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INTERVJU MED JOHAN ATLE LEIN 

NETI v/Kjell Arne Høviskeland har intervjuet Johan Atle Lein, samme mann som sto fram i VG, lørdag 7 november, under 
den helgen Alternativ-messa ble avholdt i Oslo 6-8 nov. 

Overskriften i VG var som følgende: dEG BLE BORTFØRT A V UFO>>. Og som han selv sier: «Hadde jeg ikke vært helt 
sikker på at jeg ble tatt om bord i en UFO, ville jeg aldri stått her og fortalt om det i dag!» 

Videre sier han »Selve ombordtagningen er ikke så spesiell Det er bare innledningen til noe som er mye 
mektigere» 

J 
ohan Atle Lein er en 56 år gammel trønder som 
holdt tre foredrag under den nevnte messa i Oslo. 
«l dag er det blitt jobben min å reise rundt og 
fortelle om det som har skjedd meg. Hollywood
filmene om UFOer som truer jorden, er bare 
skremsler. Tvert om - romvesenene er gode, og 

kommer med kjærlighet og de er her for å hjelpe oss i vår 
utvikling samt ta vare på oss i den vanskelige fasen som 
jorden er i og som den blir i noen år fremover». 

10 mars 1992 er en merkedag for Johan Atle Lein. Det var 
den dagen han ble tatt opp i en UFO, det er han skråsikker 

Hvor kommer «de» fra de som har bortførte deg? «De 
kommer fra Pleiadene for å «vekke meg opp», slik at jeg 
skulle ta dette på alvor. De trenger gener fra oss for å 
komme videre i sin utvikling». 

Føler du at det er din misjon å ferdes rundt for å holde 
foredrag om dette emnet og det du har opplevd? »Ja, jeg 
synes det er en viktig misjon å kunne fortelle om dette slik 
at mennesker kan sette seg inn i at dette er noe som skjer, 
at dette er noe virkelig». 

på. «Jeg skulle tidlig på jobben i .-----------------~ 

Televerket, vekkerklokken skulle ringe «Jeg er klar OVer 
Vi befinner oss i 3.dimensjon og skal opp 
i 5.dimensjon, hva betyr dette? «Vi er i 3. 
dimensjon her på Jorden. Når vi dør 
havner vi i 4.dimensjon der mange av oss 
blir reinkamert, alså blir født på ny, og 
havner tilbake til jorden i en ny kropp. 
Som oftest er vi i 4.dimensjon for en kort 
periode, og de som ikke blir reinkamert 
havner til slutt i 5.dimensjon samtidig 
som Jorden havner i den samme 
dimensjon. Der vi kan være f.eks. i l 000 
år eller mer. Egentlig så er det litt feil å si 
dimensjoner, det rette ordet er 
frekvensen>. 

fem på fem om morgenen. Ti minutter • at det høreS helt vilt ut, 
før våknet jeg, men klarte ikke å få opp 
øynene. Samtidig hørte jeg en er du gæern. 
summende lyd. Det rant blod fra nesen. Men Jo eg vet 
Og så fikk jeg se dem. Det var tre 
stykker, 1,10 eller 1,20 cm høye. De hva jeg har Opplevd, 
hadde en slags skitten farge, grå-brun-
grønn. De var ikke fysiske, men hadde og det Står jeg for, 
senket frekvensen slik at de ble synlige. selv om det er litt 
Men det var øynene deres som fanget 
all min oppmerksomheb>, forklarer 
Lein engasjert. I følge Lein fulgte han 

spesielt» 

etter romvesene ut på trappen. Der så han en lyssøyle, og 
mer husker han ikke før han var ombord i UFO' en. Så 
veldig mye fra romfartøyet er han ikke i stand til å huske, 
men han mener at han lå på en sokkel, og at han ikke likte 
seg der. Men han fikk klare signaler fra UFO-nautene om at 
de ikke ville han noe vondt, snarere at han var heldig som 
fikk være med på noe slikt. 

«Jeg er klar over at det høres helt vilt ut, er du gæem. Men 
jeg vet hva jeg har opplevd, og det står jeg for, selv om det er 
litt spesielb>, sier Lein. 

NETI stiller så følgende spørsmål: Hvor mange ganger har 
du blitt bortført?. Lein svarer:»Jeg har blitt bortført to ganger 
siden lO.mars -92, den andre gangen det skjedde var i 
slutten av mars -93». 
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Du sier til VG at du er en av romfolket selv, hva mener du 
med det? «Romflåten har ligget rundt jorden i mange 
tusen år, og jeg har tidligere i andre liv vært nede på 
jorden på besøk. Nå har jeg havnet her på jorden igjen i 
dette liveb>. 

Når tror du at verden får kontakt med utenomjordiske 
vesener? «Kanskje får verden en kontakt allerede neste år, 
i 1999?». 

NETI takker så Johan Atle Lein for intervjuet. 



Hun er 28 år gammel, fra Østlandet, og har hatt noen merkelige 
opplevelser i gjennom oppveksten og i voksen alder. 

l et hele begynte da hun var l O år gammel. Hun 
likte å klatre ut av vinduet på soverommet sitt i 
andre etasje for å sette seg på taket og se opp 
mot stjernene. Hun følte at hun hadde en slags 
udefinerbar lengsel, uten å vite etter hva og 

hvorfor. Det var også på 
denne tiden hun begynte å 
tegne underlige ansikter: 
Bleke, med skrå øyne og 
uten hår. Luktesansen 
forsvant også den gangen. 

Da hun ble voksen kunne 
hun oppleve å motta bilder 
inne i hodet sitt, 
komplekse bilder av 
molekylære strukturer. 
Hun tolket bildene dithen 
at de forestilte universets 
oppbygning. Det dukket 
stadig opp bilder og 
meldinger som hun tegnet 
ned etter beste evne. Disse 
kunne dukke opp når som 
helst på døgnet. Det var 
aldri snakk om å meditere 
eller å hensette seg i andre 
former for trance-lignende 
sinnstilstander. 

Hun forela en av tegningene (en «kladd») for. fl er~. 
dataeksperter, sammen med muntlige og skriftlige 
instruksjoner. Hun ville at de skulle prøve å 
rekonstruere det opprinnelige mønster eller hovedide 
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som hun mener ligger bak de tankebildene hun 
får. Imidlertid måtte ekspertisen gi tapt; alle de 
forespurte innrømmet at mønsteret ville bli for 
komplekst til å kunne bygges opp selv ved hjelp 
av de siste og raskeste datamaskiner innen 

grafisk prosessering. I løpet av 
noen år, derimot ville det 
kanskje bli mulig. 

I voksen alder ble Kate utsatt 
for hypnose. Her kom det fram 
at det hadde skjedd noe spesielt 
med henne på taket da hun var 
l O år gammel. Hun fortalte at 
hun hadde vært tatt opp i en 
farkost og her blitt informert 
om at hun hadde en oppgave, 
nemlig å skrive en bok om de 
bildene hun etterhvert mottok. 

Golsfj ellet. 
Vinteren 1996 dro hun avgårde 
til en hytte på Golsfjellet for å 
gjøre boken ferdig . Etter et par 
deilige stille dager, våknet hun 
en morgen med et hovent øye. 
Øyelokket hadde på midten 
merke etter en spiss gjenstand 
og det rant materie. Hun 

trodde først at det dreide seg om en betennelse 
og slo seg til ro med det, helt til kvelden nærmet 
seg. Da kom frykten snikende. Hun ble rett og 
slett mørkredd og ville ikke være der lenger. 
Flere mil fra folk, uten bil og med et 



strømaggregat som fusket faretruende følte hun seg 
ikke særlig høy i hatten. Natten ble lang og våken. Fra 
å trives med å være alene i ødemarken kunne hun ikke 
komme seg fort nok ned til sivilisasjonen. Dagen etter 
fikk hun telefonkontakt og ble hentet ned. 

Et par uker senere ble det foretatt en regresjon. Her 
kunne hun fortelle at hun hadde hatt besøk i hytten 
den natten. Hun følte at hun lå og svevde i løse luften 
mens tre vesener arbeidet med hodet hennes. Hun fikk 
påsatt en slags hjelm der det stakk en tykk nål inn i 
hvert øre. Den hadde også en form for klør over 
pannen og en av disse boret seg inn i øyelokket. To 
armer som var montert på hjelmen hadde· også gått 
inn i nesen, rotert og boret seg opp i denne. Dette 
påførte henne store smerter. 

Resten av hukommelsen var svart, hun greide ikke å 
kalle frem mer om hendelsen, selv etter gjentatte 
forsøk fra terapeutens side. Det eneste han oppnådde 
var en kraftig hodepine hos Kate. En liten, men viktig 
detalj var imidlertid at luktesansen, som hadde vært 
borte siden hun var l O år gammel, var kommet tilbake 
på det ene neseboret i løpet av denne hytteturen. 
Det er ikke godt å si hva Kate har vært utsatt for og 
kanskje får vi aldri noen fullgod forklaring på det. 
Hun har imidlertid hatt fYsiologiske virkninger av sine 
opplevelser som det kanskje er mulig å undersøke 
nærmere, nemlig det at luktesansen nå delvis er 
kommet tilbake igjen. 

For tiden arbeides det med å finne ut hva som 
kan ha skjedd med den. Kiropraktor og lege er i 
ferd med å undersøke henne og røntgenbilder er 
tatt. Eventuelle resultater herfra vil bli 
presentert i et fremtidig nummer av dette 
tidsskrift. 

I tillegg til rent fYsiologiske ettervirkninger har 
vi de mentale bildene som dukker opp. Man kan 
spørre seg: Hvor kommer de fra og hvordan 
skal de forstås? 

Som vanlig er det flere spørsmål enn svar i 
denne saken, som i de fleste andre av samme 
kategori. Vi får bare håpe at vitenskapen i 
fremtiden kan fravriste hemmelighetene til ,disse 
mørke deler av vårt indre. Det finnes i dag ikke 
instrumenter som kan måle ikke-fYsiske 
fenomener. Og da blir vi stilt ovenfor 
dilemmaet: Skal man velge å tro på hva dette 
mennesket påstår å ha opplevd, eller skal man 
forkaste det hele som fantasi og (livaktige) 
hallusinasjoner? Kanskje vil vi ennå ikke kunne 
godta annet enn det som til enhver tid er 
vitenskapelig bevist, før eventuelt den tid 
kommer da flere enn 50 prosent av befolkningen 
har den samme type opplevelser. Da vil dette 
utgjøre «normalen», og rollene blir byttet om. 

Gjengitt med tillatelse fra UFO-Norge, fra tidsskriftet «UFO», 
dobbeltnummeret 3 & 4- 1997. Skrevet og redigert av Kjell Arne Høviskeland. 

VÅKN OPP!! 
En annerledes og avslappende helg i Svarstad. I et lite rødt hus oppe i skogen. 

En helg med; 
• meditasjon og yoga 
• div.foredrag om universet 
• hvem er du? 
• UFOer 

Kveldskos med disse temaene, og om Peace Pro.ject Global Network. 

Huset har enkel standard. Ta med soveposer. Svarstad ligger 46 km. nord for Larvik. 
Helgen koster kr.800,- alt inkludert. Vegetar- og kjøttmeny. 

Ankomst fredag 22/1-99, kl.19.00. 
Avreise søndag 24/1-99, kl.l4.00. 

For mer informasjon, kontakt Kate Thorvaldsen på tlf. 920 17 393 

TA MED GODT HUMØR OG VI MØTES TIL EN ANNERLEDES HELG! 
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MINE EGNE OPPLEVELSER 
INNSENDT AV 

DORA ODINSDATTER. 
lant mange merkelige hendelser har jeg også hatt nattlige «manipulasjoner», som gav synlige merker. 
Under hele våren-95 var det noe som skjedde med meg om natten. Noen ganger våknet jeg med 
merkelige blåmerker rundt øynene eller fra fremre delen av øyelokket, rundt tårekanalen og ned langs 
nesen. Det merkeligste var fargen. Det var som om noen hadde tegnet/malt med sort/mørkeblå tusjpenn 

på meg. Det var aldri «malt» noe fra midten av øyelokket ut til ytre øyekrok. Første gang jeg så meg i speilet på 
morgenen, fikk jeg nesten sjokk da jeg så de skarpt avgrensede blåmerkene! 

I løpet av dagen bleknet de bort, men noen ganger 
kunne dette ta to til tre dager. Vanlige blåmerker 
endrer farge fra gul til gulgrønn og gult før de 
forsvinner. Det hendte også at jeg hadde latt 
blåmerker på armer og bein. Jeg følte meg 
«mørbanket» og utslitt da jeg våknet, til tross for at 
jeg hadde sovet hele natten. Det rare var at jeg ikke 
lengre husket drømmene mine slik jeg gjorde 
straks før disse blåmerkene begynte å komme 
nattestid. Jeg våknet med en 
svak følelse av at det er noe 

ellers var sysselsatt med. En tid, ca. lO år, ble slike 
«ting» varslet/bebudet ved fysiske reaksjoner. Jeg 
opplevde en slags «bedøvelse» av den bevisste 
oppmerksomheten. Jeg følte iskulden j' og opp 
langs ryggsøylen til hodet straks ovenfor ørene. Det 
la seg som et iskaldt bånd rundt hodet. Ovenfor 
«båndet>> ble resten av hodet «åpnet>> og visjonene 
kom, like klart som filmer på TV. Det er som om 
jeg alltid har forstått at alt er frekvenser. Dette fikk 

jeg forøvrig bekreftet ved en av 
«leksjonene» i Universet, via 

jeg ikke skal huske. (Først i 
-98 husker jeg drømmene 
mine) ))Forbaskede typer! 

telepatisk kontakt med det jeg vil 
kalle for «noe», i mangel på et 
mer presist navn. 

Enda merkelige var min 
reaksjon da jeg så meg i 
speilet etter en ny runde 
med blåmerker ved øynene. 
Denne gangen var jeg veldig 
blå/sort på et større område 
enn vanlig. Da jeg så meg i 
speilet ble jeg sint/rasende 

Denne gangen 
har dere giort mer 

enn dere 

En annen opplevelse, som jeg 
aner har sammenheng med alt 
det andre, vil jeg også fortelle 
om. Vinteren 93/94 kom jeg 
kjørende fra Tromsø inn mot 
Storfjord-Lyngen. Det var 
fullmåne og stjerneklart. 

har fått lov til!)) 

og tenkte 
spontant:»Forbaskede typer! Denne gangen har 
dere gjort mer enn dere har latt lov til!» Når jeg ble 
klar over min reaksjon ble jeg forskrekket og 
undret over hva som skjedde med meg. Jeg gikk til 
lege som tok en mengde prøver og erklærte meg 
som meget frisk og sunn. Ved denne tid, noen år 
før og litt etter, var jeg «utsatt» for mengder med 
det jeg vil kalle for visjoner. De kunne vise fortid, 
nåtid og fremtid. Jeg ble «undervist» i fysikk, 
metafysikk, sammenheng mellom sjel og kropp, 
hva døden ikke var, tid og rom, samtidighet og 
mye annet. 

Jeg utviklet stor følsomhet for andre menneskers 
følelsesfrekvenser som kunne bli slitsomme før jeg 
lærte meg egenbeskyttelse. Det hendte at jeg «ble 
tatt med» på «reiser» i universet, uansett hva jeg 
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Klokken var 23.30 da jeg 
passerte Oteren, lengst inn i 

Storfjorden. Da jeg var ved Kvesmenes ble jeg 
oppmerksom på et lys som plutselig dukket opp på 
andre siden av fjordens fjellvegg. Jeg registrerte 
lyset og trodde det var en snøscooter som var på vei 
opp mot tregrensen. Kanskje skulle det jaktes på 
småvilt? Som vanlig kjørte jeg ganske fort når jeg 
nå var (nesten) alene ute på veiene. Jeg lyttet til 
musikken på radioen da jeg plutselig kom på å se 
etter hvor scooteren kjørte. Den hadde nå kommet 
over tregrensen, men det som verre var at den 
plutselig begynte å kjøre langs etter den bratte 
fjellveggen og holdt samme fart som meg! 

Dette kan ikke være en scooter men et helikopter, 
tenkte jeg, og slo meg til ro med det. Jeg undret 
meg over hva den skulle gjøre så sent. Kanskje 
syketransport? Jeg hørte ikke motorlyd og undret 
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meg over det sterke lyset den hadde. Egentlig så 
jeg ikke annet enn et lydløst lys på andre siden av 
fjorden. Hvorfor den holdt samme fart som meg 
ante jeg ikke. Når jeg kjørte med lavere hastighet 
gjorde den det samme. Da jeg speedet på gjorde 
den likeså. Da jeg kom til Skibotnen måtte jeg 
kjøre inn og rundt botten (viken). Dette tok ca. 10 
minutter. Da jeg igjen begynte å kjøre langs fjellet 
ved fjorden, var det som om lyset hadde ventet på 
meg. Det fortsatte å kjøre i samme hastighet som 
meg. Fjorden ble bredere jo lengre ut mot Lyngen 
vi kom. Jeg kunne ikke annet enn å undre meg 
over det merkelige lyset som fulgte meg. Jeg 
husker at jeg tenkte:» Hva i all verden er dette? 
Kanskje er det utprøving av noe militære 
farkoster?» Plutselig fikk jeg svar! «Vi er her for å 
gi oss til kjenne, si at vi er her. Vise oss for deg». 
Det var som om de ringte trådløst fra bevissthet til 
bevissthet - telepatisk kommunikasjon! Jeg ble 
meget forbauset. Det føltes som om vi kjente 
hverandre fra før! Når vi var i høyde med (jeg midt 
imot) Lyngseidet, forsvant lyset i en svimlende 
hastighet rett opp i luften! På noen få sekunder var 
det borte. Jeg fikk meg ikke til å tro noe annet enn 
at dette var en militær prøvekjøring av et 
hemmelig fartøy. At "de" hadde svart meg, 
bestemte jeg måtte være en innbilling. Hvorfor jeg 
innbilte meg noe slikt burde jeg ikke dvele ved .. På 
morgenen ringte jeg til lensmannskontoret i 
Lyngen for å spørre om eventuelle aktiviteter. 

Skrevet og redigert av Kjell Ame Høviskeland. 

"Accompany you to your space ship and submit to 
a physical e:-:arn. 'A'ith the possibilit_y of being 
impregnated 'A'ith alien sperm while under a state 
of hypnosis? Sounds enticing.. thro'A' indinner 
and a bottle of Jim Beam and l'm yours ... " 

«Følge med dere til romskipet og underkaste meg en 
fYsisk eksaminasjon med muligheten for å bli gjort gravid 
med utenomjordisk sæd mens jeg er i en tilstand av 
hypnose? Lyder forlokkende ....... sleng med middag og 
en flaske Jim Beam og jeg er med ..... » 
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Ingen hadde sett eller hørt noe uvanlig. I alle fall 
var ingenting innrapportert kl. 09.00 denne 
morgenen. Jeg har dessverre ikke notert meg 
datoen og hvilken måned dette var på vinteren. Jeg 
vil minnes atd et var i slutten av november -93 
eller -94. Det var snø, stjemeklart og så lyst ute 
som det kan være i nord, ved fullmåne i nov/des, 
og januar. 

I ettertid har tanken streifet meg at dette kan ha 
vært en UFO. Da jeg i høst fann boken «Bortført av 
Ufo» på Alternativ messen i Oslo, fattet jeg 
interesse for den der han lå blant all annen 
litteratur. Jeg har ikke vært særlig interessert i 
UFO-litteratur før. Dypt inne i meg har jeg <<Visst>> 
at det er liv på andre planeter. Om denne viten 
springer ut fra logisk tenkning om at 
usannsynlighet bar Jorden, som eneste planet i vårt 
solsystem, er bebodd, vet jeg ikke. Dersom jeg 
sammenholder dette med mye annet jeg har sanset 
og opplevd er det sannsynlig at jeg bar faktisk 
kunnskaper om slikt. 

Holder forøvrig på å skrive bok om noe av dette. 
Mest om det som kan ha betydning for andre og for 
jordens fremtid. 

«leg vet ikke helt 
Er du sikker på at ideen med å forkle 
invasjonsstyrken som værballonger 
vil komme til å fungere?» 



DR STE VEN GRE ER presenterte et sammendrag av de best tilgjengelige bevisene på UFO'er som besøker 
jorden, ved hjelp av dokumenter, audio- og videotape. 

DR EDGAR MITCHELL, Apollo 14-astronaut, deltok og ga sin tilslutning til bevisene. "Opprinnelig var 
jeg sketisk til denne virkeligheten, men jeg tror idag at tyngden av bevis krever en ærlig vitenskapelig 
vurdering av fakta". 

EN JURIST fra North Carolina som arbeidet som kryptolog i Pentagon med Top Secret-klarering under 
Eisenhowers presidentperiode på 50-tallet, så materiale fra et styrtet romskip og så antatt ET -skrift på 
materialet. Han sier at Presidenten ble orientert med jevne mellomrom om UFO-saken. 

KOMMANDØRKAPTEIN GRAHAM BETHUNE møtte en 100 meter stor UFO utenfor Newfoundland i 
1951 , noe som også ble sett av hans besetning og passasjerer som omfattet en psykiater fra marinen. Han ble 
fortalt av etterretningstjenesten under forklaringen han gjorde senere, at det var 268 romfartøyer av samme 
størrelse som den han så på jorden på den tiden, hvorav 16 befant seg i Nord-Atlanteren. 

EN RADAR OPERA TØR I LUFTVÅPEN ET og hans kolleger så flere UFO' er på radaren ved Klamath 
Falls, Origon. Han fortalte at dette ikke var uvanlig, og at NORAD (Nordamerikanske Luftrom og Forsvars
Kommando) fulgte dem fra luftrom til luftrom. Han så B-52 bombefly lande med UFOer i nærheten. 

SERSJANT CHUCK SORRELS berettet om lange nattlige møter med mange UFO'er over Edwards 
Luftforsvarsbase mens han kunne registrere hendelsene på sin radar. Frigitte lydbåndopptak bekreftet at 
jagerfly ble sendt opp for å avskjære farkostene. 

ET VITNE så over Loring Luftforsvarsbase sammen med sin flyinstruktør, en stor tringulær UFO som befant 
seg i nærheten av flybasen i flere timer. 

EN ANSATT l MARINEN med Top Secret klarering var i 1981 vitne til et møte med en UFO utenfor 
østkysten, et fenomen som ble registrert av satelitt, radar og forfulgt av militærfly, og som førte til at man ftkk 
tatt et klart bilde av fartøyet. 

DONNA HARE, var tidligere leid inn til å jobbe i fotolaboratoriet i Johnson Space Center i Houston. Hun sa 
at hun så en tekniker i NASA retusjere bort en UFO fra et sattelittbilde og "at det ble gjort som en fast rutine" 
ifølge hennes kollega. 

MAJOR GEORGE FILER nevnte i detalj flere hendelser som omfattet en rapport om at et romvesen var blitt 
skutt ved enden av rullbanen på McGuire Flyvåpenbase og senere fløyet til Wright Patterson Flyvåpenbase med 
et C-141 transport fly for nærmere undersøkelser. 

EN VERDENSKJENT ASTRONOM var tilstede sammen med en mengde andre konferansedeltagere da et 
åpenbart utenomjordisk signal ble mottatt ved Harvard-observatoriet (SETI). 

Hva kongressen ikke ftkk høre: 
EN ETTERRETNINGSOFFISER som var innviet i en desinformasjonsplan som gikk ut på å isenesette et 
falskt angrep ved hjelp av rekonstruerte utenomjordiske farkoster (Alien Reproduction Vehicles) ble hentet av 
etterretningsvesenet og hindret under fremføringen! 
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Santa Barbara Working Group Report.0 
17. januar 1997 
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THE SUNDAY TIMES SKREV SØNDAG Il. OKTOBER 1998: 

Tidligere astronaut Edgar 
Mitchell støtter påstand om 
.at sannheten om UFO'er har 
blitt holdt skjult. 

rtikkelen innleder med at Edgar Michell ble i 1971 A det 6. mennesket som gikk på månen. I denne 
artikkelen heter det bl.a at han tror at 
aliens/utenomjordiske har landet på jorden. .. Den 

tidligere NASA -astronauten forsterker sin kampanje for at 
Washington skal bekrefte at det er liv utenfor jorden. Han er 90% sikker på at mange av de tusener av UFO'er 
som er registrert siden 1940-årene tilhørte besøkende fra andre planeter. Selv om noen av observasjonene har 
vært illusjoner og andre naturlige fenomener, forblir veldig mange uforklarlige, sa han. Dette tyder på at det 
.finnes fartøy, bemannet med menneskelignende vesener og med egenskaper som ikke eksisterer i det 
militærutstyret som noe land på jorda har, som vi kjenner. Det er et forbløffende utsagn fra en vitenskapsmann 
som hittil har vært varsom med å opptre blant UFO loger som av mange blir oppfattet som forskrudde. 

Michel sier at hans forskning, som omfatter samtaler med mennesker som har arbeidet i etterretningsvesenet og 
i militære enheter, har overbevist ham om at amerikanske myndigheter har skjult sannheten om UFOer i mer 
enn 50 år. 

I en meningsmåling som Time Magazine gjennomførte i fjor, viser at 22% av USAs befolkning deler Mitchells 
overbevisning om at andre planeter har vært i kontakt med mennesker. Det tilsvarer rundt 80 millioner 
mennesker bare i USA. 

RE,.,.SAK OM 
ERS,.A,.NING 
FOR ,.0 
ARBEIDERE 
SOM DØDE l 
AREA 51. 

NETIMitchell 

å vegne av familien til to arbeidere som døde etter å ha blitt utsatt for giftig avfallsbrenning på den 
hemmelige basen Groom Lake Base, også kalt område 51 , har en juristprofessor ved George 
Washington -universitetet , Honathan Turley, krevd å få vite hva som skjedde da to arbeidere døde. 

Bakgrunnen var at en appeldomstol i San Francisco fastslo den 27 juli i år at fem nåværende og tidligere 
arbeidere ved basen, og de to enkene til de døde mennene, alle representert ved adv.Turley, ikke er berettiget til 
å få vite hvorvidt farlig materiale eksisterer i område 51 og hvordan det blir behandlet. Retten slo også fast at 
både resultatet av den føderale undersøkelsen av basen, og basens navn ikke kan bli avslørt. 
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Dermed stadfestes en domsavgjørelse av 8. januar 
som støtter Luftvåpenets påstand at en frigivelse av 
informasjon kan sette nasjonens sikkerhet i fare og 
være i strid med en instruks av 1995 fra President 
Clinton. 

Advokaten anket denne avgjørelsen og for 5 dager 
siden, den 3. november ble det klart at en 
apelldomstol fattet dette vedtak, uten kommentarer, 
som gikk i myndighetenes favør til tross for 
arbeidernes påstand om at giftig materiale, inkludert 
malingen til det kjente Stealthflyet som ikke 
registreres på radar, blir vanligvis brent i åpne grøfter i strid med føderal lov. 

Vatikanet og 
utenomiordiske. 
Fra førstesiden på den erverdige Londonavisen The Times lørdag den 29. august 
1998 kan vi lese følgende: 

Representant for Vatikanet har tiltro til ET 
og hans venner 

NET!Area51 J 

Utenomjordiske eksisterer og det er ingen konflikt mellom å tro på romvesener og troen på Kristus, sier en 
teologisk talsmann som står Paven nær. 
Pastor Corrado Balducci i Menigheten For Evangelisering Av Mennesker, hevder i en bok om bortføringer i 
romskip som blir publisert i neste uke, at det er feil å hevde at rapporter om møter med utenomjordiske ikke er 
troverdig. Han sier at det er akseptabelt å tro og hevde at utenomjordiske finnes. Deres eksistens kan ikke 
lenger bli benektet, fordi det finnes for mange bevis på eksistensen av utenomjordiske og flyvende tallerkener. 
Han viser også til en setning i Det Nye Testamentet hvor Paulus refererer til Jesus som konge i Universet, ikke 
bare konge på Jorden, i det det står at; I min Herres hus finnes det mange rom. "Det betyr at alt i Universet, 
inkludert utenomjordiske og UFO'er er forenet med Gud" 

Avisen skriver videre: Hadde Pastor Balducci ytret slike påstander et 
tiår tilbake, ville den katolske kirke utvilsomt ha tatt offentlig avstand 
fra slike kommentarer. Isteden finner vi at halvparten av verdens 
befolkning, som er katolikker, blir invitert til å diskutere - ikke forkaste 
- en oppfatning som har grunnleggende konsekvenser/or hele det 
religiøse fundamentet. 

Ironisk nok avslutter The Times med: Var det rent ti?feldig at tre 
ledende religiøse figurer deltok i et møte i Det Hvite Hus nylig? 
Kunne de ha blitt fortalt privat at de måtte forberede seg på en 
forestående kunngjøring om at utenomjordisk liv er blitt oppdaget. 

Kan det ha vært slik at Det Hvite Husfortalte de tilstedeværende: "Dere har fem år på å lære opp menigheten 
i den utenomjordiske forståelsen?" skriver altså The Times . NETIVatican 

CSETis arbeid med å fremme sannheten om UFO-spørsmålet i USA. 

Det er store krefter i USA som kjemper om hemmeligholdelse og frigi ving av forhold som er utenfor demokratisk kontroll. Her står mye på 
spill, både personlig og militær makt. Men først og fremst er sannheten om UFO'enes nærvær på jorden noe som angår befolkningen her. Det 
handler om fred, fremtid og ressurser og ikke minst om jordens plass i et fellesskap med våre naboer på andre bebodde planeter. 

I denne situasjonen er det viktig å holde fokus på at sannheten alltid vil være sterkere enn løgnen_ Den kan bare forsinkes, ikke utviskes. Her er 
noen ord fra en av de siste talene til Stev en Greers mest betrodde medarbeider, Shari Adamiak. Hun døde i januar i år etter å blitt utsatt for 
hudkreft, som beviselig er påført av ytre stråling med ukjent opprinnelse. Hun har flere enn noen annen deltatt på alle de nattlige forsøkene som 
Steven Greer har arrangert for å få kontakt med utenomjordiske romskip. 
Vi må bevege oss inn i denne nye tidsalderen og innse at det er mange, mange andre intelligente sivilisasjoner i universet. De er våre 
brødre, og vi mye mer av livet til felles med dem enn vi kan finne av forskjeller. Uavhengig av om vi ser fid/stendig forsk;ellig i forhold til 
dem, en ting deler som vi iallfall deler er intelligent og bevissthet. I vårt arbeid med å Ja kontakt, har vi vært veldig heldige og velsignet med 
å ha hatt noen utrolige nære kontakter, den dominerende eifaringen fra alt dette, er det absolutte fellesskapet og den absolutte vennligheten 
som vi opplevde. 

NET!Shari 
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MINE EGNE TANKER OG MENINGER OM 
UFO-FENOMENET 

(DEL 2) 
av Kjell Arne Høviskelana 

Sekretær og kasserer i NETI 

eg skrev i det første medlemsbladet «UFO-nytt», i Våren -98 nummeret, om det ovennevte innhold i 
overskriften. Jeg tenkte at jeg skulle fortsette videre med mitt bidrag om mine egne tanker og meninger 
om dette spennende og interessante ufo-fenomenet. 

Jeg har i det siste, og spesielt etter Alternativ-messa i Oslo, som ble avholdt 6-8 november, fått 
forsterket min egen misjon her i livet som går ut på å informere flest mulige her i Norge om at UFOer 

og utenomjordiske skapninger eksisterer. Det er så mange som ikke kjenner til denne viktige informasjonen vi 
sitter inne med, at dette er noe virkelig, noe ekte. Vi må skape mer interesse og blest om fenomenet, henge opp 
plakater, mer mediadekning i form av intervjuer m.m. Jeg har selv hengt opp en del plakater vedr. 
videokveldene i Oslo og NETI' s budskap i form av våre formål m.m. 

Jeg oppfordrer dere medlemmer, som har anledning til det, å ta kontakt med oss for å få tilsendt alt fra 
lO tillOO stk. (eller mer) informasjonsplakater (A-4 størrelse) om vår organisasjon NETI, slik at vi sprer 
informasjon om vår eksistens. Det finnes massevis med butikker som har en vegg der det henger masse «annet 
rart» av informasjon, der kan vår informasjon bli lest! Jeg har selv stor interesse for å holde små og store 
foredrag til neste år, der jeg er en informant om UFO-saken. Når alle her i verden får et sluttbevis på at dette er 
sant, at en samlet verden f'ar en reell offentlig kontakt med de utenomjordiske, må vår historie og religion 
skrives om. 

Jeg selv ønsker å få et mest mulig korrekt svar på hva som har skjedd tidligere, hvorfor vi er her på denne 
jorden, hvor vi stammer fra, hva er det som er riktig av det som vi lærte på skolen, hvordan blir fremtiden vår 
o.s.v.? Selv kommer jeg fra et kristent hjem et sted på Vestlandet, men jeg er ikke personlig kristen selv. Når 
jeg tar opp min tro på at Esekil ble tatt opp i en UFO, med de ord som ble brukt på den tid i det nye 
testamentet, blir det ikke mottatt med noe enighet. «Det er ikke slik>>, sier dem. «Hvis det er slik som jeg sier at 
det finnes utenomjordiske som besøker oss her på jorden i sine farkoster, da er det onde demoner som er sendt 
fra en ikke snill person et sted der ute», sier de kristne jeg kjenner. Tull! Det er, i følge meg selv og mange 
andre NETI-medlemmer jeg har snakket med, ikke onde demoner, men utenomjordiske skapninger som 
kommer til oss med et budskap om kjærlighet og som vil hjelpe oss videre i vår utvikling. Ikke minst kommer 
de med et budskap om at vi ikke må utslette oss selv med de forferdelige våpen vi har gjennom de krigene som 
blir ført. De utenomjordiske blir sendt hit til jorden for å rapportere tilbake til sine egen planet om hva som 
skjer hos oss. 

Selv er jeg opptatt av den informasjonen som er rundt emnet bortføringer, hva de som blir bortført sier de har 
opplevd og hvilken informasjon de har fått. Vi presenterer i dette julenummeret et intenju med Johan Atle 
Lein, som bl.a. holdt tre foredrag under den nevnte alternativ-messa. Vi gjengir ordrett den informasjonen som 
sto i UFO-Norge' s tidsskrift: «UFO», om Kate Thorvaldsen' s egne opplevelser. Meget interessant og nyttig 
lesing. Hun var også en av de som holdt foredrag på NE TI' s 1-årsdagsfeiring i Oslo, søndag den 22 .11. 

Vi som jobber med medlemsbladet vil bringe mer av denne type informasjon i fremtidige medlemsblader, i 
likhet med observasjoner verden rundt som er av nyere dato. Ikke minst også hva som skjer innenfor Dr. Steven 
Greer' s viktige arbeid i CSETI. Jeg er selv en stor beundrer av hans pågangsmot og det arbeidet han legger ned 
for å få sannheten fram. Det at han har gått ut på Internett og offentliggjort navnene på enkelte av de personene 
som har stått fram for han under anonymitet, er modig gjort! Dette gjør han for å fortgang i saken for å få frem 
den skjulte sannheten. Vi får håpe at han lykkes med sitt viktige arbeid! 

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å få ønske alle dere en riktig trivelig jul og et godt nyttår. 
Måtte det nye året stå i fredens tegn. 
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Oberst Phllip .l Curso { pensJOnert fm 
US dode nv et hj!,:1icnttukk 
ccd U 5 torsd<ig den l6ju!i ! 99ft 
Han ble 113 
Curso. som ble vcrd~.av;berwnt gmnnet 
den kontroversid!c boken, "fhc 
Afkr RoS\.\ dl", val en hovt dekoren 
ntliser, rnu!lagcr av over 30 rncdalJCI 
og andre dekorasJotier Dekoms,)OHCI\ 
han sutle m.:st pris v;u The Knig.ht 
Ollker Crom1 ofHa!y gnnmct hans 

mbctd i Italia under og 
'""'l"'''d'"" sum etlcrret-
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20 juli, Arizona. 
kuer ble funnet maltraktert på en 
ranch nær St Jons, Arizona, en 
ved Highway 191 nmdt 135 
øst av Flagstaff. Ifølge to vitner 
var alle fire kuene ventendes med 
kalver på dette tidspunktet. 
og øynene var borte. Også 30 fot 
fra kuene ble det funnet ufødte 
kalver. «Tungene fra begge 
og de ufØdte kalvene var fjernet 
de som utførte maltrakteringen. 
Tapet ble anslått til å være 
bortimot l O. 000 dollars i JØige 
Arizona Kveg-organisasjon, som 
undersøker denne hendelsen. 
IfØlge Terry W Colvin. så lmr det 
vært andre rnaltrakteringer nylig 
ostre del av Arizona. «Noen 
dreper og maltrakterer kveg, 
hester og andre d)T i sørøst
Arizonabyenc Cochise, Pima og 
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om en 
""'''SIS'"'"'" bak Red Square i Iv1oskv·a, da han og en kamerat fikk øye på et 

ol:tiekt på den klare nattehimmelen. «Det var omtrent lOO meter over 
og beveget seg sakte og stille. Det var fonnet som en boomerang, 

var ikke helt fast siden sidene kunne bevege seg ut og inn. Undersiden 
gulgyUen farge og svart. Etter et minutt eller så, lbrsvant o~jektet bak 
stort varehus. så vi sprang til Red Square for å følge det. Mens vi så pa det, 

'u"'''<:;''""' det seg som om det skulle i en annen retning, men det beveget seg 
i samme retning. <<Det virket som om at det ikke spilte noen rolle hvor 

. skulle hen, det beveget seg i samme retning. Det snudde seg to · 
,, og hver gang det snudde seg virket det som om det snuØde på sin 

akse i steden for å svinge som et vanlig fly ville ha gjort. Gradvis 
fartøyet seg oppover og bort fra oss til det ikke lenger var i syne. Alt 

var det til syne rundt 5 minutter. «Frem til denne hendelsen var jeg 
· til alle påsL1!te UFO-observasjoner, men nå er jeg ikke så sikker 

Jeg er veldig interessert i å vite om noen andre har hatt en lignende 
eller kjenner til dette ukjent c fartoyct». 

18 August, England. KL l7.48, James 'M' 
kormn<er gående lljem fra arbeid i Frome, Somerset, da han ser opp og 

øye på en triangel--formet UFO som krysser hinm1elen. «Det så 
!){)(Jmcmttlglorrnet ut med svart farge og f1oy like raskt som et 
tnilit2e1ily mot Trowbridge i Avon. Som en erfaren Jlyver kan jeg se 
•v•=J'"'""'" mellom en MlG-29 og en Su-27 i lO 000 fots høyde, sa jeg 

ikke feil når jeg forteller mennesker at det var ikke noe fly som vi 
til jeg så». Det blir påstått at den samme UFOen ble sett av 2 

Vitner i Sonthwick, en by mellom Frome og Trowbridge den 
samme k\ieJden. 
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1-2 August 
ent1tsiastene Jonathan Browning og 
Christ Martin dro på «UFO-jakt» i 
Wiltshire området og hadde suksess siden 
de fikk filmet et sterkt lysende objekt der 
lysene, for å si det mildt. var merkelige. 
To uker senere var muligvis det samme 
objektet på besøk igjen. Sammenligninger 
mellom de to objektene kan dras av de to 
videotapcne der det konkluderes at det 
ikke er noen fly eller helikopter,og heller 
ingen andre konklusjoner er blitt giort fur 



,. 
Obs.at'Vasjoner av mystls 
~~~ 1J•nstander 1Jort l jul 

.,,;$Mi <W' Q 

. l ~fra 40-arene 01 fr 
J/11, 
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AAf'/tC 

Oift-A1HMtNf Of. lH4 Mlt fOilC( 
~t ...... ••.tt.tt iflt t.s:.+ *"' ~ufl'tJU C.t~• tltW:ftl 

... .._ ~w '"'*". tJ.-:u 

\, f'tr\t in tl!e l'lUrniH'J of z1, t~~;, ~li [J.f!.Pfit.J~:I•,uel.y lll®L}, ~tto tJS~f 
stw.rlv PoHet !l•l~lø:P i~<• ut~~tlt.tJl Hl)llU outtidc . . (.'ht tl.td 9U~ n 
ut li~l$lld4~c. tnl"l.hilj '" •lttrat~ •iiJIIt \l4ve: 'rUh~.S Of bee:n lor"d 
tlll!!il\, t~i' t:JH~ey 1•r jl{pn'iMt•l\ Ul ~~~ 011UUe t~ !}ttt t• ln'II~1Hgttf, 
Tlle Q\'fW\flJtY flif$1\t t,!dd rHØQ(l<d~JI 4111) .aJ lowe:~ \ltf"~i'! pnroin:trt ~Il . pre .. 
t~td M fM\, lht in~tivl\1\l~b rt!toftcr.J.! Heiflo'l 11 U:rM~t! ~\ØWttl~ objøct 
ill tJ!t· fØl'!: U. Tl!;: ublt:tt wd delttibed u ~l~Vt ~tAlk i!l I!JP1lll'*lltf! 
ut$ t:tli~+Qitltr in tliiflt, tl'!lro.rimttl.r ·~t<l· ta thr« 11d>::rt <~Ct4U t.ftt 
!Ilte tl'd JPJJr~;r:icliJt~1r (wC! ~t~r$ titqt~o It. tHLI'llo.tttln.ht ~n,ir~ forut 
'l'lth • "''*'t~ HJit\t. Tht ob$~tt.. hnH h•<G a P11ld~g rtd H'tllt OD tgp anu 
li lt-'~{l} •f \htl' lll!lltl Ullittnmlh, 'tlt~ <}b.fi!Ct lrAS li4Ycrfng Ol' qi\ lf;j!i , 
A~ tol!t 1\dh:ltllll:l'l «lltH'OldteJ lh4 \lt;Jttt;, h ll'.tnt~tl'~å.tlll'dujb t.M tt!:U 
tild d.li<~llHU't'!. At tid~ ti• !Jit .lnillli!tl arr • ttul"by' hm 'HeQt. [fl.tt. t 
fruJ~:r. 'tl\e ot>Jeet ~i brlt/11 sigltted ~~PNlhuttty 11\ M!lr h~l' ilttr 
tl!~ l>t.~l: yH.e. 

~. Tl!< nen day, ttret d.eprcnt~~~~ f Ut" ~~~.., Jll!S 1• 11'1 tf!.Nt.n· ~~rrt 
falol#ld ;ift(t-: .Ctt ~ject ll4lf been 1fi11tt<S Otl U>t grolltitS. 'Ilte loH~lftll( 
nttht {~9 Ill:!! !W} tlut ti"~« ,t~u .;!lt<:~et$. ror r.t4i•til)ll. . ~>~·t.ttlJi.tlt4 nti!tll!l'l 
o14,1 i~llitruent~n• ~rl! tlu;:ortte<l wi\ll j.let\lrtdlø9i- (n the t.llrtt d~· 
~f'l!UiMS 411~ ~ttf tlJ.t ti!<ttfit' Ql t.llt Vlf119\~ fOwtd>-.fl~ tl!t dltPl'UttilllS, 
A ft~At'by trtto htlf .n:tlfen~e t .o!>~.l)1j rudit~gti +l! t-. :s;lde øt the trte 
t~Ntl!'4 me dtptt$1.\41\s. 

l. l.4te>' fn the nhJbt • ttd , Jur.•Hi!! I(;M~ ... u .tnn ttH·ø~.a'l> ~M tf'c:U. 
1t u'lvt4 •mt tt1\1 :~nil~cll; ~t <~n~ polAt it •llfl""'t!d t('l tl>N>'~~ oH ~lo>dllt 
$f'rtfc1~J trnt thlllt'! ~tC.l.t tMc fj~e ~~~~•~'•n ~!tt 4bltcu iJid ~til ttt\~ 
•1Jl~t!"fll. lf!l>eii{Ut\t d;cruf\n, . tJ\rtcr ttn· Hkt øtljtets1olttt Mti,tfl 
t11 tlle 14', '""" ol>j(ctJ to lllt .ll~tt,!. •nø nnl! te ~t~~t iii0.1t\1\• •11 JJf ''Mr: li 
'l'!tr-1! t.l>~Xtt tOO ott ~u i'lørhll.ti, The llt!Je~a. ""'"" r;p;ifll.)' tn U!ujl 1J\9tli .. • 
-..l'ctC~~U ·~4 «iwh,yt~ rt~. ~~~~IJ mel bl ve: l t~ll\f., t'llfi ø!.IJtC.tf. tl) thr 
li~trtll IP,Pll•rf.d b . O! elli1!t~ul u··~~~~" ..:n 1'1·12 ~J' lfl\1,. l'hlly, ttlcn 
tvrti~Cf b\ .Ml c:ln:ic:,, 'f~ ovj!U} te tht l'\Ol:'th. ~.fl!t4 1!' lllt l li ftJt ·*" 1\ollf er ..... ~:. lllt ch,tt~t. tø \~ 'l.ttt~h !<li$ vt$\tll;c flllr f.li!l ur t.lir~t 
t\ovtJ •"" t.c•.otlf c~- 1 ttr~t:l\ ar 1llJ!I~ fr41lt tt~ to ti~. 1f\illl«mu1 iø4iv'i• 
1if11~h. tccl®fn9 f.bc IJ~rr>J1gnca. »itll~f.}t<l ·t\f lli:Cf~tftlcf. 1n prriJ;rtllft'J 

~ '"" ,, 
tJ.æf.$ f, .l,.'t CJ!l , usru: 
k~ty iilStt ~l!d~l' 
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ttlange likhetet ~'~F'-det som , .. • 
Begge steder ~~~;.~n st~r · 

Jmnsentr:as.jc!n av n:ulitær art Alle basene i 
området var på den tiden okkupert av 
a.merikanettle gnmnet den ~de krigen. 
Det v:ar også, sont i New Mexiccy, topp
hemfnelig:e f~r~~arsanlegg i nærbeteJ1 pg 
The SizewelfN~cle~r PI<:ii1t 
nl\l:ihete:n. WØ:9dbfi<tg:e· 

. hvor hendelsene faul:s1ed.; vår en 
ioint-operation m.ellom RAF og US Ajr 
Force. 
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som ble sett av både allierte og tyske flygere under den Il. verdenskrig tok ikke 
juleferie, noe disse to rapportene fra julen 1944 viser. Foo-fighterne var 
lysende kuler, ca. en fot i diameter, som manøvrerte rundt og inn i mellom 
formasjoner av bombefly og forstyrret mer enn de var en fysisk trussel. Men 

det ble ofte rapportert om elektriske og elektroniske forstyrrelser i sammenheng med foo-fighternes 
tilstedeværelse. 
Betegnelsen Foo-fighters stammer fra en tegneserie som het Smokey Stover hvor hovedpersonen 
brukte å si; Wher.e the re 's foo, the re 's fire, så da både flygere og sjømannskap begynte å se disse 
mystiske lysende kulene som utførte utrolige manøvrer ble de kalt Foo-fighters og navnet ble 

hengende ved. De fleste av disse observasjonene ble gjort av The 415th Night Fighter Squadron. 

UU.E ,J(JIAn'EN 19Ll4: 
l th Mission: Flere foo-fighterere befant seg i luftrommet sist kveld .. .. I nærheten av Hagenau ble det observert to lys som 
kom opp i fra bakken i mot vår Beaufighter. Etter å ha nådd vår høyde flatet de ut og fulgte etter oss i to minutter. Deretter 
forsvant de i hver sin retning og forsvant. 
8th Mission: .. ... så to oransje lys. Et lys sett i 10.000 fots høyde, det andre steg til det ikke lenger var synlig. 

28-DESEMRER 1944: 
l st Patrol så to grupper av lys, hvor hver gruppe besto av tre røde og hvite lys. Den ene gruppen viste seg på styrbord side og 
den andre på babord side i en høyde av l 000 fot og i en avstand av ca. 2000 fot. Deretter nærmet de seg hurtig Beauen. Vi 
foretok en høydeendring og dermed forsvant lysene. Det samme skjedde fire eller fem ganger under dette oppdraget. Den 
siste gangen så vi en lyskule som hang i luften, dernest beveget den seg rundt i alle retninger for så brått å forsvinne. 

The UFO BBS - http/www.ufobbs.com/ufo 

2~ DESEI\I\3E~ 1968: 
/\?OLLO 8 1\J\ELDEiii! 01\J\ 1\ T 5/\NT 1\ CL/\ US Elc::SISTEiii!Eiii!. 
Ved alle bemannede oppskytninger, helt tilbake til John Glenns Mercury l romkapsel i 1962 foretok 10 runder rundt 
Jorden, har astronautene blitt fulgt av mystiske lysende objekter. John Glenn meldte til bakkekontrollen at han ble fulgt av 
et stort sigarformet objekt med et skinnende lys ved siden av. Denne 
rapporten ble fulgt av mange tilsvarende ettersom årene gikk. Walter 
Schirra ombord i Mercury 8 var den første av astronautene til å bruke 
kodenavnet Santa Claus om UFOene som ble sett i nærheten av 
romkapslene. Men denne kodede meldingen ble ikke oppfattet av det 
brede publikum. Noe annerledes ble det da James Lovell ombord i 
Apollo 8 informerte hele verden om at; >>PLEASE BE INFORMED 
THAT THERE IS A SANTA CLAUS», da de dukket frem fra månens 
bakside denne julaftens morgen i 1968. Og mange forsto at det lå en 
dypere og skjult mening bak de ordene. 
The U.F.O.BBS- http://www.ufobbs.com/ 
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DGI TFIE NJINCIFIE DIBKEFI 

VED HEX!ANI~ NE\AI BEJUTH ~~IALEB~ 
UBA~ DEBEIVtEIEFIIBB4@ 

En desen:tber morgen en dag mellom julaften og 
nyttårsaften i 1984 ferierte herr og fru L i et telt ved 
Ponderosa Caravan Park. Parken ligger rett øst for 
Pacific Highway ved Hexham NSW ved Hunter River. 
Omkring kl.02.30. ble fru X vekket av mannen. Han stod 
på utsiden av teltet og sa opprømt «stikk hodet ut og 
fortell meg hva du mener om dette synet». Da fru L kom 
ut av teltet observerte hun en stor sigarformet gjenstand 
med et skinnende hvitt lys i frontenden. Lyset kom sakte 

mot dem, bevegende seg fra vest-sør-vest til øst-nord-øst. 
Lyset i fronten var større enn en fullmåne og lyste opp 
bobil-parken. Fru L var usikker på størrelsen av 
gjenstanden men mente at den måtte være på størrelse 
med en buss, en 20-25 meter lang. Hun mente den kunne 
være en 60-90 meter over bakken. Den gav fra seg en lav 
summende lyd som varierte i tone og styrke. Den beveget 
seg i retning av Williarntown Air Force Base som lå 13,5 
km. borte. 

«Sigaren» hadde vinduer langs siden, som syntes å være lukket og av samme farge som resten av gjenstanden, nemlig grå. 

to'Wiiltiardo'Ml AFB 

Omtrent fem minutter senere kom tre små 
diskosformede objekter, 3-4 meter i 
diameter, flyvende i retning mot «sigaren». 
De beveget seg svært hurtig i sikk sakk mot 
«sigaren». Hver av diskosene var grå, men 
hadde en hale som var orange eller rust-rød 
av farge hengende etter seg. 

2812S 

disc details 
-toil . 

·., grev 
\ 

ruøl-eolowed mne 

madowmoheod? 
only..., in one chc) 

nnalucØ dome · 

Den ene av diskosene plasserte seg bak 
«sigaren» og de to andre på hver sin side. 
Kort tid etter byttet disse to diskene plass for 
deretter å flyte bak «sigaren>> og den tredje 
disken. «Sigaren>> og de tre objektene 
dannet nå en lang kjede som forsvant i øst
nord-østlig retning. 
Fru L fortalte til slutt at hun syntes hun så 
en skygge eller konturen av et hode med en 
hjelm på i en av de små diskene. 

Fra UFO Reporter Volume l , number 2 (June 1992) 

Skinnende nyttårslys 
31/12-90 Asheboro, North Carolina, USA 

Den falt fra himmelen over Randolph County, men ingen kan fastslå hva det var. Steve Harrels syv år gamle sønn så den og 
ropte «flyet styrter, flyet styrter». Harrel senior snudde videokameraet i retning mot det og begynte å filme. 
«Det var et sterkt lys som falt ned fra himmelen>> sa Harrel. «Jeg visste ikke hva jeg skulle tro. Den så ut som en stor ball av 
ild. Den sank nedover og så plutselig var den borte». Han kunne ikke høre noe krasj og kunne heller ikke finne noe 
ned styrtet fly og ble sittende med følelsen av å ha vært vitne til noe usedvanlig den nyttårsaftenen kl.l7. 30 da han skulle 
videofilme sin sønn med hans nye go-kart. 

«Jeg tror ikke den kom fra verdensrommet. Det må finnes en annen forklaring. Det bare må det>> sier Harrel. The Asheboro 
Munical Airport har ingen forklaring å gi, heller ikke Randolph County Sheriffs Dept. Det lokale TV -selskapet , som 
sendte ut et team for å etterforske saken, tok Harrel med i et helikopter for å undersøke området for hendelsen, kunne heller 
ikke komme med en plausibel forklaring. 

George Fawcett, leder iNC Mutual UFO Network, tror han vet hva Harrel så. «Ut i fra Harrels forklaringer, uten å ha 
etterforsket saken, ser det torverdig ut. Hendelsen føyer seg pent inn i rekken av de mange UFO-observasjonene over North 
Carolina. Store objekter sett i lav høyde med sterke lys. 

The UFO BBS- http/www.ufobbs.com/ufo 
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rop s~;c;u;_; :· ,.,y,;.,:'r;~ 
00 NOT' 'cort ol\' Dt~IDUTE fra The 81 ae Book 

United States Air Force etterforsket aktivt UFO-observasjoner under et program kalt Project Blue 
Book som overtok etter Project Sign og Project Grudge. Programmet ble startet i 194 7 og ble 
avviklet 17.desember 1969. Blue Book etterforsket i løpet av denne tiden 12.168 observasjoner, 
hvorav 70 l (5,6%) av disse fortsatt har betegnelsen uidentifiserte. Resultatene fra dette 
programmet ble summert opp i følgende punkter: 
• Ingen UFOer som er rapportert, etterforsket og evaluert utgjør noen trussel mot nasjonens 

sikkerhet. 
• Det finnes ingen bevis, rapportert til eller oppdaget av flyvåpenet, som tilsier at 

observasjonene kategorisert som-uidentifisert- representerer noen form for teknologisk utvikling eller fysiske prinsipper 
som er utenfor den vitenskapelige ramme av i dag. 

• Det finnes ingen bevis for at observasjonene kategorisert som-uidentifisert-indikerer utenomjordisk besøk. 

Rapporten ble straks gjenstand for kritikk, og metodene for undersøkelsen ble kalt amatørmessige og tilfeldige, og 
påstander kom om at flyvåpenets hensikt med prosjektet var å dekke over UFO-problemet, og å kunne latterliggjøre 
mennesker som så merkelige gjenstander på himmelen. Blue Books medarbeidere konkluderte med at personer som så disse 
merkelige tingene var; 
l . utsatt for en mild form for massehysteri. 
2. var potensielle løgnere, eler var ute for å bløffe. 
3. psykopatologiske personer. 
4. utsatt for misidentifikasjon av et stort antall kjente fenomener eller gjenstander. 

Ikke rart at folk ble sinte, og samtidig redde for å rapportere en ny observasjon, hvis så skulle s~je. 
Vi bringer ihvertfall tre observasjoner fra The Blue Book om gjenstander som ble sett i juletiden og som ble klassifisert som 
uidentifisert. 
Des 28 ll53 l·1ar)rsv-lle Callforn-a 1155 : 
Vitner: Yuba County Lufthavn-Leder Dick Brandt. 
Så en tallerkenformet gjenstand med et intenst blått lys, hvor lyset ble reflektert av en nærliggende bygning. Gjenstanden 
svevet stille i luften i ca. halvannet minutt før den forsvant. 
Des 31 ~ Gllam 2:10 : 
Vitner: USAF l st Lt. Ted Brunson som fløy en F -86 jet -jager. Et rundt hvitt objekt fløy under F -86en. Brunson forsøkte å 
svinge etter gjenstanden men var ute av stand til å følge med de krappe svingene gjenstanden tok. Gjenstanden skjøt så fart 
og ble borte. 
Des 25 ~ l·!onroe Or~on 03:30 : 
Vitner: Sivilt og militært personell: Tre runde objekter, hver på størrelse med en bil, gav først fra seg røyk eller damp for så 
å bli til tre rød-orange lys. Et smell i begynnelsen av den 90 minutter lange observasjonen kastet et av vitnene i mot en bil. 

The UFO BBS - http/www.ufobbs.com/ufo 
Som man kanskje aner av artikkelen er antallet UFO-observasjoner ikke relatert til en spesiell tid eller tider av året, men 
spredd jevnt utover. Arten av observasjoner skiller seg heller ikke ut fra den store massen. 

23 



f ''i. 
.:.l 

~~et Det Tr e 
enfle tallerkener unfler flen oo. verfler.t.Sit-æ 

24 



ccTho!ie who know do not: !ipeak., t:ho!ie who !ipeak do not: know". 

!=!APPOFIT~N~: 
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nder hele den Il. verdenskrig ble det stadig vekk 
rapportert fra allierte og tyske flygere om gjen
stander som etterhvert fikk betegnelsen «FOO
FIGHTERS». Dette var ukjente farkoster som 
fulgte etter de allierte flyene. utm<movrerte 
dem totalt ved sine flyveferdigheter. og forsvant 

l med en hastighet opptil tre ganger større enn de raskeste jager
flyene på den tiden. 

«floatin~ mystery ball is new nazi air weapon,, 

Supreme Headquarten. 
.wted Expedltlonary Force, Oec.13.1944. 

l aew aerman weapon Jl.as made lts appearaaæ today 
oD the western front,lt was dlsclosed. llrllleD of Ille ame~rlcatBI 
lir Force reports that tbey are encouDterlq sOver colored 
spberes ID the air over German terrltory. The spberes are 
encountered elther slqly or ID clusten. 

M ~ N N ~ S ,( ~ N ~ fvl A 5 < l N E 1\J E : 

Etter krigen ble det klart at tyskerne var i besittelse av mange 
avanserte fonner for våpen, hvorav V-2 rakettene. de flyvende 
bombene som terroriserte London, vel er av de mest kjente. 
Men de allierte kom over mange andre interessante ting kort 
etter krigens slutt. De fant flygende farkoster på alle stadier av 
utvikling, bl.a. noen sirkelrunde farkoster som kunne fly ved 
hjelp av en meget avansert turbindreven motor, Renato Vasco. 
en italiensk ingenior, forteller at han under krigen jobbet for 
tyskerne ved Fiats enorn1e underjordiske haller ved sjoen Garda. 
i nord-Italia. Der var han med på å konstruere luft-farkoster 
som senere ble testet ved Hermann GOrings Institutt 

I store underjordiske haller ble slike farkoster uniklet 
av såvel tyske som nazi-sympatiserende utenlandske vitenskaps
menn, i den hensikt å sikre Der Fuhrer og Tyskland teknologisk 
overlegenhet. Farkostene som ble utviklet fikk etterhvert en 
betydelig størrelse og ytelse. den storste på mer 15 m.i diameter. 
kunne gjore l mach. og stige opp til en hoyde av nesten 50.000 
fot. Denne ble forste gang testet i 1945 over Praha den 14. 

l februar. og stegda på tre minutter opp til 15.000 meters 

l Houston Post av 7. juli 194 7 fortalte Charles Od om. en tidligere 
B-17 pilot under krigen. om motet med en av disse gjenstandene: 
«De (foo-fighterne) så ut som kuler laget av krystalL klare. og av 
størrelse som en basketball. De ble ofte sett over Wien. Munchen 
og andre mal for bombing». Denne rapporten er ikke enestående 
og kan sammenlignes med hundrevis av andre fra krigens dager, 
som denne i New York Times den 13.desember 1944: 

ved Riva del Garda. Om de spesielle runde farkostene. som ble kalt 
<<FEUERBALL», ildkulen. forteller han at disse: «så ut som en 
spinnende disk. roterende rundt sin egen akse. og om natten så de 
ut som en brennende ball». Disse ble t]emstyrt fra bakken. og \ar 
ment å skulle forstyrre de alliertes bombefly. Nar de ble sendt ut 
«laste» de seg pa det fiendtlige flyets eksosgasser for deretter å 
kortslutte radaren og tenningsmekanismer. Mange flygere 
rapporterte om ikke-operasjonelle radarer og m~stiske sammen
brudd i diverse elektriske systemer ved motet med disse 
«ildkulene».Vasco \ar senere med pa a un·ikle en storre type 

sfæriske fartoy som het >>KUGELBLITZ», kulelynet. den første 
bemannede sirkelnmde flyvende farkost som kunne ta av vertikalt. 

hoyde. og oppnådde en hastighet av 2.200 km/t. Vitenskapsmenn som 
Schriewr, Habermohl og Miethe. som senere ble «rekruttert» a\· 
amerikanske og so,jetiske myndigheter etter krigen var med pa a 
utvikle disse fartøyene . l boken «U FOs-NAZI SECRET WEAPON» 
av Mattern-Friedrich forteller han at Victor 
Schau berger ( 1888-1 <J58) 'ar med pa a ut\ ikle 
flere av de << flyvende tallerknene» i arene 
l <J38-1945. Schauberger arbeidet under krigen 
med a veilede teknisk orienterte fanger i fra 
konsentrasjonsleiren Mauthausen. Hans jobb 
besto i a ta stress-analyser av metallet som de 
<<flyvende tallerknene» ble bygget a\ i 
samarbeid med de mange forsteklasses 
ingeniørene som ble tilfangetatt og brakt 0\ Cr 
fra de okkuperte omradene i Europa. for sa a kunne utn~1tes til 
fordel for Adolf Hitler og Gross Deutschland. 
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I løpet av 1944 var den første sirkulære flyvende farkost med en 
antigravitasjonseffekt ferdig utviklet. Den fikk navnet Haunebu I 
og var basert på Victor Schauberger og andre vitenskapsmenns 
tidligere forskning omkring sammenhengen mellom elektrisitet 
gravitasjon og magnetisme, og utnyttelsen av kombinasjonen av 
disse som fremdriftsmiddel. Et vitenskapelig område som er 
sterkt omdiskutert i dag, hvorav de konservative mener at det 
ikke finnes noen sammenheng mellom disse kreftene. 

·uansett, de små, og derfor nødvendigvis, ubemannede «foo
fighterne» inneholder alle karakteristikker av observasjoner av 
dagens UFOer: lydløse. utførelse av utrolige manøvrer. lysende 
i alle farger om natten. og med en fantastisk akselrasjons- og 
hastighetskapasitet. De forste større. og denned kanskje 
bemannede farkoster. hadde derimot motorer av 
konvensjonell type. hvor luft. sugd inn fra oversiden av 
maskinen. med enonn kraft ble presset gjennom turbiner og 
fordelt til dyser omkring farkostens underside. Kraften fra disse 
dysene skaper så et overtrykk under maskinen og følgelig et 
undertrykk over den. Dette forer til at maskinen kan ta av 
vertikalt. som en Harrier jet. 

Neste generasjon av disse farkostene hadde derimot et 
fremdriftssystem som opphewt Jordens gravitasjonskraft. Ved 
a skape et elektromagnetisk felt motsatt av Jordens rundt 
farkosten forte dette til at farkosten ble «.frastoct >> Jorden og steg 
vertikalt opp i luften. Ved a regulere feltets styrke kunne man 
foreta alle mulige manouer. stige høyere opp enn noen 
fly tidligere hadde vært . og oppnå fantastiske hastigheter. 

En av disse farkostene var skremmende lik det Venusianske 
«speiderskipet)) George Adamski sa og fotograferte i Mount 
Palomar i 1952 . Tyskerne kalte den Haunebu og den ble 
, ·isstnok provefloyet forste gang i 1939. 

Av størrelse varierte Haune
buene mellom 15 og 20 meter 
i diameter. George Adarnski 
sa at hans speiderskip var 
mellom 12 og 15 meter i 
diameter så det er en viss 
korrelasjon her. De 
menneskelignende vesenene 
han møne minner om det 
tyske «Nordische ideal
menscll»; høye, blonde, 

blaøyde og vakre. Semjase og Orthon. to av Adarnskis og Billy Meiers 
utenomjordiske kontakter, samt speiderskipet er avbildet nedenfor. 
Som man ser er Semjase og Orthon nordiske av utseende. 

Tyskerne hadde store underjordiske hangarer for disse farkostene, med 
sjakter førende opp til overflaten, som vist på bildet nedenfor. Hvor 
mange av disse farkostene som ble bygget vet ingen, men vitner 
forteller at flere ble senket i en innsjø i Østerrike ren før krigens slutt, 
og andre ble demontert. fraktet til ubåter som seilte til ukjente mål i 
Sør-Amerika, og muligens til Neuschwabenland på Sydpolen, et 
01måde som i dag ikke står på noen kart. Andre endte muligens opp i 
hendene pa amerikanske. engelske, australske og SO\jetiske forskere. 

Et faktum er ihvertfall at så mye som 38 store tyske U-båter «forsvant>> 
i løpet av krigens siste dager. og at en mengde mennesker med 
tilknytning til tysk våpenindustri på mystisk vis også forsvant i løpet 
av krigens gang. 
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The black !!iUn can light up the !!ioul o'f man. 
The white !!iUn light!!i up the exterior. 

SAK:;F!UNNEN - NAZI-UFOENE: 

Dannelsen av to organisasjoner. Vril og Thule, står som 
bakgrunnen for utviklingen av UFOer i Nazi-Tyskland. 
AdolfHitleL med sin nænnest fanatiske interesse for det 
okkulte. studerte i ung alder alt han kunne komme over av 
okkult materiale for å kunne danne et fundament for en ny 
verdensorden. Han mente at «verden måtte bli smidd på ny». 
Dette forte til at han kom i kontakt med viktige personer som i 
sterk grad skulle pavirke dannelsen av Det Tredje Rike. og 
hvordan denne nye verdensorden skulle fonnes. 
I et mote på Cafe Schopenhauer i Wien i 1917 ble de første 

:<!=!AFTEN 

En av tingene som kom fram var troen på en usynlig men 
allikevel alltid tilstedeværende kraft. En kraft skapt av Den 
s,·arte Solen. Om den sies det at: <<den svarte solen. den 
usynlige. kan opplyse menneskets sjel. dets interior. mens den hvite 
solen. den synlige.lyser opp eksteriøret». Denne kraften. påsto 
de. kunne bl.a.utl1)1tes som en drivkraft for farkoster på land. til 
havs og i luften. 

General Karl Haushofer. som var ekspert i orientalske 
kulturer og professor i internasjonal politikk ved universetet i 
Munchen i Bavaria (Bayern i dag). samt militær attache i Japan. 
mente at man pa visse steder i Tibet. India og Kina kjente til 
denne kraften. og utn~1tet den i all he1nn1elighet. og at han 
derfor kunne spore opp den praktiske bruken av denne kunnskapen. 
Maria Ortisch. som var et spiritistisk medium. mente at det 
fantes intelligente vesener pa andre planeter. og at hun kunne 
komme i kontakt med dem. for om mulig å kunne bmke 
opplysninger fra dem i dannelsen av strukturen for Den Nye 
Tid. 
Ludwig Weis. en kjent krigsflyger fra I verdenskrig mente at 
han kunne bist<i med byggingen av disse farkostene som brukte 
lyset fra Den Svarte Solen som drivkraft. 
Rudolf Freiherr lOn Sebootendorf. en meget rik mann som 
\ar stormester i Ba\ aria-ordenen. og som grunnla Thule
ordenen i 1918 i Berlin. finansierte deler m virksomheten. 

MIDLENE: 

Adolf Hitler og mange rned han var pa den tiden overbevist om at 
historiens ut\ i kling gikk i sykluser. og at tiden na var inne for 
en \ erdensomspennende forandring. In or Tyskland og Den 
Ariske Rase skulle danne gnmnlaget for Den Nye Verdens
ordning. For a gjore dette matte man forst rive ned det gamle 
for sa ~~bygge opp det nye. Den nye tiden skulle bli en n~ 

Etter som arene gikk ble det resultater av denne gruppens 
planer og arbeid. Karl Haushofer foretok flere reiser. bLa.til 
Kashmi r. Tibet. Sør-Amerika og Sydpolen for a forsta den 

viktige avgjørelsene tatt. Til stede var Adolf Hitler, Maria Ortisch, 
Ludwig Wais. Karl Haushofer, Rudolf Freiherr von Sebootendorf, 
samt Prelat Gernot. Møtets agenda var «Den Nye Tids Komme», 
<<The Spear Of Destiny>> (sverdet Jesus ble stukket i siden med på 
korset), den fiolett-svarte stenen kalt «DeVises Sten» (elementet eller 
pulveret som alkymistene etterstrebet, og som bl.a.kunne gjøre uedle 
metaller om til gull) og til slutt «kommunikasjon med vesener fra 
andre l'erdener, tider og dimensjoner». Disse fem var alle sterkt 
opptatt av det okkulte på hver sin måte, og fikk hver i oppgave a utrede 
nærmere hvordan dannelsen av en ny verdensorden skulle kunne skje 
ved hjelp av disse fire, og hvilke virkemidler man skulle bruke for å nå 
målet. 

Prelat Gerner. som innehadde en høy rang innen Tempel-ridderne, 
kunne bidra med hans viten om mysterietemplenes herruneligheter, 
filosofi og symbolbruk. 
Adolf Hitlers rolle var å være visjonæren, drivkraften, 
initiati\tageren. planleggeren. den som så helheten og hadde oversikt, 
og som sist men ikke minst den som kunne skaffe pengene til dette 
foretagendet. 

«Gyllen Tid» som var basert pa rny1ene om Thule og VriL to områder 
og raser. hvorav et befant seg over jorden og det andre under jorden. 
Eldgamle manuskripter fra over hele verden ble skaffet til veie for 
dette formale!. og mord og tyverier for å skaffe materiale til veie vek 
man ikke bort fra. 

mystiske kraften fra Den Svarte Solen bedre. Maria Oriisch fikk 
kontakt med intelligente vesener fra Aldebaran, et solsystem 68 lysår 
unna Jorden. Disse vesenene forsynte henne med informasjon 
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på sumerisk og i Tempel-riddernes hemmelige kode. 
Gjennom disse informasjonene skulle det være mulig både å 
bygge en tidsmaskin og en maskin for å kunne besøke 
Aldebaranerne. Thule-ordenen hadde allerede eksistert noen år, 
men ble kraftig utvidet mens Vril-ordenenen ble grunnlagt i 
1917 og begge hadde som mål å virkeliggjøre de ambisiøse 
planene. 

Samtidig gjorde tiden at ting falt på plass for Hitler og hans 
med smmnensvorne. Etter Tysklands nederlag i I. verdenskrig 
og Versailles-traktaten. som utsugde landets ressurser og som gav 
sosial uro grunnet arbeidsløshet fulgte borskrakket i 1929 og 
depresjonen i de harde 30-årene. Hitler ble i disse politisk. 
økonomisk og sosialt turbulente tider en lederskikkelse p.g.a. 

· sin enestående karismatiske utstråling. Denne utrolige 
utstrålingen var ikke medfodt, men kom som et resultat av en 
opplæring og innvielse i okkulte virkemidler. Av disse lærerne 
kan nevnes Dr. Jorg Lanz von Liebenfels som i 1907 grunnla 
The Order Of The New Templars, og Dietrich Echart,som 
Hitler møtte i 1919, var en rik forlegger og redaktør som var 
med i den innerste sirkel i Thule-ordenenen og andre esoteriske 
ordenener. Disse. i tillegg til Haushofer og Prelat Gernot trenet 

l Hitler motte og ben~ltet seg av en rekke menneskers okkulte 
viten. som bl.a.Walter Johannes Stein. som skiftet side og 

under krigen ble radgiver for 
Englands statsminister Winston 
Churchill . Stein besokte sa1nn1en 
med Hitler Hofberg-museet for a se 
The S1•ear of Destin~·, lansen som 
Longinus. en romersk soldat. skulle 
ha stukket i siden pa Jesus under 
korsfestelsen. Denne lansen sies a 
skulle gi den som eier den. og som 
forstar dens kraft. en særegen makt 
som bade kan brukes i det godes og 
det ondes tjeneste. Ved synet av 

denne lansen forteller Stein at: «Hitler stod ved siden av meg. 
som en mann i trance. en mann som det plutselig hadde blitt 

kastet en fryktelig magisk trolldom O\-er. Sfæren mndt 
skikkelsen hans s:- ntes å bli le\ ende og s\·akt slorete. noe som 
best kan beskrives som et ektoplastisk spokelsesaktig lys. Hele 
Hitlers fysiognomi og holdning svntes transformert av en 
mektig ånd som han plutselig ble besatt a\. Denne anden 
syntes å skape 3 \ sin egen natur og kraft en ondskapsfull 
fonandling hos Hitler. bMe ul\endig og inmendig» Bare 80 
minutter etter at amerikanske troppestyrker. 3:30 om morgenen de 
12.mai 19-lS. hadde sikret seg lansen begikk Hitler selnnord. 

Dietrich Echardt spilte en vesentlig rolle i Hitlers okkulte 
utdanning. 'ed bl.a . a introdusere ham for narkotiske stofter. og 
særlig da påvirkningen fra kaktusplanten peyote. Seksuelle 
ritualer og seh pining 'ar ogsa blant ingrediensene i denne 
«utdannelsen"· En merkelig ting er at nar Hitlers forbrente lik 
ble funnet av sO\jetiske soldater oppdaget de at Hitler bare 
hadde en testikkel. og Walter Stein bekrefter at dette var korreki. 
sa kan dette tyde på at Hitler «ofret» en testikkel under en m 

Hitler i teknikker innen oppbygging av selvtillitt, selv-projeksjon, 
overtalelsesmetoder. bevissst bruk av kroppsspråket og sofistikerte 
diskusjonsteknikker. Dette førte til at den følelsesladde leg-taler ble en 
ekspertkommunikator, en demagog, i stand til å hypnotisere, trollbinde 
og forføre store menneskemengder. 

disse okkulte ritualene. Echardt som døde før krigen. sa at han: 
«hadde apnet senteret i Adolf Hitler og forsynt l1an1 med en visjon og 
redskapene for å kommunisere med Maktene. Følg Hitler, han vil 
danse. men det er jeg som har bestemt rytmen. Jeg har innviet l1an1 i 
De Hemmelige Ritene. Ikke sorg over meg ,da jeg, mer enn noen 
annen tysker, innvirket på historiens gang». En annen interessant 
hendelse er episoden hvor Hitler var psykisk blind en periode under 
I. verdenskrig: Hitler var motorsykkel-ordonnans på den tiden. og ble 
blindet av sennepsgass under et oppdrag. Han ble brakt til Pasewalk
hospitalet i Nord-Tyskland og skulle der bli «kurert» av psykiatrikeren 
Dr.Edmund Forster. Hitler fortalte at mens han var psykisk blind, 
hadde han en visjon fra en annen verden, hvor han ble fortalt at han 
måtte få synet tilbake da han skulle fore Tyskland tilbake til tidligere 
storhet. I ettertid kan ting tyde på at denne visjonen ble <<plantet» i 
Hitlers sinn ved bruk av medikamenter og hypnose. Forster tok i 1933 
«selvmord». daSS og Gestapo samlet inn alle Hitlers medisinske· 
joumaler og odela dem. H.P.Lovecrafts- Necronmnicon og Alisteir 
Crowleys- The Book of The Law var to sentrale lærebøker for Hitler i 
mellomkrigs-tiden. Necronomicon forteller om The Old Ones, de 
okkulte mesterne fra en svunnen tid. Som det står i boken: «Ei heller 
er det slik at mennesket var den forste eller kommer til a bli den siste 
av Jordens Mestere. eller at den ordinære ansamling av livsformer og 
substanser vandrer alene. De Gamle var. De Gamle er, og De Gamle 
skal bli. I is-ørkenene i Syd. og på de sunkne oyene i Oseanet befinner 
seg Stenene h\or deres Segl er inngravert. Men hvem har sett disse 
dypfryste byer. eller de inngraverte tårnene som i uminnelige tider har 
blitt omkranset av sjogress og skjell. Store Cthulhlu (Nazi-Tyskland) er 
deres kusine. men enna kan han (Hitler) bare se Dem (De Ganile) som 
i en tåke». The Book of The Law forteller om ordenen Argentum 
Astrum og Solvstjernen. hvis lys er Lyset bak lyset Solen bak solen. 
Dette lyset skulle utspringe fra stjernen Sirius og kunne brukes som 
kraftkilde. Assyrierne. Fonikerne. Egypterne og Dogonene dyrket 

. 'Sinus og ansa den som den 'iktigste stjernen på himmelen. Crowley 
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l ~-Jrklarer hvorfor dette forholder seg slik: «De (stjernene) bare 
1 reflekterer lyset. shk Manen reflekterer lyset fra solen. · l reflekterer solen lyset fra Siri us. Da Sirius er den sterkest lysende 

S\jernen er den ogsa den mektigste». ~ 

Power wi~hout: love can only lead ~o ca~a!i~rophy. 

En gang og for alltid Ultima Thule 
«Jeg har nådd disse landene for bare en kort tid siden. 
l fra det ytterste og tilslørte Ultima Thule, et vilt, uhyggelig og fjernt strøk som ligger, opphøyet, bortenfor tid og rom>>. 

Opprinnelsen til livet på Jorden, som overalt ellers i universet. 
er et morfologisk-genetisk signal sendt ut i fra en sentral kilde. 
Denne kildes navn er Thule. Hvor befinner seg såThule ? For å 
illustrere dette må en tenke seg universet som en stor sfære. 
eller heller et eple. De fire dimensjonene som utgjør rom og tid 
representerer skinnet eller overflaten på det Kosmiske Eplet. 
Flekkene på eplet representerer alle stjernene og galaksene. 
Rommet inne i eplet vil da være den femte dimensjonen eller 
Metasfæren. 

Thule er lokalisert i eplets sentrum og vil da representere 
eplekjernen. Stjernen Thule er Den Store Sentrale Sol. hvis lys 
skinner igjennom alle de andre stjernene i universet. som en 
lampe lyser gjennom et vindu. Denne stjernen kalles ofte for 
Livets Stjerne. Når enhver form for liv i universet utvikler 
særskilte potensielle muligheter går en «alanm> i Thule. og et 
team blir sendt ut for å undersøke hva som har forårsaket 
signalet. Dette signalet var i Jordens tilfelle utviklingen av 
Hominidene. Ved en endring av Hominidenes DNA kom Homo 
Sapiens frem og ble et redskap for vesenene fra Thule. Disse 
vesenene «apnet våre øyne» og ga oss en sjel. Men denne gaven 
i form av en sjel var ikke ment som en gratis gave til menneske
heten. Båndet som oppsto i Metasfæren mellom Tlnile og 
Jorden, en slags fonn for navlestreng. skulle overføre \·isse 
vitale substanser som føde til vesenene i Thule. Denne 
substansen kalles metaplasma. en substans som alle livsfonner 
utstråler. men som de livsformer som har en sjel utstraier mer 
av. 
De som har sett bilder eller videoer a' den meksikanske 
kontaktpersonen Carlos Diaz «plasmaskip» , ·il forsta h\a det 

Edgar Alan Poe 

dreier seg om. Metaplasmaen er essensen av den livs-energien 
som blir utsendt av alle livsformer. men som besjelede 
livsformer utstråler en mer forfinet og tiltrekkende form av. 
Carlos Diaz forteller om sine plasmavesener at de skaper sine 
romskip av sin egen energi og tankeformer for å kunne reise gjennom 
universet. Kanskje kommer 
disse plasmaskipene derfor 
fra Thule, og var det 
muligens disse vesenene 
som Maria Ortisch og Karl 
Haushofer kom i kontakt 
med? 

Fra den grunnleggende 
m)ten om Thule forflytter 
vi oss frem i tid hvor Thule var et omrade på størrelse med et kontinent 
som la i Nord-Atlanteren opp i mot polar-isen. Omradet den gang blir 
beskrevet som isfritt. og at klimaet derfor var mye varmere. nærmest 
tropisk. noe også forskere i dag bekrefter er korrekt ved funn av 
tropiske planter. fisk og dyr nedfrosset i isen. Dette området var 
befolket av en teknologisk og åndelig avansert rase av 
«supermennesker» kalt Hyperboreerne. Berømte greske filosofer som 
Diodorus. Plinius og Virgil beskriver disse Hyperboreerne som hoye. 
vakre. blonde og med bla oyne. Hyperboreerne var en blanding av 
vesenene fra Thule. universets kjerne. og menneskene. I likhet med 
Atlantierne fra Atlantis var Hyperboreerne i besittelse av «magiske» 
emer: de brukte telepati som kommunikasjon: de floy ved hjelp av 
spesielle «lydsteiner» avstemt etter personens kroppsvekt og psyke: de 
fikk energi fra krystaller til belysning og annet de kunne reise bade i 
tid og rom fysisk så vel som astralt: de holdt seg unge ved a spise 
spesielle frukter og grønnsaker. og opnadde derf<1r en le' ealder pa 
hundrevis. kanskje tusenvis av år. 

Men i likhet med Atlantis gikk sivilisasjonen til grunne. lnnvimerne 
ble mer og mer «menneskelige» og jordiske og samfunnet ble preget av 
individualitet. gradighet. egoisme og kriger. Noen overlevende av 
lederne forsvant i eksil til forskjellige omrader pel Jorden.og dannet der 
sma samfunn som i hemmelighet skulle opprettholde og videreføre 
kunnskapene fra The Golden Age. Disse overlevende mesterne ga 
grunnlaget for dannelsen Cl\ utallige hemmelige selskaper opp i 
gjennom årtusenene. selskaper som The Masters Of Knowledge. The 
Masters Of The White Brotherhood. The Masters Of The Black 
Brotherhood. The Old O nes. The Order Of The Gol den Dawn, 
Illuminati. Free Masons. OTO. Rosenkreutzerne. The Knights Of The 
Holy Blood And The Holy Grail. The Holy Knights Of The Templar. 
The New World Order. Skull and Bones for bare el nevne noen. 
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Cl~DENEN 

Vril er i korthet en uni\erscll kraft som har sitt utspring i fra 
Dens, ane Solen. En usynlig l~ sstrale. uendelig i utstrekning og 
omfang. som O\ erstraler det In i te 1\ sel fra den synlige solen. 
Ved bruk m spesielle teknikker kan man se lyset fra Den S\ ane 
Solen og utnytte dens uutommclige energiresener. 

l stedet for Ne,nons 1\sikk-lære 
stod den kosmiske kraf1en Vri! i 
sentrum og den bisarre Hule Jord
teorien Il\ or riket Agharti befant seg 
som ,-ar befolket m en O\ crmenn
eskelig rase a\ supen esener. samt 
den << kjølige >> kosmologien fra Hans 
Horbigers \Vclteislchre. doktrinen 
om den e\ige is. Disse tre teoriene 
stod sentralt i Vril-ordenen. 

En l\Sk im it;lS)On til muli~e finansiorer fra V ril-ordenen for a 
b\ "~C en nne;lde farkost ~0111 skulle bli drC\ et il\ V ril-kraften . bb . 

st;h det: 

·VIil· 
- Die eosrnlsehe urkt11ff -

Wledergeburt volt Atla~tfts. 

Utnyitclse m V ril-kraften 'ar basert pa implOSJOn istedenfor 
eksplosjon. Dette kan forklares slik: En bil trenger dri\stoff i 
form m bensin for a kunne bc\ege seg. For a omdanne bensinen 
til en utn~-ubar energi som driver bilen fremmer ma bensinen 

eksplodere i et kammer. altsa en destrukti\ form for energi
frembringelse. som i tillegg skaper a\fallstoffer m gif1ig art . 

Atomkraften er ogsa basert p<1 en slik destruktiv energi frem-

gjennom Einsteins relativitetsteori. men også denne kraften ble det 
forsket meget omkring. noe som bevises ved tungtvanns-anlegget ved 
Vemork på Rjukan . 

Victor Schauberger var en av mange vitenskapsmenn som 
lette etter en ny vitenskap. en vitenskap basert på energi
fremstillelse i pakt med naturen. en utnyttelse av den usynlige 
energien fra Den Svarte Solen. Han konsentrerte seg bLa.om 
tibetanske Lamaers. presters. kjennskap til levitasjon gjennom 
bruk av lyd og tankekraft. og den mer vestlige teknologiske 
mulighet gjennom utnyttelse og kontroll av forholdet mellom 
elektrisitet. magnetisme og gravitasjon til levitasjon. 

Karl Haushofer dannet i 1918 i Berlin The Luminous Lodge. 
Den Lysende Losje. best kjent som Vril-ordenen. hvis formal 
\ar a utforske opprinnelsen til Den Ariske Rase og å utføre 
konsentrasjonS-0\"elser for a gjenoppvekke Vril-kref1ene. 
Gjennom ~i ne omfattende reiser jorden rundt kom han i kontakt 
med hemmelige tibetanske losjer. som kunne utn;.tte Vril-kraften. 
og disse kunnskapene dannet grunnlaget for byggingen av 
UFOene i Nazi-Tyskland. og Hitlers senere «magiske» utstraling. 

Et Ill\ sterium. men allikevel et faktum. er at i 1945 fant russiske 
sold;ter i Berlin tusenvis av dode tibetanske soldater, kledd i 
uniformer uten insignier som kunne vise deres militære rang. 

UFO-:<~AS.JET l CZE~NICA, 

JELENIA 

KrasJet en UFO i det tysk -okkuperte Polen i 193 7? Og var det dem1e 
hendelsen SOI)l ga det endelige støtet til utv·ikJingen av Haunebu og 
Vril-farkostene samt V-7 diskosflyet') 

Cznernica er en liten landsby i nærheten av byen Jelenia Gora som ble 
gmnnlagt i 1390. I en lang periode fra 1700-tallet og frem til 1945 var 
byen og omradet mndt okuppen av Tyskland. Pa sommeren 1937 kom 

en mangefarget ball av ild til syne pa hiimnelen som syntes t1 
stYrte i en aker som tilhørte E\a Brauns familie . Eva Braun skulle 
s~nere bli kjent som Adolf Hitlers elskerinne. og som giftet ~eg 
med ham et par timer for de tok selvmord sammen i Hitlers 
bunker i Berlin. 

Omddet mndt åkeren ble raskt avsperret av tyske SS-tropper fra 
Jelenia Gora. dengang kalt Hirschberg. og gjenstanden ble fraktet til 
byen og oppbe\art der under den strengeste bevoktning. Et år senere 
ble det holdt et topphemmelig mote i familien Brauns residens avholdt 
Tilstede \ar flere beromte kjernefysikerer som: Max von Laue. Otto 
Hahn og Wehrner Heisenberg. Disse tre skulle senere i Hechingen. et 
lite omrade mellom Stuttgart og Freiburg, arbeide med et prosjekt 
tilsvarende det amerikanske Manhattan Project 

stilling. da uransta\ ene og atomene i uranet i kjernen a\ Den stYrtede UFOen ble senere. i 1943. flyttet til Gory Sowie, et 
reaktoren blir splittet \Cd et bombardement av atomkjernen som fjellon~rade In-or uran ble utv·innet i fjellmassivet Tyskerne hadde her 
omdanner all masse til energi uttrykt i Einsteins berømte etablert seks underjordiske fabrikker som gikk under navnet Der Riese, 
E = mc2 Det destruerte anrikede uranet har na blitt omdannei Kjempen. · 
til det hittil farligste a\fallstoffet som finnes. radioaktiv"liet." med' ert 
en destrueringstid pa ti-tusener a\ ar. V ril-ordenen hadde pa dette 
tidspunkt bare teoretisk kjennskap tilutn;.ttelsen av at01nkraften 
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Den tekniske innsikten som de1me styrtede utenomjordiske 
farkosten ga. samt de tidligere kanaliseringene til V ril-gruppen. 
gjennom Maria Ortisch, oker dermed sannsynligheten for at 
tyskerne kunne provefly et disk -fom1et fartøy allerede i 19 3 9. 

En tysk forfatter ved navn John von Helsing skriver at denne 
kombinasjonen forte til utviklingen av Haunebu, Vril og V7-
flyet. Han skriver også at Haunebuen. Vrilen og alt annet 
superher1lllelig ble fraktet av amerikanerne til White Sands 
Missile Test Range, New Mexico, ikke langt fra Roswell. Sa 
kanskje var det en tysk Haunebu som styrtet på Mac Brazels 
eiendom? 

< ----···-····~·-···-·--·-----·-··············-···-, 

SVAST!i<AEN HAKEKO!=ISET: 

Svastikaen er et m 
menneskehetens eldste 
symboler og. bortsett fra 
korset. triangelet. penta
granunet og sirkelen. 
det mest vidt utbredte. 
Symbolet er ment a vise 
en sirkulerende 
bevegelse og skal fore 
hell. lykke og god helse 
med seg. Ordet 
«svastika» betyr i det 

indiske skriftspraket sanskrit hell og lykke. Det er funnet 
avbildninger a\· symbolet alt i fra keramikk i fra det gamle 
Grekenland, til det fortidige Egypt. lndia og Kina. og Navaho
indianerne i Nord-A .. .merika bruker et tradisjonelt S\ astika -

monster som vist ovenfor. På neste side kan man se en ganunel 
krukke fra det for-kristne Norge som også viser det smmne 

symbolet. 

Ideen til å bmke symbolet i Nazi-Tyskland kom fra en tannlege 
med navn Dr. Friedrich Krohn som var medlem av Vril
ordenen. Han lagde dog symbolet slik at den spinnende 
bevegelsen gikk mot klokken. en reversering av symbolet. noe 
som i folge Kabbalistisk tradisjon vekker til live kaos-kreftene. 
Med dette symbolet kunne derfor all e som hadde oyne a se med. 
og kunnskap til a 'i te dette. skjonne Det Tredje Rikets gmnn
leggende okkulte natur. Og vi , ·et JO alle ln ordan det endte. 

Vi har gjennom artikkelen' ært innom en rekke emner. men det var 
nødvendig for bedre <1 kunne forsta Hitler og Nazi-Tvskland. Som vi 
har funnet ut hadde Tredje Rike en grunnleggende okkultistisk natur 
som i stort format ga seg utslag i bisarre tanker og grusomme 
handlinger. Vapnene ut-viklet i lopet a' mellomkrigs-tiden og under 
krigen var s\·ært anmserte. og sannsynligheten for at Foo-fighterne i 
det minste var ul\ iklet av tvskerne er derfor stor. Derimot er det 
vanskeligere a tro at farkoster som Haunebu og Andromeda-maskinen 
kom lenger enn til tegnebordet. Til det taler f.eks. Werner von Brauns 
og NASAs mangearige ul\·iklingsprosjekt av raketter. som kulminerte 
med Apollo Il og manelandingen i juli 1969. sterkt i mot besi ttelsen 
av regelrette UFOer i Nazi-Tvskland. 

Men kanskje kom de observerte UFOene under krigen fra en annen 
planet for. med egne oyne. a se lwa slags grusomheter menneskeheten 
nok en gang ' ar i stand til a skape '7 
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