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lB ok to Ler, Fonlt:nay-Fort:y, Frankrikt:. 

Et par så et sigarformet fartøy som plutselig 
stupte ned mot bakken. Paret gikk imot det og så 
en skapning rundt tre fot høy. Skapningens øyne 
syntes å gløde oransje. Fire andre vitner rapporterte 
også ha sett den rødglødende sigaren da den fløy 
avgårde. 

18 oktoLer, Royan, Frankrikt:. 

Et par så to fotballformete objekter som 
syntes å henge i sanunen med en klar lysstråle. Da 
lyset forsvant, landet begge objektene hver for seg. 
Et lite vesen kom ut av hvert fartøy og den ene 
entret det andre fartøyet. Begge fartøyene tok så av 
og fløy av sted. 

21 okto~er. Shrt:wsLury, England, Jt:nnit: ROt:slt:nLurg. 

Roestenburg og hennes to barn så en 
aluminiumsfarvet disk med gjennomsiktige 
paneler. På innsiden så de 2 menn med hvit hud og 
langt hår. De var iført tettsittende drakter og 
hjelmer. 

27 oktoLer, Lt:s Jonguds-de-l.ivd, Ffilnkrikt:. 

En bonde så et sigarformet objekt med 
lys i begge ender. Det landet på et jorde ikke langt 
unna. Han undersøkte ikke saken da, men senere, 
sammen med en gruppe mennesker, så de objektet 
igjen. Vitnene så to små vesener i sølvfargete 
arbeidsdresser nær objektet, som senere lydløst tok 
av. 

2 novt:mLer, San to lima ro, Brillil. 

En taxisjåfør så et stort glødende objekt 
stående på et tomt landområde mellom to hus. Da 
han kom bort til det, åpnet det seg en dør på siden 
av objektet ,og han gikk inn. På innsiden så han et 
bord med flere karter, inkludert et kart over Sør
Amerika. Mens han studerte kartene kom tre 
vesener til syne. De så akkurat ut som mennesker, 
men var mye mindre av størrelse. Selv om de ikke 
beveget seg mot ham, følte han seg dyttet ut av 
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fartøyet, mot sin egen vilje. Da han var ute av 
fartøyet, tok det av og forsvant. 

8 novt:mLer, Mon1a, Italia. 

En stor folkemengde undersøkte et lys, 
og så tre vesener nær et diskosformet objekt, som 
sto på tre ben. Skapningene snakket med strupe
aktige lyder. De gikk så inn i fartøyet, som deretter 
løftet seg opp fra bakken og forsvant uten en lyd. 

14 novt:mLer, !sola, Italia. 

En bonde så et sigarformet objekt som 
landet på et jorde. Da tre små skapninger kom ut 
var han overbevist om at de kom for å stjele 
kaninene hans. Han sprang for å hente riflen sin, 
men då han tok ladegrep, ble rifla så tung at han 
ikke maktet å holde den. Da han slapp den, ble han 
paralysert. Skapningene tok kaninene hans og 
returnerte tilbake til skipet. Det løftet seg stille, og 
da det vart borte, kunne bonden røre på seg igjen. 
Han plukket opp riflen sin og avfyrte et skudd mot 
skipet. Tilsynelatende bommet han for ingenting 
skjedde. 

14 novt:mLer, Brasil. 

En togansatt fikk øye på tre små 
humanoider som undersøkte midt-delen mellom 
togskinnene med en lanterne. De var iført tett
sittende lysende klær. Da de så mannen" sprang de 
tilbake til skipet, som var ovalformet. Skipet hevet 
seg til værs og forsvant plutselig. 

28 novemLt:r, Caracas, Vt:nuut:la, Gustavt: Gon~alt:s og Jost: 
Pona. 

Gonzales og Ponce kjørte mot et 
fabrikklokale, da de så en glødende kule som 
svevde over gata. Gonzales gikk ut av bilen og fikk 
øye på et hårete vesen med glødende øyne. Han 
prøvde å få tak i vesenet, som slo han, slik at han 
falt bakover. Vesenet gikk i mot han, med klør som 
strakk seg ut av hendene, og Gonzales 



trakk kniven sin. Han traff vesenet i skulderen; 
men knivbladet prellet av. Et annet vesen kom ut 
fra skipet, og dernest gikk begge inn i skipet igjen. 
Fartøyet tok så av raskt. 

IJ d~tSellliler, Pontal, Brasil, Jol!! L\lvEs. 

10 dESEIIIiler, Caracas, VEnEZuEla. 

To menn så to små skapninger som 
sprang inn i noen busker. Få minutter senere, så 
den ene av mennene et glødende diskosformet 
fartøy som hevet seg opp i været med en 
summende lyd. 

10 duE~niler, Chico, VEnEZuEla. 
Alves så et diskosformet objekt lande, 

med tre små menn iført tettsittende klær, som kom 
ut av farkosten. De samlet prøver av planter, og 
den ene tok vann fra en bekk. Så returnerte de 
tilbake til fartøyet, som tok av i en fart. 

9 duEll! !.Er, Lin~a BEla Vitta, Brasil. 

En bonde som arbeidet i åkeren, 
hørte en lyd som lignet på lyden av en symaskin. 
Da han så opp, så han et diskosformet objekt som 
svevde i nærheten. Dyrene på bakken under 
fartøyet, spredde seg da det landet. 

Mens de jaktet så to gutter et 
skinnende objekt som lignet på to suppetallerkener 
limt sammen. Fire små hårete vesener kom ut og 
prøvde å dra en av guttene mot fartøyet. Den andre 
gutten avfyrte et skudd mot skapningene, men 
haglene prellet av. Skapningene gav opp, og 
sprang tilbake til fartøyet. Forskere som senere 
kom til åstedet, fant bevis på at det hadde vært en 
kamp der. 

Tre skapninger av normal størrelse, var synlige. En 
av skapningene ble igjen inne i fartøyet og tittet ut 
av en luke, mens de andre gikk mot bonden. 
Bonden mistet hakka si av forbløffelse over det 
uvanlige synet. En av skapningene plukket den 
opp, og gav den til bonden. Så rykket skapningen 
noen av plantene opp med roten. Bonden prøvde å 
snakke med skapningene, men det virket som om 
de ikke forsto han. Begge returnerte dernest tilbake 
til fartøyet, som tok av og forsvant. 

It won' t hurt - I promise ! 

Etter å ha sett en anti-gravitasjons lyd-gjenstand presentert på CNN-science news, husket jeg 
på en bok jeg tidligere hadde lest, med tittel «The bridge to infinity- Harmonic 371299>> av 
Bruce Cathe utgitt 1983 på Quark Enterprises Ltd. 

Her følger noen utdrag fra boken, sidene 13 9-146: 

tEVrfASJONENS H EMMEtt GH E'fER~ 

Av skrifter og uttalelser fra prester i Det Fjerne Østen vet vi at de visste, og fremdeles vet, 
hvordan de skulle heve store steiner opp til toppen av høye fjell ved hjelp av grupperinger av 
forskjellige lyder. Denne kunnskapen om de forskjellige vibrasjonene i det hørbare området 
demonstrerer overfor en vitenskapsmann innen fYsikk at en vibrerende og konsentrert lyd kan 
oppheve gravitasjonskraften. Den svenske ingeniøren Olaf Alexanderson skrev om dette 
fenomenet i en publikasjon kalt «lmplosion No.l3». 
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Den følgende rapport er basert på observasjoner gjort for bare 20 år siden i Tibet. Jeg har fått 
denne rapporten i fra sivilingeniør og flygeleder Henry Kjelson. Han inkluderte denne 
rapporten i sin bok «The lost techniques». 
En svensk doktor, som er en venn av Henry Kjelson, Dr.Jarl, oppholdt seg i Tibet en stund i 
1939 for å helbrede en Lama, enn innvidd prest som holdt til i et nærmest utilgjengelig kloster. 
Dr.Jarl bl~ gode venner med Lamaen og de fastboende i området, så han fikk både høre og 
oppleve tmg som utenlandske personer vanligvis ikke rar noen som helst innsikt i. 

MED SANG OG SPILL KAN fJEll fltf'fESt 

En dag ble han tatt med til et sted i 
nærheten av klosteret hvor det foregikk 
byggearbeider. Området var en slette 
omgitt av stupbratte klipper. I en av 
klippeveggene, i en høyde av 250 meter, 
var det bygget en plattform som ledet inn til 
en hule i fjellet. Arbeidsmunkene firte seg 
ned ovenfra og ned til denne plattformen 
ved hjelp av rep. 

På midten av sletta, omtrent 250 meter fra 
klippeveggen, sto det en polert stein med 
en uthulning i midten. Uthulningen hadde 
en diameter på en meter og en dybde på 15 
cm. Nå ble en steinblokk på l x 1,5 m. slept 
opp på denne tilggjorte steinen, ved hjelp 
av Yak-okser. Så ble det plassert 19 
musikere i en vinkel på 90° og i en avstand 
av 63 m.fra de to steinblokkene. 
Musikkinstrumentene bestod av 13 
trommer og 6 trompeter. Åtte av trommene 
hadde en diameter på en meter og en 
lengde på halvannen. 
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Fire trommer var av medium størrelse med 
en diameter av 70 cm. og en lengde på en 
meter. Den siste, og minste, trommen 
hadde en diameter av 20 cm. og en lengde 
på 30 cm. Alle trompetene var like av 
størrelse. De hadde en lengde på 3,12 m.og 
en åpning på 30 cm. De største trommene 
og alle trompetene sto på en plattform og 
var festet til støtter som kunne reguleres, 
ved hjelp av stenger, i retningen mot 
sten ene. 

De store trommene veide 150 kg. og hadde 
et trommeskinn av 3 mm.tykt metall. Hver 
tromme var oppdelt i fem seksjoner. Alle 
var åpne i den nederste enden, og munkene 
slo på trommene med en lærklubbe. Bak 
hver tromme sto en rad av munker. Når 
stenen var bragt i posisjon gav munken bak 
den minste trommen signal om å starte 
konserten. Denne trommen hadde en skarp, 
distinkt lyd, som kunne høres over de de 
andre instrumentene som skapte et 
forferdelig bråk. Alle munkene sang og 
resiterte en hymne. 

Rytmen i «musikken» gikk hurtigere og 
hurtigere i dette ubeskrivelige bråket. I de 
første fire minuttene skjedde det ingenting, 
men så sakte begynte den øverste stenen å 
bevege seg. Den skled frem og tilbake. 
Musikerne økte tempoet og lydnivået, og 
plutselig for stenen opp i luften og svevde i 
retning av plattformen i klippeveggen 250 
meter oppe i været. Etter tre minutters 
sveveflukt landet den på plattformen. 



KUNSTEN Å BYGGe KA'fEDRAteR AV OG MED MUSIKK~ 

Hele tiden ble det bragt frem nye steiner som ble sunget og spilt opp til plattformen. 5-6 
blokker i timen kunne munkene greie å flytte opp til plattformen på denne måten. Avstanden 
fra stenen til klippeveggen var 500 meter og høyden opp til plattformen var 250 meter. Det 
hendte rett som det var at stenen sprakk i luften. Munker ryddet da restene unna og klargjorde 
«utskytningsrampen» på nytt. 

Hemmeligheten bak denne teknikken ligger i: 
l. Den geometriske plasseringen av musikkinstrumentene i relasjon til steinene som skal 

leviteres. 
2. Den harmoniske stemmingen av instrumentene og trommene. 
3. Munkenes sang i kombinasjon med instrumentene og trommene. Denne ~yngingen er nok 

mindre viktig, og er nok mer en .form for fininstilling. 

Denne kombinasjonen av genererte lydbølger ble rettet mot steinene på en slik måte at det ble 
skapt et anti-gravitasjonsfelt i fokus, nemlig der hvor steinene var plassert, samt i periferien, 
eller buen, tilsvarende en 113 av en sirkel. I denne «lyd-korridoren» ble så steinene fraktet 
igjennom. Man kan forestille seg et iskremhus, hvor instrumentene og trommene er plassert i 
den spisse enden, med steinene plassert i midten av iskremhuset, og plattformen i den andre 
store åpne enden. 
Dette viser tydelig at tibetanerne er i besittelse av kunnskaper relatert til den geometriske 
strukturen av materien, og metodene for å manipulere de harmoniske verdiene som er innebygd 
i enhver form for struktur, d.v.s enhver strukturs egenresonans. 

StUTffØRELSe AV SIRKELEN~ 

Tibetanerne har på denne måten gitt oss i Vesten en direkte indikasjon om hvordan man kan 
konstruere et anti-gravitasjonsfartøy som blir drevet frem av lydbølger. Alt som mangler er å 
fullføre sirkelen, d.v.s. gjenskape instrumentene og trommene elektronisk med lydgeneratorer, 
og voila, man har en diskosformet farkost som genererer et antigravitasjonsfelt i fokus som gir 
løfteevne. Hva minner dette om? 

Jeg vil gjerne peke på sider ved UFO-fenomenet som har lett for å «drukne» i alle fysiske observasjoner som 
gjøres i Norge og i utlandet. Så vidt jeg forstår skal NETI gå lengre enn UFO-Norge, ved å søke etter dypere 
svar på gåten. UFO-Norge forholder seg kun til de fysiske aspektene, og jeg har gått så langt som til å kalle 
foreningen «Tror ikke på UFO-Norge». Det er på høy tid at Norge har fått en organisasjon som har et bredere 
syn på saken, og jeg ønsker NETI velkommen. 
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Jeg har med stor interesse lest det først utgivne bladet av UFO-nytt. Jeg finner alle de forskjellige aspektene av 
fenomenet interessant, men skriver denne artikkelen for at vi ikke bør glenune den andre siden. Jeg tror at alle 
som arbeider innen NETI, både pådrivere og interesserte, i utgangspunktet tar det for gitt at romskip finnes, og 
at man ikke behøver å diskutere den saken. UFO-fenomenet er mer komplekst enn de fleste mennesker er 
oppmerksomme på, og det er denne siden jeg vil belyse ut i fra min egen viten. 

Vi må huske på at de aller fleste av våre utenomjordiske venner kommer til Jorden fra andre -og i det 
vesentlige- høyere dimensjoner. De fleste som besøker oss er ikke fysiske i den forstand vi er det. Deres 
energinivå ligger over det tre-dimensjonene, og er således usynlige for det menneskelige øyet, som kun 
oppfatter et smalt spekter av energi (frekvenser) . Vi kan ikke forstå dem med lineære tre-dimensjonale tanker, 
for de befinner seg i en annen «virkelighet». De fleste av romskipene som kommer fra høyere dimensjoner 
ferdes fritt rundt Jorden, fordi de er usynlige for våre øyne. Ved å senke vibrasjonene på skipene, og i sine 
kropper, kan de manifestere seg1inn i vår dimensjon. Ved igjen å heve vibrasjonene, vil de forsvinne fra vårt 
synsfelt på et øyeblikk. 

I det jeg har skrevet en bok om emnet - spirituelt 
vinklet-, har jeg fått mange telefoner fra 
mennesker som har hatt opplevelser. I opplevelsene 
blir deres oppfattelsesevne av virkeligheten 
nænnest snudd på hodet. De har vanskelig for å 
sette ord på opplevelsene fordi de overskrider et 
menneskelig forståelsesplan. Skipene reiser ikke 
med lysets hastighet fra en planet i rommet til 
Jorden, slik mange tror. De kan reise i forskjelllige 
dimensjoner - frekvensplan - ved å senke og heve 
sine frekvenser. Og de kan også reise i tid. 
Tanken har slått meg at noen kan være 
tidsreisende fra en fremtidig Jord, og at de 
utenomjordiske vi av og til ser, kan være oss selv 
fra en fjern fremtid. De har en teknologi som vi 
ikke, i alle fall ikke med min uvitenskapelige 
hjerne, kan fatte rekkevidden av. 
Jeg tror det er meget viktig at vi alltid har dette 
aspektet i tankene når vi med begeistring leser om 
nærkontakter og leter etter fysiske spor «i sande11>1 . 
Spørsmålet bør også være: Hva vil de oss? Hvorfor 
er de her? Hva kan vi lære av infonnasjonene som 
strønuner i mot oss i fra hele verden? Jeg tror de 
forsøker å «advare>' oss, «lære oss>,, «tjene oss». I 
alle tnine kontakter opplever jeg at de prøver å 
fonnidle spirituell viten. 

De forteller meg også at de ikke kan «redde oss», men forsøker å å få oss til å «redde oss selw, ved å vise 
ansvar som mennesker. Mange fnyser foraktelig over slike budskaper, men vi burde ta dem på alvor. Se bare på 
Jorden hvordan det står til ! Det er triste tilstander, men det er allikevel håp, fordi store deler av menneskeheten 
begynner å våkne opp av søvnen og «trer til verket». De forteller meg at det finnes over 15 millioner mennesker 
på Jorden som aktivt arbeider for fred, og som har de samme tankene som oss. 

Menneskene har en enonn frykt for det ukjente, og den er vår største fiende. Vi frykter alt som ligger utenfor 
det v_i kan se og ta på, og som er ukjent for oss. Så lenge vi er fylt av frykt er det umulig for våre 
utenomjordiske venner å få kontakt med oss på en mer direkte måte. Vår «frykt-energi!> er nesten som et 
angrep, eller en bakterie for dem. 

Vi bør ta med aspektene om multi (fler) dimensjonale eksistenser i letingen etter svar, for svaret ligger sjeldent 
i det fysiske . Det finnes besøkende fra universet som er tre-dimensjonene, men langt de fleste kommer fra 
høyere dimensjoner/ parallelle dimensjoner/ fra fremtiden/ eller fra det indre av Jorden.( Jeg har lest en del om 
det. men finner det vanskelig å forholde meg til). 
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Hvordan ville dere reagere hvis dere en sen 
kveldstime følte en enorm energi i rommet, og som 
ved et trylleslag satt et «fysisk» vesen på 
sengekanten og kommuniserte med deg mens du 
var ute av stand til å røre deg? Vesenet løfter deg 
ut av den fysiske kroppen, og hele djn 
virkelighetsoppfattelse får sjokk. 
Slike historier hører jeg, men de blir ikke 
innrapportert, ikke engang til NETI, for ville dere 
tro det? Jeg vet ikke, men jeg håper det, for da kan 
mennesker fu hjelp gjennom organisasjonen, og bli 
tatt på alvor. 

DEN EVIGE SIRKEL 
!§ii@!§i!§il§J!§ii@!§i!§i!§i!§i!§i!§ij§J!§ii@i@i@§j!§i!§i!§iH@!§il§J!§i!§i!§!§il§J!§i!@l§il§j!@ 
Artikkel av Pål Aune 

Kvinner er skapere av Livet og Kjærligheten 
Menn er skapere av Forståelsen og Utviklingen 

Men vi er alle ansvarlige for skapelsen og utviklingen av våre Sjeler. 
Pål Aune. 

Hensikten med ditt fysiske legeme og jordiske liv, enten du er kvinne eller mann, er først og fremst a 
være et hylster for læring. Ditt fysiske legeme er kun et redskap for å føre din udødelige sjel videre. Videre på 
dens vei mot perfekthet. Denne eksistensen, dette fysiske legemet du nå besitter, er kun en av mange du har 
hatt, og den du nå har er kun en forberedelse til den neste. For sjelen har evigheter av tid til å lære og er svært 
tålmodig. 

Det finnes ikke et eneste menneske, ikke en eneste levende skapning, som ikke har returnert fra de 
døde. I virkeligheten har vi alle dødd mange ganger før vi ble født inn i denne nåtidige inkarnasjonen. Og det 
vi kaller fødsel er bare dødens bakside eller den ene siden av en mynts to sider. Døden kan også sees på som en 
dør med inngang gjennom fødselen og utgang gjennom døden. En dør som leder inn i en annen virkelighet. 
Det du oppfatter som virkelighet er ikke Virkeligheten, men bare en bit av den, en forkroppsliget illusjon som 
er forgjengelig. Alle fysiske legemer, enten det er soler, planeter, mennesker, dyr eller planter, er nemlig 
forgjengelige. Alt som finnes i det fysiske univers, og universet selv er forgjengelig. Alt fysisk har dermed et 
lengre eller kortere livsløp avhengig av hva det er. En flue lever kanskje 10 dager, et menneske kanskje 100 år, 
en stjerne 10 milliarder år og universet selv 100 milliarder år. 

Men alt fysisk har en begynnelse og en slutt. Og i mellom dette evige kretsløpet av fødsel, liv og død 
ligger mellom-liv tilstanden, tilstanden mellom døden og gjenfødselen. Dødsprosessen er nemlig den stikk 
motsatte av fødselsprosessen, ettersom fødselen er bevissthetsprinsippets inkarnering, er døden dens 
diskamering og samtidig en fødsel inn i mellom-liv tilstanden. 

Og på samme måte som spebarnet må våkne opp i denne verden, og gjennom erfaring lære seg denne 
verdens natur, så rna den døde «våkne opp» i mellom-liv tilstanden, og gjøre seg bekjent med de særlige 
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betingelser som gjelder der. Mellom-liv kroppen, som er laget av usynlig materie, en eterisk kropp, er en eksakt 
kopi av den menneskekroppen en bodde i. Det som beholdes fra den fysiske menneskekroppen er 
bevissthetsprinsippet og det psykiske nervesystemet. Det psykiske nervesystemet er for kroppen i mellom-liv 
tilstanden, det samme som nervesystemet til den fysiske metmeskekroppen. 

,, Fc/101/lt'/1('/ Ill' !.ml .\tll/111/('1/'lglle.\ med ('Il dro/l/, Cl h!elldl'erl •. ('l/ \tlf'Chohlc, L' l/ .\klggc. den gltll'< ' !lde c/uggen 
,·/ler den h/e/1(/en.!c hlll::en, og dt:t er ·'li .ler hor he trakte.,"· 

Buddha i Den Uforanderh~c Sutran: Bardo Thbdol 

Ditt nåværende fysiske legeme og de handlinger og tanker du gjør deg under oppholdet i det, utvikler 
eller degenerer denne udødelige sjelen. Livet som menneske, og dermed utviklingen av sjelen, kan sees på som 
en skole. Du kan ved den rette innstilling og utholdenhet bevege deg oppover på trinnene til stadig høyere 
kunnskapsnivå, og stadig bedre fysiske skikkelser blir gitt deg som belønning for ditt strev mot Målet. 

Reproduksjon gjennom forplantning, kjærlighet til alt og alle, og innsamling av kunnskap er de 
viktigste elementene for vårt jordiske liv og fysiske skikkelse. 

Du og alle andre levende eksistenser, som ble gitt en bevissthet, består av to forskjellige legemer. Et 
fysisk og forgjengelig, og et astralt og udødelig. Du er vanligvis ikke bevisst dette astrale legemet i det daglige 
liv, men det er til stede inne i deg hele tiden som observatør. 

,, \lot .\Ill \'tlf<' dor den \1/llltkke hor laT/ .\c',\!. a do ! ter· a do og du ,J,olltcrc a len'. fur 111!.!<'11 ,f,a!ld!I IIIC /an· 

'C.<.!"/,'\\' . \(J/11 J/d.e lon! hur la ·n '".1! u ,/o " 
Boken om kun"ten a do Bardo Thodol 

Når du i dødsøyeblikket kaster av deg din jordiske fysiske skikkelse, og sølvstrengen som forbandt ditt 
fysiske og astrale legeme brister, og du i et blendende lysskjær starter på din vandring blant stjernene (fritt fra 

London-Tvangstrøien), vil du bli deg bevisst dette astrale legemet. I begynnelsen vil du ikke forstå at den 
fysiske skikkelsen som var deg, og den formen du nå har, er vidt forskjellige men allikevel den samme, men 
med en hel rekke nye egenskaper, og en del egenskaper du ikke lenger innehar. For eksempel å kunne flytte på 
ting, eller meddele deg til andre fysiske skikkelser. Derimot kan du gå gjennom vegger og berg, sveve fritt i 
luften og forfl)1te deg med tankens kraft uten noen fonn for tap av tid ved transporten. 

., nct so111 er her. dd fin.' der. /)<'1 .\oln er der. i/, ·rtinne.' ogsa her. l >en .\1!111 opp!ltrrcr l1er su111 no,· uuncr/edcs. 
han 11/cl /i' r dod eller dod 
/lure med ' iclen 1(1/,·/lcJ iu·ill dellel;lltn. ug .\/du; er dl'! iil,':t'll/rl/'.\kidlli<'l'. 1-/·o due/ul dod .<.:<~r d, '/1. "'''' wr 

det ·"'"'""' det 1·ur cnliws/,ie/1 Iler ... 
Kathaupanishadcn. IV. 10-J l. Bardo Th\idol 

Denne løsrivelsen fra den fysiske kroppen vil være et meget stort sjokk for de som ikke vet at dette er 
det naturlige forløpet. En godt forberedt død , ved å konsentrere deg om hva som vil møte deg når stunden 
kommer, vil hjelpe deg i gjennom mellom-liv tilstandens stadier. Man oppnår den tilstanden man tenkte på i 
den stund man gir slipp på den fysiske kroppen, og den tanken oppslukes man av på veien videre hvis man ikke 
husker at det man opplever nå er det naturlige forløpet, og har skjedd deg kansje tusener av ganger før. Den 
høyeste visjonen, eller det åndelige høydepunktet, kommer nøyaktig i dødsøyeblikket, da du kan fatte Den 
Ytterste Sannhet og befinner deg i Den Fullendte Opplysningens tilstand, hvor du er ett med et høyere vesen fra 
Det Klare Lysets Rike.Her ligger grenselandet mellom det fysiske og det metafysiske. Alle som har hatt nær
døden opplevelser har kommet så langt som hit, hvor grenseskillet går, men ikke lenger. Du kan ikke forbli 
her, men må enten gå videre eller sendes tilbake for å fullføre ditt fysiske liv. Er din tid kommet vil du og 
vesenet fra Det Klare Lysets Rike smelte sammen til en enhet. l en kort ~tund vil du og dette vesenet være ett. 
Du vit' en kort stund ha kjennskap til Den Ytterste Sannhet og være i en tilstand av Fullendt Opplysning. 
Deretter vil det for gjennomsnittsmennesket, dessverre, følge en stadig nedstigning, i stadier, i form av 
illusjoner og formørkelser, som kulminerer med en ny fysisk fødsel. 

Å forbli på stadiet av kjennskap til Den Ytterste Sannhet er å sammenligne med en nål som balanserer 
på en tråd. Nålen forblir i balanse en kort stund, men så sørger tyngdeloven for at den faller ned. På samme 
måte befinner det doende individets mentalitet seg i perfekt balanse og enhet med Den Ytterste Sannhet. Men 
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på grunn av sin uvanthet med en slik tilstand, ·et ekstatisk tilstand av ikke-jeg, av subliminal bevissthet, greier 
ikke gjennomsnittsmenneskets bevissthetsprinsipp å opprettholde denne balansegangen, og tanker omkring 
individualitet, personlighet og dualisme trenger seg fram, og individet faller ned fra denne høyeste sfæren og 
begynner nedstigningen, som foregår i stadier, mot en gjenfødsel i kjøttet. 

nedstigningen, vil da anta «konkrete>> fonner i hvert av disse stadiene, selv 
om de bare er optiske skapt av ditt eget intellekt. Du vil ba en «drøtmnekropp>>, spise «drømmemat» 
og drikke «drømmevim>. Men hvis du da vet, og forstår med hjertet, at det du vil se, høre og føle kun er en 
avspeiling av ditt eget bevisste og ubevisste tankeinnhold, kan du ta kontrollen og «tmmne» bevissthets
prinsippet, eller «hjemen», for alle disse illusoriske visjonene. Det er nemlig denne «tøtmningen» og den 
deravfølgende «tomhetem> som vil sette deg i stand til å nå Målet Denne «tomhetem> er jo også det man 
forsøker å oppnå ved meditasjon. 

l dine nye omgivelser vil noe slikt være særdeles vanskelig å oppnå. Historiske personer som Jesus, 
Buddha, Confucius og Mohanuned var i stand til dette, å i1mse «tomhetens» realitet, viktighet og eksistens. 
Men for gjennomsnittsmennesket vil denne «tomhetem> være en umulighet å oppnå. Hva er så denne 
«tomhetem;? Det er ikke en absolutt «intethet>>. Den er det a-logiske, der ingen kategorier tatt fra nav11enes, 
fargenes og fonnenes verden lengre gjelder. Fonnen er tomheten, og tomheten er fonnen. «Tomhetem> ligger 
bortenfor all vår fatteevne, bortenfor det begrensede menneskelige intellektet med alle dens fantasier og dens 
bruk av definitive bestetmnelser av fonner, farger og navn. Kunnskapen om dette fører til Målet, mens 
uvitenheten om dette fører til en fortsettelse i kjøttet Manu, en av Indias «hellige menn» .som levde 1500 år 
f.kr., har sagt i «Lovene XXII: 10-11»; «Den hvis faste forståelse hersker over hans ord, hersker over hans 
tanker og hersker over hans hele kropp, han kan med rette kalles den Tredobbelt Herskende. Den som utøver 
denne tredobbel te selvbeherskelse i mot alle levende skapninger og helt undertrykker både begjær, lyster og 
vrede, sk.al på denne måte oppnå Saligheten». Men det finnes, som før sagt, usedvanlig få i~divider som 
behersker denne tilstanden. 

Frykten, og lengselen mot et jordisk, liv vil da ta overhånd og du vil være hjelpeløs mot de inntrykk, 
som kun er et produkt av din egen fantasi, som du uvegerlig vil møte i denne astrale verden. Disse inntrykk 
inngir ofte ekstrem frykt. Alt du frykter, alt du lengtet etter men ikke fikk, alt du elsket men som du nå forlater, 
alt du ikke fikk sagt eller gjort, alt ved hele denne nye astrale kroppen du har fått, og de forvirrende 
omgivelsene du befinner deg i, bergtar og lammer deg. Som det blir sagt i bibelen vandrer du nå i døds-
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skyggenes dal, men dette er kun skygger, og kan ikke skade deg hvis du bare konsentrerer deg om å gå inn i det 
blendende lyset, som også skremmer deg. 

;,,)(nnmemwskets hegJa·r er. sadan er dels skjehne .. \a som dels hcgjtcr er. Slllfan a dels rilje. og sn111 dds l'i/je 
er .. -.mlan er dets gicrningcr. og so111 di'!s g1erninger er. sa dan er dels foll/l. \'il' l'<' seg ond eller god 
.l !eli/leske l handler eller de hcgjtrr dt'l klrnger seg fil., l n·d Flfer dode11 gar del 11111 i dell nesle \·ertlcll med de 
suhtt!e i11n1nkk m· sl/le lumdllllgert sil! si1111. ( >g s!d,•n del der nwl dum.,tnlen i mt'l/ont-111· ttf.,ttmde/11 lwr 
hostet /onnen tilr sine gjerninger. tilhake\'l'Jiiier rfet til den/l<' llilnd!tngens 1·ertfen !>er/ill' furhlir den. sunt /;ar 

jordt.,ke 1'(\.!,jll'l'. jilllgct m· .5!./<'lllodl'l'<'lt ''· 
Rrihadaranayaka- Upa111shad..:n.: Barclo Thbdol 

Du må først akseptere at du er død, og ikke kan gå tilbake inn i ditt gamle velkjente hylster. Hvis du 
ikke aksepterer dette kan du ikke komme videre på din vei mot Målet, men vil bli et fantom, gjenferd eller 
spøkelse, som ikke vil kunne finne forløsning og befrielse uten hjelp. Aksepterer du at du faktisk er død, og 
ikke kan vende tilbake, og din oppmerksomhet rettes mot den tilstanden du er i nå, vil du oppdage at d in 
bevissthet vil være utvidet til å forstå sammenhengen mellom ditt tidligere fysiske legeme og den form du nå 
har. Du vil forstå at den fysiske skikkelsen du hadde kun var et hylster for læring, og at din tilegnede 
kunnskap var begrenset, selv hvor hardt du prøvde. 

Den fonnen og den innsikt du nå innehar, om forholdet mellom det fysiske og det metafysiske, i 
relasjon til universets sykliske mekanismer, så vil du forstå at det ene ikke kunne eksistere uten det andre. At 
det fysiske universet, slik som din fysiske kropp, har sin Begynnelse og Slutt, slik har også din fysiske kropp 
sin Begynnelse og Slutt. Men Tanken, eller din Kosmiske Bevissthet, er udødelig, evig, uendelig og 
altomfattende, liksom Skaperens. Denne perfekte formen, med perfekt viten, vil sammenligne seg selv med den 
fysiske skikkelsen du tidligere har hatt, og bedømme hvor langt på Veien du har kommet. Denne «dommen» vil 
avgjøre din videre skjebne. Den vil bestemme hvilken fysisk form din nest.e skikkelse vil anta. 

Ditt astrale legeme vil nå innta det nye fysiske legemes skikkelse i fødselsøyeblikket, og minnet om 
ditt astrale legeme og tidligere liv vil forsvinne. Din gjenfødte ånd må nå langsomt venne seg til kroppens 
hindringer og innskrenkninger. Ånden må igjen langsomt lære å bevege kroppen, og å snakke bare gjennom 
munnen for å bli forstått på legemlig vis. Den nye kroppen du har fått vil mot formodning etterhvert føre deg 
forbi dine eksistensers videre Veien mot Perfekthet Målet. 
l lc11 smil tkkc eier ll!,kt!id,cscl'll<'. /n·t.\ .\l/til er uslodtg ".'.!. l11'is It; erle er uren/. /u ut l/ill' u !dr i \fole/ .i fot dc11 
.\111/t eter ul.\l,il/dscscl·llt'. h1·1s Sl/Ill er 'todig. n,:: In 'i.' h;crte er rent. han nar \ fuicl. ".'!. nar lwn /;nr 1/<i</d 1 falet 
.'.!./<'11 ti 1dc., hun 1kke ;na. 

Katha- Up:lllish;Jckn .. Bardo Tht'idol 

Du har nå fått en ny skikkelse som du kan utvikle deg åndelig med, eller bruke til å samle materielle 
goder. Dyrke den }tre og overfladiske verden, og ikke den indre. Dyrke merkelige religionsforestillinger hvor 
disses overhoder postulerer at du har rett til å drepe andre med en annen tro. Fordi du og dine medtroende har 
blitt forledet til å tro at dette er riktig, og at du er innehaver av den rette og eneste tro, og denned at din 
handling vil føre til en belønning fra Gud. 

Dette er en meget stor tnisforståelse. Det finnes ikke en religion som i grunntekstene prediker at drap 
eller undertrykkelse av andre er riktig og formåls~jenlig. Bare deres forvirrede åndelige ledere og utøvere mener 
dette. Drap for din tro vil bare føre til at du i det neste liv gjentar handlingen, eller selv blir offer for drap, slik 
at du på den måten opplever offerets side. Dette voldsaspektet og alle andre handlinger, gode som onde, vil du 
nemlig uvegerlig møte i mellom-liv tilstanden. 

Hvis du da ikke gjenkjenner handlingen og skyver den bort fra deg, vil du få en ny skikkelse som vil 
møte det samme problemet. Problemet vil gjenta seg og gjenta seg i nye skikkelser helt til du løser det . 

Sjelen din er nemlig, som før sagt, udødelig, e"ig, uendelig og altomfattende, og har uendelig med tid 
og tålmodighet til å gjennomføre denne prosessen av fødsel-liv-død og gjenfødsel, til sjelen når Målet, som er 
gjenforening med Skaperen som egentlig er «tomhet», og denned å kunne bryte ut av sirkelen. 
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UNIVERSET OG ATOMET 
l@l@§j§l@l@l@§j§l§§l§]l§]l§§!§j§l@l§§]§§§]§)§j§§l§]§§§§§§)§j 
Tilleggsartikkel av Pål Aune 

«Out here on the perimeter, there are no stars» 
Jim Morrison - The Doors 

På denne måten fungerer også stjerner, galakser og hele universet. Slik alle materielle objekter, enten 
de er av de minste byggestener( atomer) eller av de største( stjerner) har disse også sine sykluser. I kosmos fødes 
stjerner av innfangede fragmenter fra tidligere eksploderte stjerner som begynner å sirkulere og fa masse. 
Dem1e bevegelsen av innfanget masse rotererer rundt seg selv, og fremover i universet. Dette skaper friksjon og 
gravitasjon. som igjen skaper vanne og tiltrekker seg mer masse, som til slutt blir til et balansert system, 
bestående av en stjerne med tenno-nukleære prosesser, og satelitter sirklende rundt seg. Satelitter med mulighet 
for liv. Akkurat som vårt solsystem. Men dette solsystemet er også dømt til å dø. Stjernens energiressurser må 
en gang ta slutt, og den vil ese ut til en supernova som vil eksplodere og utslette alt liv på dens 
omkringsirklende satelitter. Restene -vil spre seg utover i universet og danne grunnlaget for nye stjerner og 
galakser. 

Universets bevegelser, representert ved galaksehoper, galakser, solsystemer, planeter, sattelitter og ned 
til atomet selv, blir holdt i bevegelse på grunn av systemenes ubalanse som søker etter ekvilibrium (balanse). 
Universets bevegelsesmønster blir derfor et system i balansert ubalanse. Hvis systemet var i balanse ville det 
føre til stillstand. Systemets og de enkelte hirmnellegemers elektromagnetiske krefter, koblet satmnen med 
deres individuelle gravitasjonskraft, representert ved deres masse, og til sist egenrotasjon, sørger for at 
systemet forblir i denne balanserte ubalanse. Hvis mer masse blir tilført, eller masse forsvinner fra systemet, vil 
et foreløpig kaos oppstå inntil systemet finner en ny balansert ubalanse. 

Galakser blir til ved at hele solsystemer og masse fra eksploderte stjerner trekkes mot hverandre av 
gravitasjonskrefter i sentrum av galaksen, som også roterer rundt seg selv og fremover i universet, og på denne 
måten tiltrekker seg mer masse. Til slutt vil galaksens sentrum bli så kompakt at den vil eksplodere og spre 
massen sin utover i universet for å danne nye galakser og stjernesystemer. 

Dette er prosesser som tar tnilliarder av år, men de er uungåelige. Det totale universet har i seg selv 
den sa1mne prosessen. Fra et superkompakt legeme, som har all materie i universet samlet i seg, vil dette stoffet 
av ukjente årsaker eksplodere og slynges ut i alle retninger for å danne nye galakser og stjernesystemer i et n)1t 
univers. Når denne bevegelsen utover bremser og til slutt stanser helt, vil gra-vitasjonskrefter trekke materien 
mot sentnun igjen. Dette vil igjen føre til en superkomprimering som igjen eksploderer og ut-vider seg. Det 
satmne skjer med deg og ditt legeme og sjel. Det fysiske forgår mens det metafysiske er udødelig, og skaper nye 
fysiske legemer av sin kosmiske bevissthet. · 

Slik den aller siste forskning innen fysikk, biologi og kjetni postulerer, husker atomet alt som det har 
vært byggesten av. Atomene i din fysiske kropp kan tidligere være en del av f.eks. en stjerne siden atomet i seg 
selv er udødelig og e-vig. Intet forsvinner. Det går bare over i en annen fonn. Et åpenbart eksempel her er vann 
som går fra is til flytende fonn til datnp, og derfra tilbake igjen. Et annet eksetilpel er vår jord som har sitt 
forråd av gitt materie, som skaper livsbetingelser i et kretsløp. Alt lever av alt i en nøye tilpasset prosess. Vel og 
merke for dette solsystemets og denne planeten jordens betingelser. Planter og dyr dør, forråtner og blir 
materiale for nye planter og dyr. Byggestenene i alt fysisk er jo atomet, og atomet husker alle eksistenser den 
har hatt. Hvordan kan ellers atomene danne en celle som igjen genestisk er bestemt til å bli en plante, et dyr, et 
menneske 11 f ? 

l 
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~lttMe I311Cttllllter ttf Tlae F'irMt Ki11tl 
- IJi11 1111ikt~ ttltltle,Tt~lst~ -

Bør ikke vi mennesker snart bli litt mer ydmyke? 
Vi som er så heldige å oppleve noe uforklarlig -
f.eks. UFOer - har nok blitt litt mer av det. 

Dessverre så er ofte myndighetene i de forskjellige 
land ganske arrogante - herser med kloden, månen, 
Mars og universet - og tror de eier kosmos. 

«Jeg var aldri tidligere interessert i UFOer 
- hverken leste eller snakket om dem, men 
en eiendommelig opplevelse i august-88 
orandret mitt syn på tilværelsen». 

«De utenomjordiske tar kontakt med oss. 
De bruker først og fremst telepati som et 
slags «våpen» - et kontaktmiddel». 

Det var en deilig varm sensommer ettermiddag i august 1988. Klokken var ca.16.30. 
Jeg lå på en solseng og koste meg. V æret var varmt og deilig, og jeg lå og myste av og til opp 
mot himmelen. Plutselig så jeg mellom noen trær på tomten min - ca. 50 meter unna der jeg lå -
et romskip med koøyer. Far kosten var lysebrun av farge, og den ble «stående» stille ca. 20 
meter over bakken. Jeg trodde knapt mine egne øyne. Tiden virket som den stod stille for meg. 
Etter at ca. et minutt hadde gått «dematerialiserte» romskipet seg- det ble usynlig for meg. Jeg 
for inn i huset og ringte først min bror. Han trodde jeg hadde blitt gaL Dernest ringte jeg min 
elskede venn som var mer positiv. Han mente at det det var mer mellom himmel og jord som vi 
mennesker ikke forstår. 

Etter at samtalene var over - en ti minutters tid - lette jeg etter et kamera. Kameraet 
fant jeg dessverrre ikke, men derimot en kikkert. Jeg løp ut og la meg igjen på solsengen. Og 
der - som troll ut av en eske - materialiserte romskipet seg igjen. Med kikkerten kunne jeg se 
detaljer ved farkosten. Den hadde en slags «vifte» på undersiden som roterte forholdsvis fort. 

Etter å ha vært synlig ca. ett minutt så, vips, dematerialiserte den seg igjen og forsvant. 
Jeg må også nevne at jeg senere har hatt andre besynderlige opplevelser- bla. a. av en av de 
berømte «Men In Black» 

Innsenderen ønsker å være anonvm. ~~ 
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GEORGE ADAMSKIS MØTE MED EN MESTER FRA UNIVERSET 

Fra <<Inside the Spaceships» av George Adamski, s.l36-145 
Oversatt av Pål Aune 

A spørre om bevis for at UFOer og utenomjordiske intelligente vesener eksisterer, 
er som å .spørre om bevis for at du selv eksisterer. 

Man bare vet, og så kommer resten av seg selv. 
Pål Aune. 

Min sønn, sa Den Store Lærer, du har blitt bragt hit og vist hva som skjuler seg på innsiden av våre 
mindre fartøy, og dette store moderskipet. Du har reist med begge for bare en kort tid av gangen, men 
tilstrekkelig lenge til å kunne overføre mye kunnskap om ditt besøk her, til dine medmennesker på Jorden. Du 
har sett hvordan det ytre rom er, og at det virkelig er i konstant aktivitet, fylt av bevegelige partikler, hvorfra 
alle fonner for liv blir til. Slik sett er det hverken en begynnelse eller en slutt. 

I det uendelige verdensrommet finnes det utallige himmellegemer som dere på Jorden kaller planeter. 
Disse varierer i størrelse, som alle fonner gjør, men de har stor likhet med din egen verden og våres, og de 
fleste av dem er bebodde av skapninger i likhet med oss og dere. Mens noen former er i et stadie av utvikling 
lik eller i nærheten av oss, har andre former ikke nådd dette nivå av utvikling enda. Du må forstå at verdener 
bare består av former, hvor alle går igjennom en lang periode av utvikling, fra det enkle og lille, til det store og 
komplekse. 

Hver planet beveger seg i koordinasjon med et antall planeter rundt en sentral sol, i perfekt balanse, 
formende en enhet eller hva dere kaller et system. Og i hvert tilfelle, så langt som vi har lært av våre reiser, 
består denne enheten eller systemet av tolv planeter. Bortenfor dette, er tolv slike systemer forent rundt en 
sentral kjerne, i likhet med deres sol. Dette utgjør, hva noen av deres vitenskapsmenn kaller, et øy-univers. Vi 
har god grunn til å tro at tolv slike øy-univers utgjør en enhet i Guds mange boliger .. osv, osv uten stopp. 

På vår planet, og på andre innen vårt system, har fonnen «Mennesket» vokst og utviklet seg 
intellektuelt og sosialt gjennom forskjellige etapper av utvikling til et nivå som er ufattelig for mennesker på 
din Jord. Denne utvikling har kun lykkes på grunn av overholdelse av hva dere kaller De Naturlige Lover. I 
våre verdener er det kjent som vekst gjennom å følge Den Høyeste Intelligens sine lover, som bestemmer alt i 
tid og rom. 

Som du har sett, krysser vi verdensrommet på samme måte som du krysser et rom. Å reise gjennom 
verdensrommet er ikke vanskelig for de som har mestret disse lovene, som alle legemer fungerer innenfor, 
enten det er planeter eller mennesker. Det blir da forstått at avstand mellom to slike legemer i rommet, eller to 
verdener, ikke er noen avstand i det hele tatt, i motsetning til hva som antas av vitenskapsmenn på Jorden. 

Husk, at en gang var avstanden mellom to kontinenter på din Jord, Europa og Amerika, ansett for å 
være svært stor, og det tok lang tid å tilbakelegge avstanden. Nå har deres flymaskiner forkortet denne 
avstanden til en brøkdel av den tiden det tidligere tok. Og slik vil avstander, og tiden det tar å krysse disse, 
minske med økningen av kurmskap omkring lovene som regulerer det uendlige universet. 

Et armet aspekt, som dere heller ikke har noen oppfatning av, er at kroppen til et hvert menneskelig 
vesen kan føle seg komfortabel på en planet som en annen. Mens det er noen forskjeller i de atmosfæriske 
forhold, avhengig av størrelse og alder av planeten, slik forskjellen er hos dere på havnivå og på en fjelltopp. 
Noen mennesker blir mer berørt av slike plutselige endringer enn andre, men alle kan akklamatisere seg over 
tid. . 

Din verden er ikke den lavest utviklede i universet, men den minst utviklede i vårt system 
(Melkeveien), men bortenfor finnes verdener av mennesker som ikke har nådd deres nivå, hverken sosialt eller 
vitenskapelig. Og samtidig, finnes det verdener som har kommet langt innen vitenskapen, men kort innen 
feltene personlig og sosial forståelse, selv om verdensrommet er blitt erobret. · 

I vårt system reiser befolkningene på alle planetene, unntatt din Jord, gratis gjennom verdensrommet. 
Noen reiser kortere, mens andre greier å tilbakelegge avstander bortenfor vårt system. 

Dere Jord-menneskers forståelse av livet og universet er svært begrenset. På grunn av dette har dere 
mange feilaktige oppfatninger omkring andre verdener og universets sammensetning. Og så liten kurmskap om 
dere selv. Men det er en sannhet at stadig flere på din planet oppriktig søker etter større kunnskap. Vi, som har 
gått den veien dere nå går, er villige til å hjelpe, og gi kunnskap til alle som aksepterer det. 
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Det aller første ditt foU;: må forst<'\ er <l t imwåneme på andre plm1eter ikke f1mdament<llt er forskjellig 
fra Jord-mennesker. Hensikten med livet på andre planeter er i bunn og grunn den samme som på Jorden. 
Irmebygd hos ethvert menneskelig legeme, hvor dypt begravet det enn er, er en dragning mot noe høyere. Deres 
skolesystem er, på en måte, skapt etter det mønster som gjelder for utviklingen blant alt liv i universet. 
Skolesystemet på Jorden er basert på progresjon fra et tri1m til et annet, fra et lavere til et høyere og stadig mer 
utfyllende nivå. På den samme måte utvikler metmesket seg på alle planeter, og i alle systemer i mot en stadig 
høyere forståelse og deltagelse i universell utvikling og tjeneste. 

Dere på Jorden er bundet av hva dere kaller »tid». Men selv med deres estimering av tid så vil dere, 
når dere entrer rom-alderen, bli forbauset over hvor raskt andre planeter kan nås. 

For dette vågestykket er det nødvendig å finne nye ord. Dere snakker om våre skip - og kaller dem 
flyvende tallerkener. Men flygning i deres forstand, gjelder kun håndteringen og kontrollen av deres egne 
flyvemaskiner. Men vi «flyr» ikke slik dere mener. Vi amlUierer (eller utlig11er) de atmosfæriske forhold ved en 
mekanisk prosedyre. Dere uttrykker dette som å oppheve gravitasjonen. På dem1e måten blir vi ikke hindret av 
atmosfæriske forstyrelser eller forhindringer. Dette gjør at våre skip kan utføre de skarpe kursendringene, og 
bevege oss med en hastighet som forbløffer piloter og vitenskapsmenn. 

Vi kan fortelle deg meget omkring beherskelse av gravitasjonen.· Kunnskap som er nødvendig for 
sikkert å kunne forlate deres egen planet, og lande på en annen. Vi ville med glede dele denne kunnskapen som 
har gitt oss så meget, men dere har fremdeles ikke lært å leve i fred med hverandre, for menneskehetens beste, 
slik vi har mellom våre verdener og i blant oss selv. Hvis vi avslørte denne kraften til deg, eller til andre 
metmesker på Jorden, ville noen av ditt folk hurtig bygge romfarkoster, montere på våpensystemer, og spre død 
og ødeleggelse i et forsøk på å erobre andre verdener. 

Du vet at det finnes allerede grupper som har gjort krav på Månen for å bruke den som en militær 
base. Mange vitenskapsmenn på Jorden håper på, at det i et overskuelig tidsaspekt, kan bygges romfarkoster 
som våre til interplanetariske ferder. Det er fullt mulig at dette kan bli virkelighet. Men Jord-menneskene vil 
ikke ta lov til å komme i et større antall, eller forbli lenge, hvis ikke menneskeheten lærer å omfavne Det Alt 
Inkluderende Livs rettigheter, som blir fulgt i andre verdener, enn deres egoistiske individuelle livsførsel som 
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eksisterer på Jorden i dag. Det vil derfor bli ekstremt mye for dere å lære om verdensrommet, for det er 
gjennom romforskningen dere vil utvikles. 

Som du har blitt fortalt, reiser vi gjennom verdensrommet for å lære. Inne i våre skip finnes mange 
instrumenter. Noen har du sett, andre ikke. Selv om dere på Jorden kategoriserer disse som - en flygende 
tallerken - finnes det mange forskjellige, både i størrelse og i bruk. De største har aldri kommet innenfor deres 
atmosfære. I virkeligheten har de aldri vært nærmere enn flere millioner mil fra din Jord. Vi kan ikke risikere 
de tusener av menneskeliv som reiser med disse gigantiske farkostene. For hvis noe skulle skje som framtvang 
en landing på Jorden før menneskeheten har oppnådd en høyere grad av forståelse, ville vi være i fare. 

Min sønn, vårt formål ved å kontakte deg på dette tidspunkt er den alvorlige fare som truer 
menneskene på Jorden i dag. Vitende mer enn noen av dere i dag kan forstå, føler vi at det er vår plikt å 
opplyse dere så langt vi klarer. Ditt folk kan akseptere kunnskapen vi håper du, og andre, kan formidle til 
menneskeheten, eller de kan snu det døve øret til og ødelegge seg selv. Valget står blant Jordens innvånere. Vi 
kan ikke diktere. 

I ditt første mote med vår Bror her, indikerte han at sprengningene av atombomber, og også 
sikkerheten ved kjemereaktorer, er av interesse for oss. Dette er hvorfor; Selv om ikke kraften, eller strålingen, 
fra disse sprengningene av atombomber, og lekkasjene fra kjemeraktorer, har kommet utenfor Jordens 
atmosfære, så utsettes livet på Jorden for stor fare. En nedbrytning vil finne sted som med tid vil fylle 
atmosfæren med de dødelige elementene som deres vitenskapsmenn og militære har innesperret i hva dere 
kaller atombomber. De strålinger utløst fra disse bombene har hittil bare nådd opp til det ytterste av 
atmosfæren, på grunn av at de er lettere enn atmosfæren, men tyngre enn rommet. Hvis derimot menneskene 
på Jorden skulle utløse disse kreftene mot hverandre i en total krig, ville en stor del av Jordens befolkning bli 
tilintetgjort, jordsmmmet bli sterilt og goldt, havene og ferskvannskildene bli forgiftet og livløse for en lang tid. 
Det er også en mulighet for at selve Jordens struktur kunne bli så beskadiget at dens balanse forstyrres, og med 
dette påvirke hele systemet i vår galakse. 

Dette vil være de direkte effekter for Jorden. Og for oss, som reiser i verdensrommet, kunne dette 
vanskelig- og farliggjøre reisene for lang tid fremover, da utløsning av slike krefter gjennom sprengning av et 
stort antall bomber ville trenge gjennom deres atmosfære og ut i verdensrommet. 

Som du vet, med vår kunnskap om bruken og kontrollen over energifom1er mer kraftfulle enn noen av 
våre brødre på Jorden har lært å beherske, kunne vi nøytralisere deres krefter ved bruk av våres sterkere. Men 
husk hva du har blitt fortalt. Vi dreper ikke våre medmennesker, ikke engang i selvforsvar. Vi forsøker, hele 
tiden, å forhindre en slik krig ved å fortelle Jord-menneskene hva de ville sette i gang. For intet menneske ville 
føre krig unntatt av ren uvitenhet. 

Intet menneske har noensinne eksistert som ikke har drømt om et Utopia, eller den nær perfekte 
verden. Det finnes intet som mennesket har sett for seg som ikke, et eller annet sted, er en realitet. Og derfor er 
intet umulig å virkeliggjøre. For dere på Jorden, er også dette mulig. For oss, og på andre planeter, er dette 
realitet nå. Men det finnes mennesker på din Jord som sier; hvor monoton denne perfekte verden må være. Det 
er ikke så, min sønn, for der er grader av perfeksjon akkurat som det er grader av alle ting. I vår verden er vi 
lykkelige, men vi stagnerer ikke. Slik som når man når toppen av et fjell, så skuer man over til neste fjelltopp 
som man føler man må bestige. Men dalen som ligger i mellom må først krysses, før høyden av det neste fjell 
kan beregnes. 

Forståelsen av de universelle lovene både oppløfter og forhindrer. Slik vi har det, kan også dere på 
Jorden få det. Oppløftet av denne forståelsen ville dere ikke kunne utføre voldelige handlinger mot hverandre. 
Dere ville inneha den satmne overbevisning som oss, som er innebygd i enhver levende intelligent skapning, 
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noe som gjør at han vil fole det guddommelige privilegium det er å kunne dirigere sitt eget liv og forme ens 
egen skjebne, selv om det er gjennom en svingete vei av feil og misforståelser, så gjelder dette prinsipp for alle, 
uansett gruppe, nasjon eller rase. 

Aklmrat som det er mange veier som leder nedover, bort fra fremgang, er det tilsvarende mange som 
leder oppover. Selv om en velger en vei, og en velger en annen, er det ingen forskjell på dem som brødre. Den 
ene kan lære meget av den andre, da det i det uendelige univers evige skapelsesprosess ikke finnes bare en vei 
mot Målet. 

På din Jord har vi ofte hørt frasen« veien tillykken>l. Det er en god frase, for fremgang og utvikling er 
lykke og ligger hele tiden ved siden av den oppadgående veien. Og lykke gir toleranse overfor ens brødre, selv 
om ikke ens egen vei er den san1me som andres. 

Det er ingen feil ved Jordens befolkning, bare i deres mangel på forståelse at de er unge barn av 
universets Eneste og Høyeste Vesen. Du har blitt fortalt at vi lever etter Skaperens lover, mens dere på Jorden 
bare snakker om dem. H\is du ville leve etter bare det lille du hittil har fått vite, ville du ikke gå hen og slakte 
et annet medmenneske. Og det samme ville hele Jordens befolkning gjøre hvis de var villige til å motta dette 
budskap. 

Jeg tror at menneskene ville bli forbauset over hvor hurtig en slik forandring kan skje over hele 
kloden. Nå som dere har medier for verdensomspennende kommunikasjon, ville budskap inneholdende 
kjærlighet og toleranse for alle, istedet for mistenksomhet og sensur, finne mange mottagelige hjerter. For 
størsteparten av Jordens befolkning er trett og sliten av strid, og dens etterfølgere er bedrøvelsen.og apatien. Vi 
vet som aldri for at menneskeheten hungrer etter en livsmåte som vil redde og frelse dem. Vi vet at det finnes 
frykt og forvirring etter de to største og frykteligste kriger gjennom menneskehetens historie, hvor den ene 
avfødte den andre. 

Så, med mottagelige sinn og 1\ierter overalt på din planet, er det ikke for sent. Men det haster, min 
sønn. Gå frem med velsignelse fra Den Evige Far på ditt oppdrag, og legg din stemme sammen med de andre 
som også er bærere av dette budskap om håp. 

() 

\T il'fiKAl~l~'f INNIUJMMI~R PA NilS.JONAL'f 'f\T 1\'f 
KON'fAK'f )lEll IJ'fi~NO)J.JORJ)JSKI~ I~R \TJRKELU;. 

Av Richard Boylan Ph.D 
4.april 1998/ CSETI-Position Papers 

Oversatt av Pål Aune 

Corrado Balducci, en teolog fra Vatikanet som har nær tilknytning til paven, har på italiensk 
TV fem ganger i den siste tid uttalt at utenomjordisk kontakt er et reelt fenomen. Prelaten meddelte at 
Vatikanet mottok mengder av informasjon om utenomjordiske og deres kontakter med mennesker fra 
Vatikanets Nuncios (ambassader) i forskjellige land, som Mexico, Chile og Venezuela. 
Balducci fortalte at han er med i en kommisjon nedsatt for å se nærmere på møter med 
utenomjordiske, og hvordan kunne hanskes med den økende generelle erkjennelse av kontakt med 
utenomjordiske. 

Balducci la fram Den Katolske Kirkes analyse av de utenomjordiske, hvor han understreket at 
slike kontakter IKKE ER demoniske, de SKYLDES IKKE psykologiske sykdommer, de SKYLDES 
IKKE en forkjærlighet for en tings eksistens (NOT a case of entity attachmenf), så disse møtene 
fortjener å bli nøye studert. 

Siden Balducci er Vatikanets ekspert på eksorsisme, og at Den Katolske Kirke historisk sett 
har demonisert nye fenomener som tidligere var lite forstått, gjør hans erklæring om Vatikanets 
usensurerte forhold til disse hendelsene desto mer bemerkelsesverdig. Balducci avslørte overfor en 
besøkende klinisk professor fra Akademiet for Klinisk Terapi av Nær-Kontakt-Tilfeller, at 
Vatikanet følger svært nøye med på disse fenomenene. 
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Sist desember( 1997), sto det en 
eiendommelig artikkel i tidsskriftet Journal 
som fokuserte på resultatene av et 
eksperiment utført av Anton Zeilinger, samt 
kolleger, ved universitet i Innsbruck, Østerrike. 

l det Østerriske laboratoriet destruerte teamet 
av forskere partikler av lys på et sted og lagde 
perfekte kopier av dem omtrent en meter 
unna. De gjorde dette ved først å overføre 
informasjon om de viktigste fysiske 
karakteristikkene av de originale lyspartiklene, 
de såkalte fotoner. Dernest ble informasjonen 
fanget opp av andre fotoner, som så endret 
karakter til å bli eksakte kopier av originalene, 
bare på et annet sted. 

l tillegg ti l å reise forestillingen om en 
fantastisk ny transportmåte, vil oppdagelsen 
også kunne føre til utvikling av ultra-hurtige 
datamaskiner. Et annet forskningsteam i 
Roma, Italia, har gjort tilsvarende forsøk og 
framla en rapport i et annet tidsskrift om 
dette .. 

Prosjektet er det første til å demonstrere hva 
som blir beskrevet som «kvantum
teleportasjon», «et bissart skifte av fysisk 
karakter mellom naturens minste partikler, 
uansett avstanden mellom dem». 

Forskere kan bli i stand ti l å teleportere atomer 
innen ca . et tiår, sier Zeilinger. 

- III~Ll)l )li~ IJI,, S(~O'fTY ! 

Det underliggende prinsipp er fundamentalt 
forskjellig fra «Star Trek» sin prosess med å 
«beame» mennesker fra et sted til et annet, 
men kan teleportasjon virkelig bli brukt på 
mennesker? Kan forskere trekke ut 
informasjonen av hver eneste lille partikkel i 
en person, overføre dette til en haug partikler 
et annet sted, og så sette sammen disse 
partiklene til en eksakt kopi av personen? 

l teorien er det ingenting som motsier dette, 
men IBM fysiker Charles H. Bennett, som 
sammen med andre fysikere allerede i 1993 
foreslo teleportasjon av objekter, sier; «Jeg 
tror det er helt klart at teleportasjon av 
komplekse organismer, selv bakterier, er så 
langt unna teknologisk at det ikke er møyet 
verdt å tenke på». 
Og; «Det ville være alt for mye informasjon å 
innhente, overføre og så sette sammen igjen. 
Selv om det skulle bli mulig en dag, ville det bli 
så dyrt at det ville være billigere å sende den 
ekte personen», mener Benjamin 
Schumacher ved Kenyan College i Gamber, 
Ohio. l tillegg sier Schumacher at; 
«teleportasjon vil, bokstavelig talt drepe deg, 
plukke deg fra hverandre atom for atom så du 
kan, forhåpentligvis, bli satt sammen i den 
andre enden. Det synes ikke som noen særlig 
god ide for meg». 

Mere trolig , sier eksperter, er bruken av teleportasjon mellom små partikler for å lage kvantum
datamaskiner. Disse innretningene ville bruke teleportasjon til å slynge data omkring, eller det kan 
brukes for å løse spesielle komplekse problemer adskillig raskere enn dagens datamaskiner. 

Gjennom dette arbeidet overførte forskerne karaktertrekkene ved <<polarisering» mellom fotonene . 
Lys oppfører seg både som en partikkel og som en bølge eller strå le. En lysbølge har topper og daler, 
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akkurat som bølger på sjøen, og polarisering refererer seg til retningen til disse toppene og dalene. 
Fotonene beholder disse karaktertrekkene. Kunsten å overføre denne polariseringen mellom 
fotonene, bruker forskerne uttrykket «sammenfiltring», noe som Einstein mente ikke var korrekt. Dette 
har nå vist seg å ikke stemme med tidligere oppfatninger. 
Når to fotoner er «innfiltret» er de «motsatt heldige», sier IBMs Bennett. Hva som enn hender med det 
ene fotonet, så vil det andre fotonet reagere stikk motsatt. Faktisk så er polariseringen motsatt av 
hverandre. 

1.Sett navn på tre fotoner A, B og C, og anta 
at målet er å overføre A sin polarisasjon i 
original tilstand til C. 

2.Forskerne laget så B og c som 
«sammenfiltrede» fotoner. 

3.Så «sammenfiltret» de B med A. 

4.Det siste trinnet ødela A, men ikke før B tok 
over A sin originale tilstand. 

S.Denne forandringen førte til at B sin 
«sammenfiltrede>> partner C måtte forandre sin 
polarisasjon for å kunne være B sin motsatte 
partner. 

6.Dermed endte C sin polarisasjon opp med å 
være den samme som A opprinnelig hadde. 

?.Polariseringen var overført. 

Prosessen fungerte bare i ca.25 % av tilfellene grunnet hvordan eksperimentet ble satt opp. Det er 
mulig å øke dette til 75% med tiden, sier Zeilinger. 

Hvis antagelsen om «sammenfiltring>> får hodet ditt til å snurre, så ikke vær lei deg av den grunn; sier 
Zeilinger, for han vet heller ikke hvordan eller hvorfor det fungerer. 

«Og du kan sitere meg på def>>, sa han avslutningsvis. 
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Dr. Michael Wolf, forfatter av boken "The 
Catchers of Heaven" er en av de mest betrodde 
amerikanske vitenskapsmenn på temaet 
utenomjordiske. Han er i en posisjon hvor han er 
rådgiver for USA' høyeste sikkerhetsråd NSC. 
Lederne i Rådet har bedt ham, i egenskap av 
forsker med tilknytning til regjeringen, og med 
sikkerhetsklarering Above Top Secret om å sette 
igang kontrollerte avsløringer av betydelige 
mengder med hemmelig informasjon. 

På den annen side er han blitt bedt om 
ikke å avsløre for mange offentlige hemmeligheter 
eller for mange detaljer om sin rolle i ULTRA
klassifiserte prosjekter. 

Dr. Wolf tok avgjørelsen om å avsløre· det 
han hadde lært om de utenomjordiske kulturene 
som besøkte verden, fordi vi haren rett til å vite. 
Han er også motivert av behovet for å føle at han 
gir et bidrag til menneskeheten for sin kone, sønn 
og ufødte barn, som ble drept i en bilulykke hvor 
bilen hans var tuklet med, men han overlevde. 
Han innrømmer at den hendelsen har ført til at han 
har revurdert viktigheten av å holde hemmelig alle 
de tingene han har jobbet med .. . Hans bok The 
Catchers of Heaven ble godkjent for publisering, 
men bare etter at han imøtekom kravet om å skrive 
et forord hvor han sier at boken var "en fiction
roman". Boken er full av avsløringer. 

Han har en helt spesiell bakgrunn for å 
skrive om det han gjør. Hans far tok han med til 
Andrews Air Force Base, mens han hadde et 
møte med flyvåpenets råd for forskning og 
utvikling. Michaels far hadde blitt kontaktet av 
Grå ET' er som faren omtalte som disse Catcers 
of Hea,'en. Også Michael oppnådde kontakt med 
disse ntenollliordiske som han kalte "mine små 
grå rettledere, en uavslort velsignelse". 

Innen han var 12 år hadde han grunnlagt 
The Flying Saucer Research Assosiation of New 
Jersey. Om natten forsøkte han å kommunisere 
med sine utenomjordiske venner ved hjelp av 
lyssignaler. påjulaften 1954 mens han drev med 
slik signalisering, ble han observert av Georg 
Bunt Williamson (som Wolf mente jobbet for 
CIA). Williamson skrev i sin bok The Road in 
the Sky, at unge Wolf sendte meldinger til 
intelligente romvesener ved hjelp av lysstråler. 
Michael hadde telepatisk bedt ET' ene om å 
bekrefte mottagelsen av hans mentale melding ved 
å fly over huset hans i en spesiell retning. «Fem 
minutter senere, fløy to flyvende tallerkener 
over huset mitt i nordlig retning>), som han ba 
om. Etterretningsvesenet i USA begynte å følge 
med og føre journal på Wolf, og rekrutterte ham til 
slutt. Det førte til at myndighetene anbefalte og 
betalte for hans imponerende utdannelse, fordi de 
så at han hadde et godt forhold til de 
utenomjordiske, og fordi han var den mest 
intelligente studenten hans lærere hadde sett. 

Dr Michael Wolftjenestegjorde i Vietnam 
som major i flyvåpenet, som flyver, og som 
etterretningsoffiser for CIA og Det Nasjonale 
Sikkerhetsrådet. Han har en universitets
utdannelse (M.D) i nevrologi, teoretisk fysikk 
(Ph.D), Computer Science , juridikum, om 
elektromagnetisk virkning på organismen (an M.S) 
og Biogenetikk (B.S.). Han bekjenner seg til 
buddismen men støtt.er også sentrale elementer i 
Islam, Kristendom, Jødedommen, Innfødt 
amerikansk spiritualitet og andre viktige åndelige 
tradisjoner. En viktig livsfilosofi for han er: 
"Sannheten er en løgn som. ennå har til gode å 
bli avslørt". 
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Fra 1972 til -77 ble han engasjert i en 
hemmelig statlig forskning på utenomjordisk 
teknologi. I den forbindelse uttaler han " Jeg 
møtte utenomjordiske individer hver dag i mitt 
arbeid og delte oppholdsrom med dem" mens han 
drev forskning på ekstremt sikkerhetsklarerte 
undetjordiske statlige forskningslaboratorier. 
Han bekreftet at "Zetas (ET' er) arbeider i 
underjordiske anlegg som USAs regiering har 
bedt om. ET' ene bryter ikke avtalen mellom 
USAs regjering og Zeta'ene, men regjeringen har 
brutt avtalen ved å behandle ET' ene dårlig, og 
ved å forsøke å skyte på UFO' er". 

Fortsatt holdes enkelte utenomjordiske 
som fanger. Forskere oppdaget at de 
utenomjordiske personene ikke kan 
dematerialisere seg eller unnslippe, hvis det er et 
ekstremt kraftfullt elektromagnetisk felt rundt 
dem. Noe som bekrefter det jeg har hørt av en 
leverandør til staten si, hvor han beskriver en en 
meter tykk mur med mange ledninger i og rundt 
dem ved Haystack Air Force Laboratory. Wolf 
kommenterte; "Enkelte i regjeringen ønsker bedre 
diplomatiske forbindelser med ET' ene, mens 
andre i militæret ønsker å sk}1e dem ned>>. Det 
er ironisk sier Wolf; <<fordi SDI-teknologien 
(Star Wars) teknologien ble gitt myndighetene av 
ET'ene». Han har arbeidet i diverse statlige 
laboratorier, og han var også klar over at 
utenomjordiske arbeidet sammen med 
regjeringens forskere ved Haystack Air Force 
Laboratory, under Edwards Air Force Base, 
California. 

Siden 1979 har han tjenestegjort som 
forskningsmessig rådgiver overfor Presidenten og 
Det Nasjonale Sikkerhetsrådet i utenomjordiske 
spørsmål. Han er også et medlem av Det nasjonale 
Sikkerhetsrådets ubekreftede underkomite til"MJ-
12"s panel av UFO-infom1anter. MJ-12 ga Wolf 
oppgaven som st)Teformann for Alpbacom Team, 
som er den aller fremste gruppen på saker som 
omhandler utenomjordiske spørsmål. Denne 
gruppen inkluderer også en admiral fra marinens 
overvåkningstjeneste. 

W olf sier at de generalene han har 
arbeidet sammen med viste en åpenlyst oppgitthet 
som følge av den overveldende overlegenhet som 
de utenomjordiske hadde på området teknologi og 
mentale evner. På grunn av denne fØlelsen av 
maktesløshet, har generalene godkjent en intens og 
utstrakt desinformasjonskampanje (UFO tilsløring) 
for å skremme ethvert forsøk fra sivile fra å tilegne 
seg selv den mest begrensede forståelse av de 
utenomjordiske. 
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Men en mye mer alarmerende avsløring 
fra Dr. Wolf gjelder dannelsen av en gruppe innen 
militæret og etterretningstjenesten som omfatter 
UFO-tilsløringen. Wolfkaller denne 
sammensvergelsesgruppen for "Cabal'en ". Den 
består av ekstremister, fundamentalister, rasister og 
paranoide offiserer som frykter og hater 
utenomjordiske. Og uten noen tillatelse fra 
presidenten eller folkevalgte organer, har de 
sanune menneskene beordret StarW ars-våpen til å 
bli brukt til å skyte ned UFO'er. De har tatt 
overlevende utenomjordiske som fanger og forsøkt 
å presse dem for informasjon med makt. En 
militær offiser av høy rang, som betraktes som 
"vennlig" av the Cabal, men som egentlig misliker 
den, gir informasjon om Cabalens planlegging og 
aktiviteter videre til Dr. Wolf. 

I egenskap av rådgiver for presidenten, 
har Dr. Wolfbesøkt Mr. Clinton i Det Hvite Hus. 
Fortsatt forsyner Wolf presidenten med råd 
gjennom kodede telefonsamtaler. I kraft av å ha 
noen av de høyeste sikkerhetsklareringer, er denne 
mannen i en ekstremt kvalifisert posisjon til å vite 
hva regjeringen i USA vet om UFO og ET'er. Han 
ønsker å fortelle president Clinton alt, men sier; 
"Jeg kan ikke, mine sjefer (det Nasjonale 
Sikkerhetsrådet) lar meg ikke giore det. 

Wolf sier at Clinton vet ikke mye om 
AREA 51. Presidenten har Above top Secret
klarering, men ikke UMBRA ULTRA TOP 
SECRET klarering som gir adgang til MJ-12 
hemmeligheter og KEYSTONE klarering som er 
ET -forskningsdokumenter. 

I det samme intenjuet bekrefter Wolf at 
UFO-krasjet i Roswell i 194 7 fant sted, slik det ble 
gjengitt av Oberst Corso i hans bok Dagen etter 
Roswell. Han sier også at det Corso sier er sant, 
med hensyn til at myndigheter og industri har 
skaffet seg kunnskap som har ført til teknologiske 
nyvinninger som transistorer, datamaskiner o.a. 
Superledende materiale er også blant teknologien 
som kom fra Roswell. USA var også i besittelse 
av en Grå klonet vesen fra 1948 til vedkommende 
døde i 1953. De kalte han EBE-Extraterrestrial 
Biological Entity. 

Ifølge Wolfs kontakt med ET'ene var de 
bekynlret over andre forhold også. ET'ent: ga 
uttrykk for at alle planeter er forbundet med 
hverandre på en eller annen måte. En 
Hiroshimabombe kan påvirke millioner av kulturer 
i gallaksen. Og de fortalte at "tanke er energi, den 
stopper ikke ved en galaktisk grense, og den blir 
mottatt i andre verdenen). På grunnlag av hva han 
har erfart, mente Wolf, at vi er ved et veiskille. 



Utfordringen nå er å gi våre barn en levelig 
fremtid. Menneskene begynner å forandre seg, og 
utvikle seg og ser nå etter åndelige røtter. Gud er 
mer erm det folk får i kirken. 

Wolfbekrefter også påstanden om at 
NATO analyserte UFO-fenomenet i 1962 som 
nevnt av Bob Dean. Han har også sett den sanm1e 
topphemmelige rapporten som Dean påstår NATO 
produserte. Wolfkunne også avsløre at NSA Det 
Nasjonale Sikkerhetsrådet og CIA jevnlig forsyner 
medlemmene av MJ-12 med oppk'lk fra møter i 
private UFO-foreninger. Om de utenomjordiske 
sier han at de er veget:1rianere og spiser bl.a sopp. 
Om kornsirklene sier han at de første ble laget av 
utenomjordiske, og så ble de dårlig kopiert av de 
militære som benyttet laserstrålevåpen. Forskjellen 
er at i UFO-kornsirklene, lever og gror kornet 
fortsatt, noe som ikke er tilfelle når laservåpen 
benyttes. 

Angående USA's lave tempo i 
avsløringene om eksistensen av UFOer, sier han at 
myndighetene gjør en balansegang, fordi hvis fri 
energi, som er en av hovedbestanddelene i ET enes 
teknologi, ble kjent på en gang, ville det skade 
aksjemarkedet i industribedrift.er, som da ble 
plutselig aktemtseilt. De multinasjonale 
selskapene ønsker selvfølgelig ikke å miste sin 
makt. Siste gangen Wolf hørte om en timeplan 
omkring myndighetenes avsløring av sannheten 
om UFOenes eksistens, var en eller annen gang i 
perioden 2001-2005. Wolf serfrem til at all 
he1nn1eligholdelse omkring utenomjordiske 
kontakter med mennesker på Jorden blir fjernet, så 
vi, våre barn og barnebarn kan bevege seg inn i 
neste fase av vår historie, den kosmiske fasen 
Jordens eksistens. 
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Anomale rapporter som omhandlet 
flyvende objekter var allerede bra dokumentert -
mystiske «luftskip>> ved slutten av det forrrige 
århundrede- merkelige glødende lyskuler, kalt 
«foo fighters>>, observert av piloter og mannskap 
under den Il verdenskrig, og iøyenfallende rakett
lignende prosjektiler over Skandinavia sommeren 
1946, som fikk kallenavnet «spøkelsesraketten>. 
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Arnold var med på en leteaksjon etter et 
militært transportfly, da han så et lysglimt i det 
fjerne. Etterhvert som han ble oppmerksom på de 
ni fartøyene som svevde elegant rundt de Iqente 
fjelltoppene, brukte Arnold lilleviseren på en 
klokke han hadde på instrumentpanelet, for å 
kunne fastslå den faktiske, og fantastiske, 
hastigheten objektene hadde ved kryssingen 
mellom Mount Rainer og Mount Adams. 

Arnold kom frem til at fartøyene hadde 
tilbakelagt avstanden på l minutt og 42 sekunder. 
Ut i fra dette kalkulerte han at fartøyene hadde 
holdt en hastighet av 1700 mph., ·eller 2720 km/t. 
Arnold sammenlignet objektenes 
bevegelsesmønster med «tallerkener som spratt 
bortover en vannflate». Denne sammeligningen 
førte til det nå udødelige uttrykket «flyvende 
tallerkener». 



l helgen ~-:i juli. pa nasjonaldagen. kom 
det inn 11ere hundre meldinger om disse m~ sliske 
fartoyene. Et fatal l 'ar klar mer hendelsene som na 
fant sted nær den lille b~ en RoS\\ell. Ne'' Mexico. 
Hendelser a\· en sa encstaende art at de' ille 
fortsette a interessere og forundre millioner aY 
mennesker Yerden rundt. i flere generasjoner. 

o nsdag nntL den 2.jnli 19~7. bmt det ut 
en , -oldsom tordcnstorm rundt Roswell. Pafolgende 
morgen. da ranchformannen William <<Mac>> 
Brazel. gikk ut for a sjekke mulige skader etter 
m æret. kom han 0\ er nakgods aY merkelig 
skinnende materiale ulikt noe han hadde sett for. 
Forskjellige Yitner forteller om "aluminiums
lignel/(lefi,fto' som ikke lot seg boye. brekke. eller 
brenne. 

Søndag 6.juli dukket Brazel opp med deler 
av vraket på kontoret til sheriffen i Chavez County, 
George Wilcox, som øyeblikkelig kontaktet 
Roswell militære flybase, hvor han snakket med 
etterretningsoffiser, major Jesse Marcel. Roswell 
militære flybase var basen til 509.skvadron, den 
eneste atombombe-skvadronen i verden pa dette 
tidspunktet. Som man kan forestille seg, var 
sikkerheten formidabel. 
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Dd !Jar' <LTl man~t 'CIH.linger i ~akcn son1 har 
strukket seg mer )O ar. LJt\ ilso111t skjedde det noe 
'iktig pa San Augustin- skliene. O ,L! kanskje i 
Corona. ogsa Ne\\ 1\k\ico. Hendelser son1 l;lllt 
sted i Ne\\ i\k:\ico i juli l ')-l/ ble cflckti\ 1 og 

Nå er det en kamp mot tiden for å finne nye vitner 
som kansje kan forsyne oss med det ene beviset 
som kan avgjøre saken en gang for alle. Beviset 
som kan stoppe alle ryktene, teoriene og 
spekulasjonene satt fram av hundrevis av vitner og 
UFO-etterforskere. 'd lykket tall ut :n 111cdicbi Idet og publikums 

sokcl~ s for 0\ er 30 ar. 
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UTSNITT AV MJ-12 DOKUMENT ANGÅENDE KENNETH ARNOLD OG ROSWELL-SAKEN 
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Fra New York til Tokyo på 30 minutter 

de tidligere dager av det 
amerikanske romprogram, ble 
astronautene latterliggjort av veterane 
testpiloter. Men likevel, det trengte 
ikke mye av vett til å være en passiv 
kanonkule, å bli slengt inn i bane på 
toppen en rakett mens datamaskiner 
og bakkekontroll hadde kontrollen. 
Siden slike som Dare Devils Chuck 
Yeager klarte nesten å komme ut i 
verdensrommet i en X-15 rakett fly. 
Og de flydde som piloter, ikke som 
passasjerer. X-15 landed mens 
romkapsler duppet ned i vannet som 
en kork. Men likevel ble X-15 
programmene! tilsidesatt. 

Men nå over 20 år senere, 
ingeniører som jobber for flyvåpenet 
på et foreløpig design for en ny 
generasjon rakettfly som vil 
utkonkurrere man tidligere har sett. 
Innen fem minutters etter en alarm, 
kan de lette fra en vaolig flystripe gå 
rett opp over atmosfæren lik en missil 
for deretter å dykke ned igjen på et 
problem fullt punkt, hvor som helst i 
verden. l Mach 29 - 29 ganger 
raskere enn lyden - vil New York til 
Beirut på 20 minutter ikke by på noen 
problem. 

TA Vs militære akrobatikk 
Når de er på scenen, kan de trans 
atmosfæriske fartøy (TAV) ha oversikt 
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over slag, bombe fiendtlige mål eller 
utføre nærkamp i luften. Hva de kan gjøre 
vil være avhengig av utformingen som 
fremkommer. 

"Du må vite at vi snakker om fly 
som ikke engang er på tegnebordet 
ennå," sier Jerry Arnett, TAV prosjekt 
leder ved Wright-Patterson Air Force 
Base i Ohio. "Det er mange valg som må 
ta hensyn til." For eksempel, noen 
konfigurasjoner henviser til at TAV vil bli 
skutt ut fra et større jetfly, på samme 
måte som X-15 ble, for å en start høyde. 
Andre henviser til at flyet vil glidefly når 
den når målet- en mer manuverbar avart 
av en romferge - Den mest ambiøse 
versjonen vil være et romfly, som 

kan gå i bane ikke bare engang men 
flere ganger. 

"Detaljene for design vil være 
diktert av både hvilken type planlagte 
oppgaver og prisen på løsningene av 
konstruksjons problemer," forklarer 
Arnett. Problemene er de samme som 
for en hvilken som helst høy ytelses fly, 
sier han - vekt, styrke på materialet og 
effektiviteten til fremdriftssystemet. 

En ting er klart, tilføyer han: 
"TAV vil med nesten sikkerhet vil være 
et militært fly. Jeg kan ikke forutse noen 
sivile muligheter for den." 

- Michael Lemonick 

Transatmosfæriske kjøretøy vil være fly av 
det en og tyvende århundre. Mens 
flyvåpenet jobber med planer for en 
mellomliggende generasjons fly. Noen 

foreløpig design for disse avansert 
teknologisk fly er vist ovenfor. De vil 
være raskere, "smartere" og mer 
dødeligere enn de som er i bruk nå. 

Illustrasjoner : Topp bilde av Loral Electronic Systems, Bunnen av Nina Wallace 

MERK! I figuren er det vist et delta formet fly. Kan dette være det sagnomsuste Aurora flyet? Aurora 
navnet ble offentlig kjent i 1985, dvs ett år etter denne artiklen. - Tor Anders Engen 



Stealth teknologi 
Av : Tor Anders Engen 
Dato : onsdag, 29. apri/1998 

Hva er stealth teknologi og hvor kommer den ifra? Ifølge Ben Rich, 
så startet Stealth historien juli 1975, seks måneder etter han tok 
over Skunk Works. Det var en eksepsjonell 36 å ·ng Skunk Works Figur 1 , Stealt flyet -117 A 
matematikker og radar spesial ist med navnet Denys Overholser. 
Løsningen lå hos en av Russlands ledende ekspert, Pyotr Ufimtsev, 
i en artikkel med navnet "Method of Edge Waves in the Physical 
Theory of Diffraction". Poenget er at man kunne beregne den 
elektromagnetiske refleksjonen av et gitt geometrisk konfigurasjon. 
"Ufimtsev har vist oss hvordan vi kan lage et dataprogram som vil 
nøyaktig kalkulere RCS (Radar Cross Section) av en gitt 
konfigurasjon, gitt at den er i to dimensjoner. Det vi kan gjøre er å 
dele flyet opp i tusenvis av flate triangler, legge sammen deres 
individuelle radar signatur og få en nøyaktig verdi av RCS (radar
tverrsnitt-plan)" fortalte Denys til Ben . Det første virkelige testing av 
stealth flyet "Have Blue" mot Hawk sitt monitorerings system var i 
august 1979. Flyet er nå kjent under navnet F-117 med 
klengenavnet "Night-Hawk" vist i figur 1. Alle amerikanske kampfly 
får benevnelsen F for Fighter. Lee M. Graham sendte inn en FlOA 
(Freedom of Information Act) til Department of the Air Force den 8 
August 1987 om det virkelig eksisterte et kampfly som het F-117 
"Night-Hawk". Svaret kom 24 August 1987 fra Anne W. Turner, der 
det står «vi kan ikke finne noen informasjon vedrørende et kamply 
benevnt F-117 "Night Hawk"». Men han gikk videre og fikk se 
informasjon om F-117 flyet 15 september 1987, under ed at han 
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skulle holde taushetspliktene og godta straffen for ikke å holde taushetsplikten. Der straffen er 
maksimum 10 år i fengsel og bot som ikke oversteg 10 000 dollar for hver krenking . Da vil man tro at 
her er en mengde informasjon som han kunne bla i. Men nei, gradert informasjoner trenger ikke å 
være volumøse, selv om de har å gjøre med rikets sikkerhet. Dette fikk han se: 

Tillegg l 

l. Du inkluderte følgende informasjon i en FIOA forespørsel : 
A. [slettet] navnet [slettet] relatert til et fly. 
B. [slettet] nummer F-117 relatert med et fly med navnet [slettet] 

2. Denne informasjonen er klassifisert og underlagt spesielle 
avgjørelser for "need to know" av de amerikanske regjering 

Klassifisert av : [slettet] sikkerhets veiledning 
Opphevet klassifisert ved : OADR 

En kommentar til Tillegg 1. FlOA betyr direkte oversatt "frihet for informasjon handling" som benyttes 
for å be om man kan nedgradere graderte dokumenter. Uttrykket ·~need to know" er brukt i militæret for 
at informasjonen er begrenset til bestemt utvalgte personer. Et eksempel på dette er at en person med 
høyere sikkerhetsklarering enn den som har fått "need to know" klarering vil ikke kunne få tak 
informasjonen. 

Referanse: 
"Skunks Works", Ben R. Rich & Lea Janos, side 3, 16, 19-21 
Jane's AIRCRAFT Recognition Guide, side 40 
Official Goverment UFO intelligence papers document package 8, QP/090, side 5-8 



Samarbeidsområder mellom 

U FO-Nore• oe HET l 
Styrets representanter ved Pål Aune, Roar Krogshus, Kjell Ame Høviskeland og Kenneth Andersen 

samt Trine Torgersen møtte Odd Gunnar Røed den 5. mai i Tønsberg for et «bli kjent» møte med formål å 
kanskje kunne finne områder å samarbeide på. Etter å ha besøkt UFO-brakka til Odd Gunnar, sett et par 
videofilmer sammen, samt fortært kaker og kaffe, diskuterte vi hvor begge organisasjoner «stod». Vi ble enige 
om følgende foreløpige samarbeidsområder: 
• NETI sender rapporter til UFO-Norges rapportsentral. Som motytelse f'ar NETI mot forespørsel statistikker 

som rapportsentralen kan fremskaffe på den totale rapportmasse, samt enkeltrapporter uten navn. 
• Samarbeide om å ta inn foredragsholdere til fremtidige konferanser. 

nzeJ~ff9~behfJQJ f9flt Væ're(~ 
10,- inngFJ.ngfø-r il Je'lt'lte g-rrrfflttllf. 

T FJ. 'tq,ed 'tq,FJ.( ø g J-rrr'lt'lte Æefv 

LøJJÆFJ.fg 'tq,eJ .JJl lien T-ÆJVø-rf e Æø'ttt, p-re'tq,ire. 

Datoer for VidEokvEidEr høsten-98 
AllE datoEr kl.18.00 

Tirsdag 18/8- Tirsdag 1/9- Tirsdag 15/9- Tirsdag 29/9 

v11 caAI'fiJieaea 1111 
M.eclleM ør.188 i NE'I'I: Aødreas Gjelsøes. 

Leder og resten av styret gratulerer Andreas, som forøvrig er vårt yngste medlem (7 år), med å være personen 
som markerer denne første milepælen for NETI. En liten oppmerksomhet, i form av en bok, vil bli tilsendt i denne 
forbindelse. 
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Leder: Pål Aune, Bringebærstien 5, 1349 Rykkin. 
Tlf/fax: 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.12d, 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 

~~ed.lemska.p i NETI varer et kalenderår, d.v.s. ut 19981 

f'I<1Ml1Wi? Vt W\N ll(r.<€" 
VI All Sl.{OG.(;N Ff>~ OI ROM Fil-~-
S~€T VÅ'RT L..l~l:ac9Q 1>€R! 
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Seminar i å utforske din høyere bevissthet og å bruke den med 
CSETI's opplegg for Nærkontakt av 5. Grad i høyfjellet i Sør-Norge 

(-".mbassad()rs t() the Unlverse Tralnlnø and ~etreat) 
med verdens fremste UFO-forsker Dr. Steven M. Greer 

Seminaravgift: 
U.S. dollar 530 (ca NOK 3975)., halvparten betales inn ved påmelding. 

Opphold: 
Overnatting med full pensjon fra middag 27.7 til og med frokost l. august kommer i tillegg 
med NOK 2.425 .. -, som betales til overnattingsstedet ved avreise. 

Påmelding: 
Se nærmere beskrivelse. Innbetaling av deposit på $ 265.- (NOK l. 990) gjelder som 

Andre opplysninger: 
Opplysninger om sted, tider, utstyr og program sendes alle deltakerne på forhånd. 

Begrensede plass~r, vær derfor snar med påmelding og innbetaling! . 
NBI Seminaret er blitt gjort kjent på CSET/s hjemmesider og gjennom europeiske 

interesseorganisasjoner, så vi regner med at det raskt blir fulltegnet. 

Arrangør: NETI, Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens 
v/ Roar Krogshus, Munkerekkveien 49, N- 3115 Tønsberg . Tlf 333 99508 (privat) 
Fax 333 23038, e-post: rkrogshus@online.no 
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INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMER l NETJ VEDRKON11GENTFORHØYELSE: 

GRUNNEN TIL AT VI I STYRET I NETI HAR FORHØYET KONTIGENTEN FOR 
1998 MED KR. 100,- ER AT REGNSKAPET VISER: MED KUN KR. 100,- SOM 
MEDLEMSKONTIGENT REKKER DETTE TIL KUN Yz ÅRS DRIFT. VI HAR MYE 
UTGIFTER MED DET Å SKAFFE OSS INFORMASJON SOM DERE SKAL TA DEL 
I SAMT Å FÅ LAGET 4 MEDLEMSBLADER I ÅRET. VI MOTTAR INGEN 
STØTTE FRA NOEN STEDER HELLER VI HAR NÅ BLITT 105 MEDLEMMER 
OG HOLDER P Å Å DANNE FLERE GRUPPER RUNDT OM I NORGE A V V ÅRE 
MEDLEMMER DET ER ALLEREDE MANGE A V DERE SOM HAR BETALT 
DENNE EKSTRA «100-LAPPEN» PÅ BL.A.MEDLEMSMØTET I OSLO I APRIL 
MÅNED. VI OPPFORDRER HERVED ALLE DERE ANDRE MEDLEMMER Å 
BETALE INN DENNE VIKTIGE «100-LAPPEN» I LØPET AV JUNI MÅNED. 
PÅ FORHÅND TAKK. OSLO 06.06.98 

VEDLAGT FØLGER EN FERDIG UTFYLT GIRO! 
VEDLAGT FØLGER OGSÅ MEDLEMSKORT TIL DE AV MEDLEMMER SOM 

IKKE HAR FÅTT DET! (DETTE GJELDER F.O.M. MEDLEMSNR: 0060) 

MED VENNLIG HILSEN OG GOD SOMMER FRA OSS ALLE I STYRET I NETL 

PS: VI SES VEL PÅ GRILLKVELDEN PÅ STENSRUDTJERNET LØRDAG 27.06.98??? 
SE INFORMASJON FØR I MEDLEMSBLADET. 

VI HÅPER PÅ FINT V ÆR! 

VEJIBESKRJVELSE TIL STENSRUDT JER~-ET: 

Ta utgangspunkt med start i fra Ryenkrysset(rundkjøringen). Derfra retning E6 
Gøteborg (og Enebakk). Følg denne retningen forbi en Shellstasjon som du får på høgre 
hånd(Mortensrud), ta av mot Enebakk (første avkjøring etter du passerer 
Shellstasjonen), følg veien forbi Grønmo forbrenningsanlegg, over brua og ta til venstre i 
første rundkjøring! Då passerer du en butikk og et postkontor på Klemetsrud på høgre 
side. Følg veien ca. 3 kilometer, fremdeles i retning mot Enebakk, og du møter på en 
kiosk på høgre side som heter «Stensrud Kiosk>>. Der skal du svinge av og du kjører inn 
videre på denne veien. Der skal vi grille hvis været tillater dette! Hvis det er noen som 
ikke har bil og trenger skyss dit, ta kontakt med Pål på tlf.: 900 55 712, eller Kjell på 
personsøkernr.: 9687 7377. Vi får se hva vi kan gjøre på den fronten, det er sikkert plass 
i en av bilene ... Vi kjører da samlet fra Ryen etter avtale ©©© 

30 



! 
~ \· . -

INNSENDT AV ANNE SEKKELSTEN 
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VHS-videoer fra UFO-konferansen 4-S oktober 1997: 

Del1: Varlahet 3 tlm .• 210.- + frakt. 
• .Roar Krogshus: De 18 best dokumenterte UFO-observasjoner i løpet av de siste 50 år. 
• Dr. Steven M Greer: Lørdag, Implikasjoner ved avsløringen av eksistensen av utenomjordiske 

intelligente veseners nærvær på Jorden og myndighetenes tilsløring av fakta, samt myndighetenes 
suspekte utnyttelse av utenomjordisk teknologi . 

• Jim Courant: Mediene og filmbransjens behandling av UFO-fenomenet. 

Del 2: Variahet 3 tim .• 210.- + frakt. 
• Dr. Steven M Greer: Søndag, Utdypning av lørdagens foredrag og en nærmere forklaring omkring 

CSETis CE-5 (Close encounter of the fifth kind) kurs . 
• Michael Heseman: De aller nyeste UFO-fotografier og videosekvenser fra hele kloden. 
• Bob Dean: Tidligere etterretnings-offiser i NATO forteller om sine erfaringer med NATO og 

behandlingen av UFO-fenomenet. 

Del 3: Varlahet 3 tim .• 210.- + frakt. 
• Monica Kristensen Solås: Åpning av konferansen. 
• Dr. Rauni-Leena Luukanen: Konspirasjoner, tilsløringer og meningsterror omkring UFO-fenomenet av 

myndighetene og kritiske sivilpersoner under lupen av Dr.Luukanen. 
• Paneldiskusjon:Lørdag og søndag, Steven M Greer, Jim Courant, Michael Heseman og Rauni-Leena 

Luukanen svarer på spørsmål fra salen. 

Ved kjøp av to filmer: 400.- (200.- pr.stk.) + frakt 
Ved kjøp av alle tre: soo.- (166.- pr.stk.) + frakt 

Fyll ut kupongen nedenfor, og vi sender filmen(e) så fort som mulig. 
Innbetalingsblankett følger med fihnen(e) . 

Kupongen sendes til NETI v/ Kjell Ame Høviskeland, Arne Garborgsvei 14, 0671 Oslo. 
Postgirokontonununer: 0819 2057 885 

Navn: ... ...... .... .. ... ..... ...... .. ........ .......... .. ... ...... .. .... .... .... ........ .. . 
Adresse: ... ... ........... ... ... ..... ....... ... .... ...... .......... .... .... .... .. .. ...... . 
Medlemsnummer: ... .... ... .. ..... .... ... . 
Video del l : Antall: .. .... Kr,-..... .. .. . 
Video del2: Antall: ...... Kr,- ......... . 
Video del 3: Antall: ...... Kr,- ......... . 

Sum: Kr,- ....... . 
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