
Prinsippet for denne teknologien er basert på SAW (Surface Acoustic Wave) teknologi. SAW betyr på norsk 
akustiske overflate bølger. Studiet av denne formen for teknologi startet på fors~jellige universiteter på slutten 
av 70-årene og tidlig i -80 årene. SA W filter benytter seg av piezoelektriske materialer. Med piezoelektriske 
materialer menes at ved tilførsel av elektrisitet til materialet, vil materialet utvide seg eller trekke seg sammen 
avhengig av spenningspotensialet. Og hvis man påfører ett mekanisk trykk på et piezoelektrisk mate.riale, vil 
den gi ut en elektrisk spenning avhengig av det mekaniske trykket. PIT enheten er av piezoelektrisk materiale 
som har en signatur "gravert" i seg. Avhøreren er både en sender og en mottaker, fordi avhøreren sender først 
ut energi til PIT enheten. Denne energien påvirker piezo-materialet i PIT enheten, som svarer med å sende den 
spesifikke signaturen tilbake til avhøreren. Når PIT enheten sender ut signaturen er avhøreren i mottaker
modus. Hvis man leser videre i det amerikanske patentet, blir det nevnt at merkingen gjelder for både utstyr, 
dyr og faktisk mennesker! Da streifer en tanke meg. Er det mulig at det foreligger planer om å merke 
mennesker på denne måten? Ja, på olje plattformer benytter man seg av et sikkerhetsbånd for kontinuerlig og 
automatisk overvåking av personell for identifikasjon og lokalisering. Dette er viktig, fordi på en plattform må 
man vite hvor alle personene til en hver tid er i tilfelle en ulykke. Den ovenfor nevnte merkingen er kjent av 
den som bærer den, og han har en fullstendig bevissthet om at han blir ovevåket. Men finnes det planer om 
misbruk på en slik måte at mennesker skal kunne bli merket uten at de vet noe om det? For etterretningen vil 
denne teknologien arte seg som manna fra himmelen. Og det er kjent at disse menneskene skyr ingen midler 
for sine egne tvilsomme interesser. Reporteren Joe Frick fikk vite av Davis Milerand, som er kritiker av den 
amerikanske regjeringen, at amerikanske toppledere i NSA prøvde å påvirke Bush-administrasjonen til å merke 
alle menn, kvinner og barn med en liten sender. Han sier at årsaken til denne 'gode' tanken, var at det 
autoriserte personellet hurtig kunne finne forsvunnede personer eller barn. men også kriminelle og spioner! Og 
hvordan skulle denne merkingen forgå? En metode er å benytte seg av en bitte liten pistol som skyter senderen 
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inn i kroppen på personen, uten at personen vil føle noe som helst. Merkingen kan utføres som en eller annen 
form for nasjonal vaksineringskampanje. Da vil merkingen ubemerket kunne foregå uten at de som utfører 
"vaksinasjonen" på overflaten egentlig driver med merking av personer. Dette er meget skremmende å få høre, 
men er noe slikt blitt utført i virkeligheten? Vel, man vet at amerikanske tannleger har planer om å opprette et 
landsomfattende identifikasjons-system ved å plassere et lite plastkort med en tisifret kode på en av jekslene. 
Koden kan bli avlest ved hjelp av en lupe, men om den kan bli avlest av noe annet står det ikke noe om. 

Biologisk påvirkning 
Nå over til et mer medisinsk synspunkt ved bruken av små mikrobrikker i henhold til biologiske prosesser. Kan 
man ved å installert en biologisk sensor i kroppen for å kunne påvirke menneskelige prosesser? En artikkel i 
Bedre Helse forteller at man kan ha mikrosensorer operert inn i kroppen. Disse kan da utføre automatiske 
målinger av blodtrykket eller måle sukkerinnholdet i blodet for en diabetiker. som deretter kan automatisk 
regulere tilførselen av insulin. Til dags dato har man en ekstern tilførsel av insulin, men man vil etterhvert 
kunne plassere beholdere av insulin i kroppen. Brikken kan også utføre blod- eller urinprøver og vil varsle hvis 
det er noen forandringer. Mikroprosessoren vil trolig bli utviklet for overvåkning av allergier, eller andre 
kroniske plager. Størrelsen på mikrobrikken vil ikke være mer enn noen få millimeter. Brikken kan også 
inneholde personens totale medisinske journal som kan gjøres tilgjengelig via et smartkort som befinner seg 
rett under huden. For søvn mener forskere ved Harvard-universitet å ha funnet "hoved bryteren" som slår 
søvnen av og på. Slik at de kan hjelpe personer med søvnproblemer. De sier at de leter etter de kjemiske 
stoffene som skal til for å aktivere "søvnbryteren" . Men det er trolig at "søvnbryteren" også kan bli aktivert 
elektrisk. Japanske myndigheter sprøyter inn store midler i hjerneforskningen, basert på studiet av menneskers 
tanker og hvordan man husker og hvordan minnet blir lagret i hjernen. Tanken om å fremstille komponenter til 
elektroniske kretser på biologisk basis ble foreslått så tidlig som 1974 ved lBMs forskningssenter i Yorktown 
Heights i USA. Menneskelige fysiologiske prosesser er fremfor alt elektriske og kroppen kan lede elektrisitet 
ved hjelp av -v;sse kjemiske prosesser. Arieh A vriam og Philip Seiden fra lBM har konstruert en biobrikke ved 
bruk av noen organiske molekyler med elektronoverskudd og noen med elektronunderskudd. Disse sjiktene ble 
holdt fra hverandre ved bruk av en isolator, og alt ble plassert mellom to metallsjikt. Ut i fra dette laget man en 
diode, som leder i en retning og sperrer i den andre retningen. Det amerikanske selskapet Geutronix produserte 
denne brikken ved å bruke samme metode som man bruker uår man lager vanlige integrerte kretser, og i 1978 
tok Gentronix ut patent på fremstilling av brikken. De baserte den på et mouomolekylært lag av proteiner. 
Ovenfor dette laget plasserte man et tynt akrylglass som hadde parallelle fordypninger gjort av en laser. 
Bunnen i fordypningen kttmle fjernes ved bruk av kjemikaler for å blottlegge det underliggende proteinsjiktet. 
Etter dette ble brikken tilført en sølvoppløsning for å danne fine søl-vtråder som kunne lede strøm. Men denne 
modellen var ikke uten videre anvendelig, fordi molekylene i brikken -v;lle hele tiden være i fare for å bli 
infisert av bakterier. Største problemet her var at molekyler i levende materiale utnytter det tredimensjonale 
rotlllllet helt naturlig, og å presse denne inn i et strukturert todimensjonalt rom er mer eller mindre dømt til å 
mislykkes. En annen ting er at en vanlig datamaskin jobber di!,>italt og sekvensielt, og er kritisk ved feil
overføring av infonnasjon, mens levende organismer jobber parallelt og analogt, og derfor er mindre sårbar for 
feil. Infonnasjonsbearbeiding må derfor benytte en molekylform. Biologiske substanser befinner seg ofte i halv
stabile tilstander. Og visse kjemiske forbindelser omdannes, ved en temperaturøkning, eller ved tilførsel av 
bestemte katalysatorer, eller at omgivelsene blir surere eller mer basisk. Dette kan medføre at molekylet skifter 
farge. Fordelen ved biobrikken er at den kan gjenkjenne mønstre særdeles raskt. Ved tilførsel av et enzym i en 
biobrikke ,.;1 det tilsvare til en forurensning man benytter for å lage vanlige mikrobrikker. Et enzym har den 
fordel at den kan gjenkjenne mønstre, en egenskap det for øvrig deler med antistoffene. Dette gjøres ved at man 
identifiserer legemer ut fra dens overflatemønster, på samme måte som man putter inn en nøkkel i en lås. Når 
et enzym binder et molekyl kan dette representere et signal, og slipper enzymet molekylet fri vil informasjonen 
gå tilbake til den opprinnelig tilstanden. Men hvordan skal man kunne programmere enzymer eller biobrikker? 
Løsningen kan være å "ale frem" biobrikker med passende egenskaper. Forskerne konsentrer seg for tiden om 
biosensorer. I denne sammenhengen benyttes enzymers og antistoffers evne til å gjenkjenne helt spesielle 
molekyler.Dette for å kunne fremstille kunstige lukte-, smaks- og føleorganer. Ved Max Plancks Institutt for 
Biokjemi er det laget en biobrikke basert på en "neurotqmsistor". Brikken kan kontrollere nerven, og cellen kan 
også indusere en spemtingsforandring i brikken. Innenfor uanoteknologi var det i 1990 en robot under 
utvikling i Japan, som var så liten at den kunne flyte med blodstrømmen og inn i kroppsorganene for 
inspeksjon eller fjerning av dødt vev. 

Hva kan ,; gjøre med operasjoner av utstyr i en menneskekropp? 
Her vil jeg legge frem temaer angående våre sanser, for å se hva vi kan utføre til dags dato. Vi kan implantere 
sensorer i hjernen slik at hørselssansen bedres, denne metoden kalles forovrig for cocklea-implantat og er 
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basert på at elektromagnetiske pulser påvirker den døves hørselsreseptorer . Men da må en del av reseptorene 
være intakte, slik at nerven kan sende de elektriske pulsene videre til hjernen. 

Det er også planer å gjøre en sammensmeltning av mikrokirurgi og mikroelektronikk som er basert på en 
brikke full av små hull, der nerveender, såkalte axoner, kan gro. Brikken er laget for å trene nerveendene til å 
forbinde seg med hverandre, og den kan også programmeres elektronisk ved å føre signaler fra den ene enden 
av en skadd nerve til den andre. Joseph M. Rosen og Morton Grosser fra Stanford University understreker at 
deres arbeid er på et foreløpig innledende stadie. Til dags dato har man fått nerveender til å gro på både rotter 
og aper gjennom brikken. 

Elektrisk kontroll over den menneskelige kroppen 
Har det vært gjort studier på kontroll av hjernen? Ja, og dette har faktisk en egen forkortelse ESB, Electronic 
Stimulation of the Brain. Eller på norsk elektronisk stimulans av hjernen. Det er omtrent to århundrer siden de 
første eksperimentene på elektrisk stimulans av hjernen, som ble utført av blant annet Volta, Galvani og Du 
Bois-Reymon. Det de fant ut var at hjernen var mer påvirkbar overfor elektrisitet enn de obskure kjemiske 
kreftene som var på mote den gang, som ble kalt "Animal spirits". Men kan vi ved elektrisk påvirkning kunne 
bevege lemmene til et vesen? Ja, fra Dr. Delgado's eksperimenter med dyr kunne han påvirke dyrene. Det 
kunne være å bevege et bein, heve eller senke kroppen, åpne eller lukke munnen, gå, ligge stille og rulle rundt. 
Det han også la merke til var at d)'Tene så ut til å være fullstendig uvitende om den eksterne påvirkningen. Det 
er også blitt foretatt et forsøk på en pasient, der han skulle prøve å holde fingrene utstrakt når han mottok et 
utvendig stimuli. Det som skjedde var at han ikke kunne motvirke påvirkningen og han sa : "Jeg tror, doktor, at 
din elektrisitet er sterkere enn 1nin vilje". 

Det er i tillegg gjort studier på elektronisk påvirkning av nerveskader ved Georgia Institute of Technology i 
Atlanta. Det som skjer er at man kan gjenvinne en del av muskelfunksjonen via en elektrode som overfører 
beskjedene fra hjernecellene til de lamme musklene via radiobølger. Dette er basert på at en tynn elektrode av 
glass og gulltråd blir implantert i hjernebarken på det stedet styringen av den lamme muskelen er lokalisert. 
Dette blir overført via radiobølger videre til en muskelstimulator som påvirker den lamme muskelen. Men kan 
også følelser bli på virket? Ja, for neurofysiologen Dr. Walter R. Hess, viste i 1932, at nesten alle av 
menneskers funksjoner og følelser kan bli påvirket ved elektrisk stimulans i spesielle cerebrale områder. 

Implantasjoner i mennesker 
Er det blitt utført implantasjoner på mennesker? Ja, det er blitt verifisert av personer i offisielle posisjoner, at 
hjernesendere er blitt benyttet av både sovjetunionen og USA, men også i land som Sverige. Hjernesenderene er 
på størrelse med et halv sigarettfilter og er laget av optiske fibre og inneholder fl)tende krystall. Hjerne
senderen er plassert inne i nesen. Under forsøksperioden ble senderen implantert på pasienter ved full eller 
delvis bedøvelse under vanlige sykehusoperasjoner. Tidlig på 70-tallet benyttet politiet seg av ulovlige metoder 
for implantasjoner. Folk ble bedøvet med bedøvelsesmiddel i mat og drikke, for deretter å bli implantert med 
hjernesendere. Ett av hjernesendersenterene i Sverige er lokalisert på politiets hovedkvarter i Kungsholmen, 
Stockholm. Ifølge en lege ved et større sykehus i Sverige sies det at det er også blitt utført eksperimenter basert 
på å evaluere tankeaktivitet og reaksjoner hos barn. Ifølge Robert Naslund er de siste offeret for hjerne 
implantasjon, Edward Kelly, død. Han døde av kreft 28 mai 1985. Pressesjefen for United Nations Center of 
Human Rights, Jacob T.H. Muller sier i en klage om den angående illegale bruken av hjernesenderene i 
Sverige. - "I regret having to inforrn you that the United Nations cannot be of any assistance to you in the 
matter which you have raised". Oversatt vil det bli,- "Jeg må beklage å informere deg at FN ikke på noen måte 
kan hjelpe deg med saken som du har stilt spørsmål om." 

Nevrotelefonen 
"Neurophone" (nevrotelefonen) ble laget av Dr. Patrick Flanagan tidlig på 1960-tallet. Det er et elektronisk 
instrument som kan overføre befalinger direkte via kontakt med huden. Når han skulle patentere den krevet 
regjeringen han om å vise at den fungerte. Etter at han hadde gjort det konfiskerte NSA nevrontelefonen. Det 
tok Flanagan to år i retten for å få den tilbake. Når man bruker den vil du ikke høre noe siden den er festet 
under huden. Flanagan sier at huden inneholder mer em1 en sensor for varme, berøring, smerte, vibrasjon og 
elektriske felter. 
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· Konklusjon 
Jeg finner denne informasjonen interessant, fordi den passer godt med hva "Aiiens" gjør med de bortførte 
ombord på skipene deres. Jeg er ikke i tvil om at disse menneskene føler at hva som skjer med dem er virkelig. 
Men fra informasjonen vist ovenfor er det mulig at deres persepsjon og hukommelse, og til og med deres 
bedØimnelse kan bli kontrollert av bortførerene. De kan bli programmert til å se, føle og huske nesten hva som 
helst. Så kommer et spørsmål krypende. Hvem er de egentlig, de som bortfører, utenomjordiske eller jordiske? 
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NOSTRADAIWUS, IWOR SHIPTON OG ANDRE SEERE I TID 
l§l§j@l@j@§j§l§j§§§j@j@j@!@!§l@l§]l§jl§l§j§l§l@j@l§l§§j§]l§j§l§§§jl@ 
Artikkel av Pål Aune 

NOSTRADAMUS 

Michel de Nostredame, 1503-1566, var og er en omstridt historisk skikkelse. Utvilsomt var han et 
særdeles begavet menneske. Bare hans legehandlinger, ved i stor grad å bekjempe «den svarte pest» som herjet 
i Europa på 1500-tallet, forteller om hans medisinske kunnskap. Hans medisinske og profetiske evner vakte 
både avsky og forbløffelse . Inkvisisjonens representanter fulgte ham med argus-øyne, og så på hans legepraksis 
som trolldom og magi, samtidig som konger, keisere, politikere, vitenskapsmenn og vanlige mennesker 
oppsøkte ham for å få beskrevet hva fremtiden ville bringe. 

De nedskrevne spådmmnene hans ble formet som firelinjers vers, hvor han stokket om på både ord, 
bokstaver og hele vers, slik at versene ikke får noen kronologisk orden. Et vers med spådommer for 1900-tallet 
kan dermed etterfølges av en spådom som gjelder 1600-tallet. Han ben;rttet både fransk og latinsk språk om 
hverandre, og brukte samtidig symbolspråk hentet fra mytologi, astrologi , astronomi og historie. Alt dette 
gjorde han for å unngå ødeleggelse og fordømmelse av profetiene opp gjennom århundredene som skullle 
komme. Derfor kan de ha flere fortolkningsmuligheter. 

' '..( Norn·ay and Dacia and the British Isle 
.!\ • 

';,.( Will be vexed by the united brothers ., 
'"( The Roman chief sprung from Gallic blood 
·'· · .. < And his forces hurled back into the forests. 

Norge og Dacia (Danmark '?) og de britiske øyer 

vil bli ergerlige på grunn av de forente brødre 

Den romerske sjef, utsprunget av gallisk blod, 

og hans styrker vil bli kastet tilbake inn i skogene 

Hva Nostradamus her mener er vanskelig å si, men han tidfester det til vår tid. Han kan mene 
Tysklands okkupasjon av Norge og Danmark under den 2.verdenskrig. Norges, Danmarks og De britiske øyers 
rolle blir i denne sammenheng krystallklar, med tanke på hvem den «romerske sjef» var og hvordan Adolf 
Hitler, og hans SS-styrker ble kastet tilbake til «Wolfesskanse>> dypt inne blant de Bayerske fjell og skoger, 
hvor ifra et nytt tusenårsrike skulle oppstå, men det hele endte med et selvmord i en bunker i Berlin 1945 og en 
verden i ruiner. 

Men en av hans spådommer er ikke vanskelig å fortolke, og gjelder året 1999; 

,, 
';,.( The year 1999, seventht month, on the eighteenth day. 

.. \ . · .. < From the sky will come a great Ki.ng of Terror. 
. . •'\ 
';,( To bring back to li fe the great King of the Mongols. 

·'\ 
'c,.( Before and after, Mars to reign by good luck 

Året 1999, den syvende måned, på den attende dag . 

Fra himmelen vil komme til syne en redselens konge . 

For å bringe tilbake til livet den store mongolske konge. 

Før og etter, vil Mars regjere med godt hell. 

Dette er den eneste av Nostradamus 942 profetier han satte både årstall, måned og dato på. Han ser ut 
til å mene at et fryktelig våpen, eller et himmelegeme fra rmmnet, vil komme til syne på himmelen. Den gule 
rase ser også ut til å spille en rolle her, enten det gjelder Kina eller Japan, som vil ta økt makt og kontrolL 

Han forteller at denne redselens konge vil oppleves av mennesker slik: De skal tro de har sett solen om 
natten, i det skikkelsen av et halvt menneske skal vise seg En atomsoppsky kan beskrives slik med ikke altfor 
stor fantasi. Se tegning nedenfor. 

Etter denne perioden av kaos og ødeleggelser av globale dimensjoner spår han at: Fred og enhet skal 
rå, og grunnleggende forandringer finne sted De lave skal bli de høye, og de høye skal bli de lave. En reise 
skal forberedes. Krigen skal opphøre, rettsaker og stridigheter likeså. 
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Dette er nesten det samme som andre profeter spår. En verden preget av enhet, fred, demokrati og fantastiske 
teknologiske nyvinninger. Denne reisen som skal forberedes kan kansje tolkes som en fremtidig reise i rommet, 
bortenfor månen. 

Nostradamus forutså også de teknologiske paradigmeskiftene, og beskrev dem slik: 
Etter en stor menneskelig forandring, - fra manuelt drevne maskiner, til dampkraft til elektrisk kraft. 
er en enda større forestående. Den store drivkraft skal fornye tidene - trolig mener han her utnyttelsen av 
atomkraften. 

Noen utdrag fra testamentet som Nostradamus skrev til sin sønn Cesar, bekrefter bare hans storhet 
som vitenskapsmann, astrolog og profet. Spådommene; handler nemlig om forhold som det guddommelige 
vesen har åpenbart for meg gjennom vitenskapen og stjernenes gang. Han sier også at profetiene er; sannheter 
som blir åpenbart gjennom stjernenes gang. Og; Afed basis i vitenskapen om stjernene kunne jeg formulere 
mine profetier. Han har tydeligvis store kunnskaper om astronomi, astrologi og filosofi . 

Han forklarer også hvorfor han må formulere spådommene sine på en dunkel og tvetydig måte slik; 
Derfor har jeg gitt avkall på å skrive ned visse ting, fordi landene, partiene og religionene vil komme til å 
oppleve så gjennomgripende forandringer at mine beretninger vi/lyde helt usanmynlige. Det de kommende 
århundrer vil komme til å se og erkjenne, ville uten videre bli fordømt som falsk lære. 

Han forsto også forholdet med paralleltid ved å beskrive det således; Natiden er bare en del av hele 
evigheten som bærer tidens gang i seg. Jeg vil derfor hevde at hendelser som vil finne sted i en fJern fremtid, 
ikke vil være utenfor den åndelige rekkevidden til et fornuftsbegavet menneske. l realiteten er de hverken fullt 
ut begripelige e/lerful/stendig skjult for natidens eller fremtidens skapte sjeler. 

Nostradamus beskriver så hvorledes spådommene manifesterer seg for ham; Den forstandsmessige 
skapte erkjennelsesevne kan nemlig bare sees okkult på to måter: Enten gjennom en stemme som bare savidt 
kan høres, eller gjennom et lysskjær som fremtidens begivenheter avslører seg i. Og i tillegg; For profetien, 
som m'henger av det ytre lys, må nødvendigvis stemme overens med våre sanser, slik at den del som kommer 
var erkjennelse ihende, skal virke som om den springer ut av fantasien. I tillegg til dette; Jeg vet at det som blir 
forutsagt er sant og at det har sin opprinnelse utenfor materien. 

Han forteller så om andre kilder, trolig alkymistiske tekster, som han benyttet seg av; Flere bøker, som 
har vært skjult i århundrer, er kommet meg i hende. Afen fordi det ante meg hva som kunne skje med dem, har 
jeg studert dem og senere kastet dem på balet. 

En av hans spådommer gjelder trolig ham selv og lyder slik; l fem hundre år skal ingen kreve 
regnskap av ham som var sin tids stolthet. Afen plutselig skal han utstråle et så kraftig lys at han skal g;:øre 
menneskene særdeles tilfreds. ,. 

&· 
O • ~ ' - .... ~ 0 0 • ~ ~ 0 ' ~ ~ ' A ~ ti'>. [ - ~ .... 

Ursula Sontbeil, som under sin levetid ble kjent som Mor Shipton, ble født i 1488 i Norfolk, England. 
Hun innehadde allerede i ung alder profetiske og psykiske evner. Hennes evne til å se inn i fremtiden gjorde 
henne berømt over hele landet, og mange av profetiene hennes gikk i oppfyllelse under hennes egen levetid. 
Hun døde i 1561, og på samme måte som Nostradamus, forutså hun sin egen død. Mor Shipton skrev sine 
spådommer på vers, og for oss i dag virker de uhyggelig eksakte, når hun spår: 

Når kvinner kledd som menn i bukser går 
Og sine lokker skjærer av silt hår. 
Når bilder synes levende, og fritt beveges kan 
Når skip lik fisker svømmer under vann. 
Når man i luften forbi fugler holder kursen stø, 
skal halve jorden, dypt i blodet sunket, dø. 
En vogn uten hest skal gå 
Rundt hele verden vil menneskers tanker nå, 
nesten ingen tid vil dette ta. 
I vann, jern flyte skal, 
helt som en trebåt kan. 

Gull skal bli funnet i elveløp og sten, 
i et land som ikke ehisterer enn. 
Og i luflen skal menn bli sett, 
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i hvitt og i svart, og til og med i grønt. 
Når brølende monstre med mennesker på topp, 
ser ut til å spise den grønnkledde høst Skurtreskere. 

Og kristen nummer en vil slåss mot kristen nummer to, 
nasjoner sukker og gjesperr men ingenting gjør. 
Da blir de gule menn sterkere enn som så, 
da de ved å sove ved bjørnens side, makt vil få 

Og menn skal fly som fugler gjør nå. 
En flammende drage skal over himmelen gå. 
Seks ganger skal den krysse før jorden forgår. 
Men ikke hver en sjel skal dø, 
selv om dragens hale drar forbi 

Kina eller Japan 
Russsland 

Komet eller meteor 

Tre sovende jje/1 vil samle sin pust, Tre vulkaner skal bli aktive 
og spy ut søle, is og død. 
Jordskjelv vil svelge by for by for by, 
i land som ingen ennå kjenner til. 
Og de som ennå lever skal for lang tid frykte dens tilbakekomst. 

Men for rasen blir bygget på ny, 
en solvlignende slange vil vise seg på sky. 
Og ut spJ'r den ukjente menn, 
som vil blande seg med de som er igjen 

Fra kulden til heten og ned på jord, 

Et utenomjordisk fartøy 
Fartøyets mannskap 

for å opplyse menneskeheten og la kunnskapen gro. 
Og barn født med en syvende sans, · 
ska/lede an i en ny gyllen tidsalders dans 

H.G. Wells, forfatteren av bl.a.» Tidsmaskinen», ble dratt mellom to visjoner av fremtiden .. . en om 
frelse og en om dommedag. Som forfatter blir han ofte sett på som skaperen av science-fiction litteraturen. Han 
forutså det 20-århundre så levende og noyaktig at han ble betegnet som «mannen som oppfant morgendagen>>. 
Han forutså, før år 1900, datamaskiner, tanks, fly, fjernsyn og atombomben. Han så også en apokalyptisk tredje 
verdenskrig, på slutten av 1900-taHet, som ville tilintetgjøre menneskene i de fremtidige overfylte byene. Han 
profeterte at en ny bevissthet, ledet av en visjonær elite, ville ta kontroll over våpnene og skape en 
verdensregjering, og lede den gjenværende menneskeheten mot en ny tid. Han spådde at i midten av det 21-
århundre vi11e verden være et fredfullt sted, fylt av vitenskapelige underverker. 

Maria Laach, en klostemonne som levde på 1600-tallet, skrev ned denne spådommen om det 20.århundre: 
<<Det tyvende århundre vil frembringe død og ødeleggelse, frafall fra kirken, stridigheter og splid 

innen familier, byer og regjeringer. Det vil bli et århundre preget av tre store kriger med et intervall på et par 
tiår. l rekkefølge vil de bli stadig mer ødeleggende og blodige, og vi/legge ikke bare Tyskland i ruiner, men til 
slutt alle land i Øst og i Vest». 

«Etter en forferdelig krig og Tysklands nederlag, vi/nok en krig følge hvor det ikke lenger finnes brød 
for menneskene eller skjul for dyrene. Giftige skyer, produsert av menneskehender, vil :,ynke ned og utslette 
alt. Det menneskelige sinn vil bli grepet av galskap». 

Rembordt Den Hellige, en prest på 1800-tallet, hadde denne spådommen om vårt århundre: 
«Gud vil straffe verden, etter at menneskeHeten har skapt vidunderlige oppfinnelser, som vil f øre til at 

de glemmer Gud. De vil ha vogner som ikke blir trukket av hester, og de vil kunne fly som jitg!er». 

Edgar Cayce, 1877-1945, ble kalt <<den sovende profet». Hans arbeidsmetode var å sette seg i en 
sovnlignende tilstand hvor han kunne svare på nesten ethvert spørsmål han ble stilt. Allerede fra tidlig alder ga 
han bevis for sitt vordende talent, ved å lære seg leksene ved å sove med hodet på skolebøkene. I mange år satte 
hans synske evne ham i stand til å kurere mange menneskers forskjellige sykdommer, men etterhvert 
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ekspanderte «foredragene» hans seg til å omfatte emner som meditasjon, drømmer, reinkarnasjon og rene 
profetier. 

En av Edgar Cayces spådommer omkring endetiden for Jorden, dreier seg om en global stor endring 
som vil skje i løpet av året 1998. 

N.JBJ:'U\4:BRE UTREDNJ:NG 01\4 FEN01\4BNBT TJ:D 
l§jl§j@jl@l@!§jl@!§j!.@l@]@]!§j!§l!§!§jl§]!§!.@l@!.@@j@JJ!m!§!@!§!§l@l@J§I§jl§j!.@!.@@j 
Artikkel av Pål Aune 

Hva er tid? Hvis ingen 5pør meg, så vet jeg hva det er. 
Men hvis jeg forsøker å forklare den som 5pør hva tid er, vet jeg det ikke. 

Augustine av Hippo 

Tid, ja hva er nå egentlig det? De aller fleste ser på tid som en rett linje, med fortid, nåtid og fremtid. 
Men trenger det virkelig være slik? Seere i tid, som Nostradamus, Johannes, Edgar Cayce, Jean Dixon og 
mange andre har forutsagt fremtidige hendelser med forbløffende nøyaktighet. Hendelser som skulle skje innen 
dager, år, århundrer og tilogmed årtusener. Kan vi forklare dette med vår viten i dag om hva tid er? I følge 
Einstein er tid bundet til lokale steder i universet. Med dette menes at enhver masse som utgjør et 
himmellegeme har sin egen lokale tid. Vår jord har sin egen tidsdimensjon, mens andre himmellegemer har 
sin. 

Tid er også foranderlig med hastighet. Et romskip som fjerner seg fra jorden med en hastighet av f.eks. 
30.000 km/s, eller lO% av lysets hastighet, vil ha en annen tid enn hjemme på jorden. Klokkene i romskipet 
vil gå saktere enn klokkene hjemme på jorden. Men opplevelsen av tid vil være den samme for mannskapet 
ombord, som for jordens innvånere. Ved tilbakekomsten vil det ha gått mangfoldige år, kansje hundrer eller 
tusener av år for jordens vedkommende, avhengig av romskipets hastighet, men for romskipsmannskapet 
oppleves tiden som er gått som vanlig jordtid. Einsteins teori omkring dette forhold er blitt be\<ist uten skygge 
av tvil. Edwin M.Mcmillan, en kjernefysiker ved universitet i California, kommer med følgende talleksempel 
for å illustrere dette; En astronaut reiser fra Jorden til Andromedatåken, som befinner seg 2 millioner lysår fra 
vårt solsystem. Han foretar reisen ved å tilbakelegge halve distansen med en konstant akselrasjon på 2g, og 
deretter resten av reisen til tåken med en konstant retardasjon på 2g. Den samme prosessen av akselrasjon og 
retardasjon foretas på veien hjem til Jorden. I henhold til astronautens egen klokke vil reisen tur/retur ha tatt 58 
år. I henhold til klokkene på Jorden vil han ha vært borte i nesten 6 millioner år. 

Men la oss nå glemme reell og fysisk tid, og konsentrere oss om den kosmiske tid isteden, den e\ige 
tid. Den kosmiske tiden er den tiden som oppløser den reelle tiden til en tidløs tilstand av fortid, nåtid og 
framtid sanunen. Seere i tid har alle hatt sine visjoner i en tilstand av trance. De har blitt løftet ut av den reelle 
tid og inn i den kosmiske, hvor fortid, nåtid og framtid alle kan sanses på en gang. Dette betyr at ikke alle 
fremtidsvisjoner er fremtidsvisjoner, men kan like gjeme være fortidige hendelser. Uansett, alle seere opplever 
sine syner i bilder, symboler, følelser og lyder som krever fortolkning. Omtrent som drømmer, bare klarere og 
sterkere. Noen visjoner kommer med navn og sted og tid, mens andre kommer mer ulne og ubegripelige der og 
da, men klarner etterhvert som den reelle tiden skrider fram mot oppfyllelsen av spådommen. 

Alle religioner inneholder spådommer om «Dommedagerm, dagen som vil ryste jorden i dens 
grunnvoller og utslette mesteparten av jordas livsformer. Alle profeter, fortidige og nåtidige, tidfester dette til 
slutten av dette århundredet, eller tidlig i begynnelsen av det neste. Årsakene varierer, alt fra en komet eller en 
liten planet som kolliderer med jorda, til at iskappen i polarområdene blir så tung at jorden kommer i ubalanse 
og tipper over og ut i kosmos, eller at iskappen smelter p.g.a. klimaet globalt blir varmere med en «syndflod>> 

· som resultat, og også at alle planetene i vårt solsystem i 1999 vil stå på rett linje, og av den grunn ville kunne 
forrykke den naturlige balansen i solsystemet, og forårsake voldsomme jordskjelv, oversvømmelser og branner. 
Men den mest sannsynlige S}nes å være utslettelse med kjernefysiske våpen. Det kan finnes flere grunner til 
dette. En lokal krig med bruk av atomvåpen eskalerer til en global konflikt, en misforståelse fører til avfyring ( 
dette har skjedd før, hvor en fugleflokk på radar ble tatt for å være russiske langdistanseraketter på vei mot 
USA), en teknisk feil fører til avf)Ting (f.eks. det faktum at computere ikke forstår årstallet 2000 og derfor 
bry1er sammen og avfyrer uten menneskelig mulighet til å avbryte) . Hvilke konsekvenser dette får for vår 
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datastyrte verden er vanskelig og uhyggelig å tenke seg. Er det mulig å løse dette problemet? Hva vil skje hvis 
vi bare skrur alt av? Hva vil skje med det økonomiske verdenssamfunnet når børsene og bankene ikke lenger 
kan fungere? Hva vil skje med det digitale nettverket, som blir regulert av tid, plutselig ikke fungerer mer? Hva 
vil skje med det elektronisk styrte amerikanske og russiske forsvars- og angrepsnettet? Vil de utløse sine 
atomraketter fordi de ser på det som skjer som en trussel, enten man skrur det hele av selv eller det bl)1er 
sammen? Meg er intet gitt at svare, kun at spørge sa salige Ibsen. 

En annen mulig katastrofeårsak er kn)1tet til kosmos og vår bevegelse gjennom dette. Vi beveger oss 
ikke bare rundt oss selv og rundt solen, men også rundt sammen med vår galakse, som igjen sirkler rundt andre 
galakser. Dette fører til at vi kan drive gjennom intergalaktiskt støv eller tåke, som kan minske solens effekt. 
Dette kan føre til en ny istid på kort tid, og ting kan ikke bli normale før vi har beveget oss igjennom denne 
tåken eller støvet. Uansett årsak, så tidfestes denne «dommedag» for vår sivilisasjons undergang, ikke 
nødvendigvis hele Jordens, av alle religioner, myter, profeter og spåmenn og kvinner, til nær fremtid. 

' • 
NETI' s styre bestemte seg for å starte en vervekonkurranse, med det fonnål å skaffe flere medle111111er, 

samt å få ut budskapet om vår eksistens til flest mulige. 
Konkurransen er åpen for alle medlemmer, samt alle i styret. 
Konkurransen varer fra l.april- t.o.m.30.juni.98. 

Når du som medlem, skal verve et nytt medlem til NETI, må du fylle ut en innbetalingsblankett med 
ditt medlemsnummer i NETI der det står melding eller betalingsinformas.ion ovenfor navnet til den du 
verver. 

Da vil undertegnede lett finne ut hvem som verver hvem, og hvor mange som hver enkelt har vervet. 
Skriv med tydelige blokkbokstaver: navn, adresse, postnr/sted, og gjerne tlf. nr. til det nye medle111111et der du 
skriver ditt medl. nr. 
Giroen sendes til : NETI v/Høviskeland, Arne Garoorgsvn.l4- 0671 Oslo. 
Kontonr. : 0819.20.57885. Beløpet er kr. 100,-
ALLE som verver 10 nye medlemmer eller fler i løpet av de 3 måneder vervekonkurransen varer, får en gratis 
videofilm som selvfølgelig er Ufo-relatert. 
Øvrige premier er som følger for de som verver alt under lO nye medlemmer: 

Premie nr. 1: Stilig Alien T-skjorte m/trykk på begge sider, god kvalitet! 
Premie nr. 2: Alien keramikk-kopp (m/alien-ansikt) 
Premie nr. 3: Boken: <<Gudene kommer tilbake>> av Gary Kinder. 

- Boken omhandler besøk fra stjernene 
-Verdens best dokumenterte UFO-rapport med billedmateriale som rystet amerikanske NASA-eksperter 
-Endelig på norsk! 
På vegne av styret sier vi: lykke til alle sammen, få tak i nye medlemmer som er interessert i dette fenomenet, 
som kanskje vil jobbe i grupper, gi sitt bidrag i form av å hjelpe til for å spre informasjon til andre, o.s.v. 
Med «jordisk» hilsen fra Kjell Arne Høviskeland. 
PS. Har du Sl)ørsmål vedr. vervekonkurransen, ta kontakt med enten Pål eller Kjell Arne .... © 

Clinton vil bekjentgjøre eksistensen av utenomjordiske vesener. 
Alien Encounters, februar 1997 

Det er hva Dr.Courtney Brown fra Farsight Institute, en organisasjon som spesialiserer seg på spådommer om 
fremtiden, hevder. Farsight, med tilholdssted i Atlanta, Georgia, og Psi-Tech, en rivaliserende organisasjon, 
hevder begge at president Bill Clinton vil komme med en offisiell uttalelse som vil bekrefte eksistensen av 
utenomjordisk intelligent liv, og dette vil skje snart ifølge Dr.Brown. Desverre ,,i l meddelelsen resultere i en 
verdensomspennende atmos~ære av frykt og paranoia, etterfulgt av «globalt kaos>>. Det er derfor like så greit at 
Clinton ikke kan gå på en tredje periode i Det Hvite Hus, og det ser heller ikke så godt ut for Al Gores håp om 
å overta i Det Ovale Rommet. Den gode nyheten er, i følge Dr.Brown, at vesenene \·il vise seg å være vennlige, 
så mens verden vil komme til å være litt «skjelven>> en stund fremover, trenger du ikke være redd for å bli blåst 
til atomer av en dødsstråle. Både Farsight Institute og Psi-Tech mottar offentlig finansiell støtte fra 
Departrnent of Defence og Central Intelligence Agency for å spå om fremtidige hendelser. Psi-Techs tjenester 
ble, etter sigende, brukt under Gulf-krigen, så annonseringer av dette slag vil ikke bli tau lett på hvis de viser 
seg å være feilaktige . Begge organisasjonene vil i såfall vinke farvel til sine lukrative kontrakter 
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Leder: Pål Aune, Bringebærstien 5, 1349 Rykkin. 
TWfax: 67153297/90055712 
Nestleder:Roar Krogshus, Munkerekkvn. 49, 3115 
Tønsberg. Tlf: 33399508 Fax: 33323038 
Sekretær og kasserer: Kjell Arne Høviskeland, 
Arne Garborgsvn. l4, 0671 Oslo. 
Tlf: Jobb: 22199293 Fax: 22678930 (Norsk 
Forbund for Svaksynte) kl. 08.30- 16.00 
Personsøker: 96877377. 
Styremedlem: Kenneth Andersen, Gauterødvn. 
51 , 3150 Tolvsrød. Tlf: 33327311 Fax: 33308469 
Styremedlem:Sigve Brouwer, J.A. Lippestadsv.l, 
1300 Sandvika. Tlf: 90 64 59 13 

Varamedlemmer: 
l . Trine Torgersen, Aker Stud.hjem, Rom 826, 

Trondheimsvn.245, 0589 Oslo.Tlf:22 22 94 35 
2. Robert Lund, Fjellsvingen 2, 1472 

Fjellhamar.priv: 67 90 85 14/ 92 23 37 12 

3. John Arild Bøe, St. Olavsgt.23, 0155 Oslo. 
Tlf: 93 24 95 48 

Valgkomite: 
Terje Gustavsen, Ravnkollbakken 35, 0971 Oslo. 
Tlf: 22 25 19 15 
Tor Anders Engen, Øvre Storgt.55, 3018 
Drammen. 
Brita Hedvald, Bergfuruvn.l2d, 1663 Rolvsøy. 
Varamedlemmer valgkomiteen: 

Trine Elvedal, Toppåsvn.52, 1352 Kolsås. Tlf: 67 
13 31 27 l 67 54 60 45 
Jannicke Høygård, Dyretråkket 31 , 1251 Oslo. 
Kristian Hatlevik, Schønningsg 5, 0356 Oslo. Tlf: 
22 69 86 03 

11\l.[ed.lemskap i NETI varer et: kalenderår, d.v.s. ut: 19981 

UFO-news, Alien Encounters, desember -97. 
Bill Clinton - Jeg tror på ufoer? 

Den amerikanske presidenten tror på eksistensen av ufoer, i følge en bekjent fra Little 
Rock, Arkansas. 
Da han utnevnte en venn av seg, Webster Hubble, til en stilling i Justisdepartementet, ønsket 
Clinton at han gikk igjennom regjeringsarkivene for å finne ut om ufoer eksisterer. Clinto ville 
også finne ut hvem som myrdet tidligere president John F Kennedy. Denne oppsiksvekkende 
opplysningen omkring Clintons overbevisninger er hentet fra en nylig utgitt bok, Friends In 
High Places, skrevet av Clintons eks-golf partner Webster Hubbel. 
Hubbel forlot regjeringen i vanære, etter å ha erklært seg skyldig i å bedra sine klienter for hele 
$482.000 gjennom sitt advokatkontor. Hubbel hevder også at Clinton gjorde ufoer til en 
prioritetssak da han utnevnte Hubbel til vise-statsadvokat. 
Hubbel skriver i sin nye bok; »Han sa at han ville at jeg skulle finne svaret på to spørsmål, 
hvem drepte Kennedy, og finnes ufoer?». «Han mente dette helt alvorlig, og etter at jeg hadde 
undersøkt begge saker, men fant at svarene jeg kom opp med ikke var tilfredsstillende lot jeg 
det ligge» . 
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VEDTEKTER 
for organisasjonen 

- NETI-
NOR'WEGIAN ORGANISATION 

:for the study o:f 
EXTRATERRESTRIALINTE~GENCE 

Vedtatt på Konstituerende Generalforsamling 22 nov .1997 

§l. 
Navn, foreningsadresse og fonnål. 

NETI, med foreningskontor i Norge, er en organisasjon som har til formål å drive gntppearbeide i Norge og internasjonalt. For å frenune dette vil 
organisasjonens medlenuner betale medlernskontigent, og organisasjonen mottar gjeme ekstra bidrag som hjelp til arbeidet._Organisasjonens 
fonnål skal i fØlge generalforsamlingens vedtak; 

l.) være en organisasjon som arbeider for å samle, bearbeide og spre inJormasjon om utenomjordiske intelligente skapninger, og deres åndelige 
og teknologiske budskap. 

2.) Gi aktiv støtte til personer som blir utsatt for forfølgelse og trakassering som følge av sitt engasjement. 

3 . ) A arbeide for fred internasjonalt og universelt. 
§ 2. 

Styre 
Organisasjonen skal ha et sl)'Te som skal bestå av en leder og 4 st)Temedlenuner, og 2-4 varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen. 
Leder velges for et år av gangen. Minst ett styremedlem velges for to år av gangen, og min<;t et si)Temedlem velges for et år av gangen. Styret 
kon.<rtituerer og velger varaleder, sekretær og kaSS<;,'fer. 

StyTet kan treffe vedtak når minst 4 medlemmer er til stede. 

§ 3. 
Styrets vedtak 

§ 4. 

~'ignaturer for konti 
Signatur fra leder, evt.nestleder, og et styren1edlem er nødvendig for uttak fra organisasjonens konti. 

§ 5. 
Genei-al.forsamling 

Den øverste myndighet i organisa~jonen utøves av generaltorsamlingen.Ordinær generalforsamling holdes hvert år, og innen 
30.juni.Ekstraordinær generalforsamling holdes når sl)Tet., eller lederen finner det nødvendig. Likeså skal generaltorsamlingen umkalles når 
minst 1/20 av medlenm1ene, dog minst fem, skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Irmkalling til ordinær 
generalforsamling skjer ved brev til hvert medlem, med et varsel på minst 20 dager, helst 30 dager. Innkalling til Ekstraordinær 
generalforsamling kan allikevel, om det er nødvendig, umkalles med kortere frist, son1 dog skal være minst 7 dager. Saker som et medlem 
ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal nevnes i innkallingen, når det settes fram krav om. dette senest 8 uker før 
generalforsamlingen. 

§ 6. 
Saker som skal behandles på ordinær gene.ralforsamling 

På den ordinære generalforsamling skal disse saker behandles: 

l . Konstituering av møtet. 

2. Årsmelding fra styret. 

3. Arsoppgjoret, og i denne sammenheng spøn;mål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 

4. Valg av nytt styre. 

5. Valg av valgkomite, som skal ha 3 medlenuner med like mange varamedlenuner hvorav styret oppnevner et medlem med varamedlem. 

6. Eventuell godtgjøring til tillitsmedlenuner !or toregående år. 

7. Andre saker som er nevnt i itmkallingen. 

8. Eventuelt. 
§ 7. 

Møteledelse 
Generalforsamlingen ledes av mote leder, som velges av generalforsamlingen. Likeledes velger generalforsamlingen sekretær, og to medlemmer 
til å underskrive møteprotokollen sammen med moteleder. 

§ 8. 
Avstemning 

!'.led tumtak av § l O, avgjøres alle saker ved alminnelig flertall av de avgitte stenuner. Ved stenunelikhet gjør møtelederens stenune utslaget. 
Har møteleder ikke steml, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning. Anledning til å stenune har alle som er medlem av 
organisasjonen. Medlemmer som ikke kan delta på møtet, kan sende sin skriftlige tillatelse, med su1 signatur, for avstemningene, med et annet 
m<xllem. 

§ 9. 
Kunngjøring om årsoppgjør og årsberetning 

.Å.rsoppgjør og årsberetning skal være tilgjengelig i foreningens kontoradresse til ettersyn for medlemmer av foreningen mu1st 8 dager for 
generaltorsamlingen. Disse sendes bare til de medlemmer som ber om det. De legges fram på den årlige generalforsamling. 

§ 10. 
Endringer i vedtel..1ene 

Endringer i vedtektene kan bare besluttes av Ordinær Generaltorsamling med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer 

x~~x~xxxxxxxxxx~~xx 

29 



l::f._,j , f . ; f:: ·l :-14·:-l i i ·: :I .:· I ·:= I -·, I :: J.:l'·' ~' ::: l~ t :, ! ,:f:)::)· .. i i.l-. l:!.-1 -:J,_f·) ·: f ,, :·l . J .~ I / 1 :· i :,J.;!.:· H ··-1:.-. f-:.1 4-: I.: I ·+. 'H -::I : I- : i : ,· ! ·: l4_, , _. .f:- ·. ! :,l :. l : ,f. : L-J ~I -;J:-;J ;J,j_. .. f.:,l::·l::l.:l:-f-:f·:f:.f"j .. ; f : -14~ 1 :kft.f :.: l :: f::l i f,.f "l~ f -, f ~ f :l o: l :: l;· l~.I-:J ;- 1-:.: f.:: -I .:J .: f..: (-.l ·.i - I ~ I:>Y 

Vi har nå fått klarsignal på å få starte opp med faste videokvelder i lokalene til det nye utestedet: 

')(' 1[' )ffi <e <C )ffi lU[]F <C Jh1 
som ligger i Karl Jobansgt. lO.Oslo. 

Hver tirsdag f.o.m. 14.april, utenom tirsdag 21 april, grunnet styremøte i NETI, vil det bli avholdt faste 
"ideokvelder, med «avspark» kl.18.00, der vi viser siste nytt fra programmer vi bar tatt opp fra TV, spesielt fra 
Sci-Fi-Channel og programmet: «Sigbtings» . Vi vil også vise spesialvideoer fra utlandet som "i har kjøpt inn. 
Så finn fram almanakken og merk av hver tirsdag: VIDEO KVELD. 

Merknad: I stedet for tirsdag 21 aJ) ril blir denne videokvelden flyttet til mandag 20 ar>ril. 

Vi holder også dere medlemmer løpende orienterte om hva som ellers kommer av ny informasjon, som er 
hentet fra diverse magasiner. En debattrunde omkring det vi bar sett på videokvelden vil vi også flette inn. 

Inngangspenger for medlemmer: kr. 50,
Inngangspenger for ikke medlemmer: kr. 75,-

Medlemmer viser sitt medlemskort ved inngangen. 
Det blir anledning til å få kjøpt enkel mat, som vil variere fra gang til gang. 
Innehaveren av lokalene sørger for salg av øl, vin, mineralvann m.m. 

Innehaveren selger også diverse ufo-relaterte artikler fra butikken sin, som ligger i samme bygg. Her kan du 
kjøpe T -skjorter, capser, bager, halskjeder, plakater m.m. · 
Ved å vise ditt medlemskort, får du 20% rabatt! 

Hver tirsdag bar DU som medlem mulighet til å holde deg åjour på all den informasjonen vi bar å tilby. 
Kansje bar DU interessante filmer, bilder, tegninger, artikler eller ønsker om å holde et foredrag o.a., som du 
kunne tenke deg å dele med flere? I så tilfelle, si i fra og vi vil flette det inn i programmet. 

Vi håper samtidig på at medlemmer av NETI, andre steder i Norge, vil kunne få muligheten til å starte 
lignende videokvelder som her i Oslo. Det hadde vært midt i blinken! Ta kontakt med en av oss i styret h\<is du 
trenger hjelp vedr. informasjon du ønsker å legge frem på slike videokvelder på ditt sted. 

Vi håper at flest mulig medlemmer, og andre som du kjenner som kan bli medlemmer, kommer på disse 
videokveldene våre, slik at vi tar møtes så ofte som mulig, snakke sammen, dele opplevelser m.m. 

HIJMK AT N131t ltiTT lllltiiAG ''ttH.Mmll ''l n 

Hilsen fra oss alle i styret. Vi ses tirsdag 14 april!!!!! ! ! 

VIKTIG INFORMASJON 
Styret vil benytte anledningen til å informere dere medlemmer om at 

CSETI's CE-5-kurs ved Dr.Greer vil bli avholdt fra 4-8 august. Det er plass 
til maksimalt 40 deltagere. Vi vil komme tilbake med mer detaljert 
informasjon vedrørende dette senere, så som offisiell invitasjon, sted, pris, 
overnatting, kursmateriell etc. I forbindelse med dette vil vi undersøke 
mulighetene for å kunne avholde et seminar i Oslo i forkant av kurset. 
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NINI3 13GN13 TANKI311 A: N13NINGI311 ttN IJFtt-IPI3NttN131113T. 
Skrevet av Kjell A. Høviskeland. 

Min egen interesse for Ufo-fenomenet startet ijanuar-1979, da jeg, sammen med 2 kamerater, hadde min 
første, og så langt eneste opplevelse, som er nevnt et annet sted i bladet. Jeg beg}nte å abonnere på bladet til 
UFO-Norge i 1996, og var «selvfølgeli~> på UFO-konferansen i Oslo 4-5 oktober i fjor. Siden konferansen har 
jeg lagt ned mange timers arbeid på fritiden min i NETI, først som sekretær, og nå i tillegg, som kasserer. Den 
største arbeidsmengden har vært oog er å innsarnle og bearbeide informasjon om UFO-fenomenet. Jeg trives 
med det, og en viktig arbeidsoppgave er å få ut mest mulig informasjon til dere medlemmer om dette 
fenomenet, og alt som ellers hører til. De fleste av oss har hørt om ufoen( e) som styrtet utenfor Roswell i 194 7, 
om lysfenomenene i Hessdalen, om komsirkler, bortføringer, Area 51 , implantater, Roswell-obduksjonen, 
CSETI & Dr.Greer, kveglemlestelse, sigar/tallerkenltrekantetlkuleformete objekter, Stanton Friedman, 
Dr.Hynek.. G.Adamski o.s.v. 

Jeg jobber, i likhet med mange andre, med å søke etter sannheten omkring UFO-fenomenet. A få svar på alle de 
spørsmålene som fremdeles står ubesvart. Selv er jeg overbevist om at det blir testet ut tallerkenformede 
flyvende objekter i Area 51, USA, et sted som Michael Hesemann brukte tidligere, kanskje også nå, til å ta med 
seg vitner for å beskue denne testflyvingen. Bob Lazar påstår selv at han har jobbet der og at dette skjer. Jeg har 
også tro på bortføringer av mennesker med de problemene de har etter slike opplevelser. 
At det var en, eller to, ufo( er) som styrtet utenfor Roswell i 194 7, er heller ingen løgn. Det ser vi også av alle de 
forskjellige forklaringer som kommer frem omkring hva som skjedde, fra bl.a. militæret. Videre har jeg også tro 
på at det finnes utenomjordiske skapninger, som militæret i USA samarbeider med, eller i det minste, at det har 
forekommet tidligere. Det påstås også at det finnes mennesker, forskjellige steder i verden, som har jevnlig 
kontakt med skapninger fra andre planeter. Dette synes jeg heller kke lyder usannsynlig! Når det gjelder 
obduksjonsfilmen, så er min tro på den sånn 50-50% sann/ikke sann. Det er bare fotografen selv, som har 
filmet obduksjonen, som må stå frem med ytterligere bevis ved å gi et par bilder av filmen til undersøkelse hos 
fotoeksperter. Kodak sier selv at det ikke finnes noe som tilsier at denne ftlmen er falsk. Men, de skulle gjeme 
hatt noe mer å fått analysert. 

Jeg spør meg selv:» Hva hadde jeg selv gjort, hvis jeg møtte et romskip, og ble invitert om bord for å ta en tur 
til månen, eller til planeten Venus, eller en annen planet?» Jeg hadde blitt med!!! Selvfølgelig er det lett å si 
dette, jeg håper bare inderlig at hvis jeg kommer opp i en slik situasjon, at jeg ikke får helt panikk og springer 
av gårde. En slik sjanse får du jo bare en gang. Selvfølgelig hadde jeg vært redd, helt naturlig, men hva så? 
Spenningen med en slik opplevelse hadde overvunnet mye av den verste frykten, samtidig som en hadde hatt et 
håp om å få konune tilbake til jorden for å kunne fortelle om denne opplevelsen. 
Mange hadde selvfølgelig ikke trodd meg. Tiden vil vise om jeg vil være så heldig. 

Det som er vårt felles mål, er å få til en høring i USA, som Dr. Greer jobber intenst med å virkeliggjøre, med 
alle de vitnene han har fått samlet hittil!. Vitner som ønsker å si sannheten om UFO-fenomenet, hva som skjer 
på Area 51, at utenomjordiske skapninger finnes o.s.v. 
I dag er disse personene under «penalty of deatlm, d.v.s. at de risikerer dødsstraff, hvis de går ut og røper 
hemmeligheter innenfor arbeidet i det militære. 

I NETI har vi allerede samlet inn massevis av informasjon om UFO-fenomenet, og det bare øker for hver dag 
som går. Avslutningsvis kan jeg nevne, at det påstås at det er en alien-base under sjøen nær Puerto Rico, samt 
at i Australia er det ofte sett små ufoer som tydelig blir fjernstyrt av svarte umerkede helikoptre. De kan 
stamme fra en av de to basene til USA. Det har vært en enorm Ufo-bølge over Mexico by i 1997, samt at det 
påstås at det finnes en annen alien-base i Dulce, New Mexico. 
Mye av dette vil vi komme tilbake til i senere medlemsblader. 

«Ree1• •~•••ki•••• ••••»! 
KAH 

Jeg oppfordrer andre medlemmer med å komme med sine egne tanker og meninger om UFO-fenomenet. 
Finn frem pennen og skriv! 
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