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-Jeg ble utvalgt da 
je var liten ... 

INTERVJU AV LILLI BENDRISS 
Vi har tidli!.!:ere informet1 om at vi i hvert nummer av << UFO-nytt » skal intervjue en eller tlere personer som har 

interessant og viktig informasjon å komme med l forrige nummer intervjuet 'i Johan Atle Lein, denne gang 
besøkte NETI ved Kjell .Arne Høviskeland Lilli Bendriss hjemme i Oslo 

Lilli Bendriss er en intens og inspirerende kurs- og 
foredragsholder, en sterk kanal fot· kosmiske 
krefter. Hun har de siste l O årene arbeidet med å 
hjelpe mennesker som ønsker :1 favne en større 
virkelighet. Livet hennes ble dramatisk fot·andret 
da hun oppleYde en sterk og grensesprengende 
lysopplevelse som brakte frem i dagen hennes 
healende og synske evner. Egenskaper som hun 
bruker pa sine kurs (se hennes annonse et annet sted 
i bladet) 

NETI s ør; kan du fortelle litt om dine første lTFO-observas'oner? 

Jeg ' ar 8 ar ganuuel og det 1 ar enten 26 eller 27 desember. 
jeg skulle pa JUletrefest pa l;mdet og 1 1 barn<l gll<k sanuue11 
med et par 1 ok sne da ,.i fikk oye pa en stor «S(Jeme>> son1 

henger 0\ er fjellkanunen. Vi stopper alle opp for a se pa denne 
«Stjerna». Plutselig g jor denne «St.Jerna >, et hopp pa skr;J 
bol10\ er. sa stopper den. sa gar det en fem-seks 1111nutter. s:1 g1or 
den et nytt hopp. dem1e gangen i den andre retningen slik ;It den 
hopper i et sikk-sakk monster. l lopet a1 l:' minutter g1or denne 
stje rna slike be1 egelser. Sa beg~ nner den a ga ned O\ er 
fjellsiden. pa forsiden m J]cllet og den fors\lnncr bak en kirke. 
og ' i barna som sa dene beg1 nte a lure pa om det 1 ar en en!,!el 
som kom ned. Sch tenk1e _1eg at det 1 ar en U FO fra en annen 
planet. 
Fra Jeg sa denne «stjcma» til jeg 1 ar rundt l o ar gammel bl odde 
jeg mye neseblod. Legen mente at jeg kunne h;J f:llt et slag 1110t 
nesebenet. 

Den andre obsen asjoiteii.Jeg hadde ' ar cb .JCg ' ar l l ar og .JCg 
1ar p;I h1tta til mine foreldre der .JCg bodde <l iene mcdllllll 
kusine pa 12 ar Jeg dromtc o nr at 1 i gikk fra Ørsta l 1k-b1 gda pa 
e11 1 ei da jeg horte en buldring i fjellet Jeg stopper opp og ser 
opp n1o1 Geilet. og opp pa himmekn 0\ er ljcl let sa konnncr elet 
fren1 en skil\.kelse. Denne sktkkelscn 'okser og 1 okser og det er 
e11 sl;1gs Jesus-skikkelse. Den er sa stor at det 1 irkcr som on1 den 
er lllCi 111etcr h01 Den strekker ut armene sine og _1cg trodde ;lt 
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"dette er don Htledag••. Je!,! ser meg rundt for a se 0111 det 
1\.ommer noen dode mennesker. sltk det blir fortalt at det g jor 
nar dontmcdagcn er kommet. men _1eg ser Ill gen Jeg 1 ar helt 
;I lene og .Jeg troddc ;li denne IWl!UICn sl-. u \le hente meg. Sa 1 ar 
drommcn 01 er og da .JCg 1 aknet om morgenen 1 1rkct drommen 
g:tnskc lc1 ende lo r meg. Jeg fortel le r den til min kusine. Det 
sktcddc Ikke noe denne dagen. men k1 elden etter sa ble 
drommen 1 irkelighct. Jeg og m1n kusine gar ned til Ørsta1 ik . 11 
!,!ilr sammen med en kpcreste som 1 i begge 1 a r forelsket i. men 
lwn 1 ;tr mest 1ntressen 1 min kus111C. Jeg sakker aktemt og de to 
ga r lenger og lenger fra meg. de lors1 inner rundt en Sl ing og JCg 
bcfi imcr meg pa elet samme stedet 111 or drommen min hadde 
utspilt seg. Det bcg1 nncr a bu ldre og .Jeg blir lincdd og tar bena 
fat t Det 1: 11 et stcinras som skapte buldringen .\tien pa grunn a1 

at det m:nu fistcrte .seg akkurat JXI samme sted s:1 husker jeg 
:lllt id denne drommcn. 

-l! l ;Jr ettcqx1 er Jeg i Gibraltar et sted Jeg har hatt mange sterke 
U FO-opplc1 el ser Sa 1\.a lt «tilfeldig» konuner JCg 1 kontakt med 
en mann pa(>:' ar som er fo rmann i en UFO- forening i 
Gibra lt:lr Han er en pens.JOrH::rt politim;um og har hatt sterke 
opple1 el ser pa s1nc ' akter d~r h;m har set t store UFOer/ lyskuler 
ga ned i SJoen og lo rs1 inne utenfor t--,:.aris . Demre mannen blir 
Jeg introdusert for og han ble ktcnt i Spania lordi han fikk en 
.telefonoppringing 111 or en stemme sier til han at de er fra et sted 



i rommet. De ringer helt fysisk gjennom telefonen til han og sier 
til han at han skal spille på lotto der han kommer til a' itme en 
stor sum penger. og denne summen skal du gi fra deg til de mest 
trengende som du kjenner til Han vant 12 millioner kroner og 
han ga\ frJ seg alt! Han holdt pa a bli skill Det ble mye 
oppstand rundt dette niir han kom pa TV hvor han fortalte at han 
hadde f<ttt en telefon fra de utenomjordiske. Sa nar han. som kun 
snakker spansk. moter meg sammen med en tolk. sit gjenkjenner 
jeg oynene hans og vi blir bcYCget begge to. Han er veldig 
skeptisk til it mote meg fordi han har opplevd mye misbruk m 
sin egen person. Men mir han ser meg og blir fortalt at jeg er fra 
Norge og at jeg har kontakt. sa mkkcr han pa hodet og sier at 
han ser at jeg har kontakt. Sa ber han om a fa rorc 'cd meg Han 
boyer seg ned og ber01·er anklene mine. 'cd siden og ved 
tinningen. Sa sier han til meg at jeg er bli li ut\ a !gt og at _1eg 
hadde en be\ isst kontakt forste gang da jeg' ar 

manifisterer seg i forskjellige aspekt fra sin SJel. Skipet heter Z. 
Nar denne transportkula har falt til ro s;\ blir det bare et ha\ m 
farger og så foler jeg at det blir en apning foran meg og da ser 
jeg et vesen foran meg. Han er hoy. har et menneskclignendc 
ansikt for at jeg ikke skal fole meg redd. Han gir meg handa og 
vi gilr inn i et nakent rom. som har en perlcmorlignende farge og 
det eneste som er i dette rommet er en slags konsoll som er stopt 
i gulvet og kommer opp. Sa tar han meg videre inn og han gjor 
en bevegelse. s{J gar en dor opp og frem kommer et kart over 
hele Yerdcn. Pa kartet star det en del rode prikker. Han sier Jeg 
vil at du skal huske at alle de rode prikkene er kraftstcder og at 
menneskene blir trukket mot disse stedene for a meditere. for a 
bygge sentre grunnet de magnetiske feltene. Det er Laylines i 
jorden. de er uten sink med et eterisk nettverk rundt jorden og 
Yed at man da setter energi pa disse knuteptmktene. Yil man 

Il ar. Han forteller' idere at jeg hadde en 
lysopple\ el se som jeg husker og at det 'ar den 
forste kontakten med meg da jeg ble tatt opp. 
Jeg sier at jeg ikke hadde noen lysopplevelse. 
men da tenkte jeg ikke pa drommcn som jeg 
hadde hatt. Han forteller Yidcre om at de 
utenomjordiske hadde unden ist meg hele tiden. 
pa natten i en ubcYisst tilstand. men na som du 
er 'oksen skal du jobbe be' isst og ,-,cre med pa 
a spre infonna~1on og du \il da ha en telepatisk 
kontakt. 

Så sier han til 
være med på å ;tpne opp for stengte kraftsentere 
og dermed hjelpe a justere disse linjene. Dette er 
korridorer som gar ut til et mye storre monster 

tneg som ligger langt utenfor Jorden og som har 

at jeg er blitt 
utvalgt 

forbindelse ogsa med Stargates ute i systemet. 
Og i gamle dager. pa Atlantis tid. sa reiste man 
gjennom disse Stargates eller <<wonnholes». 
disse knutepunktene som menneskene blir fort 
mot. Sa ber han meg apne et senter. han lager en 
pil fra Gibraltar pil kartet opp mot fjellet. og 
markerer stedet. Jeg har ikke penger til a åpne et 
senter. sier jeg. men han sier at dette ordner seg. 
Det ligger en atombase under klippene pa 
Gibraltar. her er massevis av disse antetmene. det 
er en militærbase med en direkte link med 
Arabia. Marokko og frak. en hemmelig link. 
Dette er et hemmelig anlegg. Det er en 
gasslomme under Gibraltar. forteller h<m til meg. 
for da kontjnentene ble delt så ble det en ravine 
som går nedoYer i stredet. Denne gasslommen er 

Det gar en maned etter dette motet og jeg sitter 
og mediterer da plutselig drommen rn111 er der. 
Sa far jeg en forbindelse. en kontakt. Det' ar 
St<lr Confederation som hadde kontakt med 
meg Jeg fikk et emblem som jeg gm til han i 
Gibraltar. og _1eg spurte han In a dette emblemet 
representerte . Han s' arte at det representerte 
Star ConfedcratiOIL 

og at jeg hadde 
en bevisst 

kontakt 
første gang 

dajeg var 11 

Jeg har alltid 'a:rt skeptisk men disse opp le' el sene mine gjor 
inntr~ kk pa meg og jeg kan ikke si at det bare er to~ s. 

Jeg sitter og mediterer. og er be' isst. sa beg_\llner det a skje noe 
med kroppen min. jeg kjenner et \'Oidsomt sug. en 'c Idig 
hjertebank. jeg foler et 'eldig press i hodet mitt. det er som om 
jeg g<ir inn i en tunnel i en rasende fart beroringer som pulserer. 
jeg foler meg som i en transp011kule En opp le' el se jeg hadde. 
lO ilr tilbake. etter at jeg hadde kommet igJennom denne 
tunnelen. Y ar at jeg satt inne i en perle. en slags kule. h' or jeg 
sitter frosset fast og jeg kan ikke be,ege meg. som onl_lcg Y:tr 
inne i et elektrisk felt Da fikk jeg kontakt be' isst med 
Andromcda. De har et stjcrncskip. en natc og en kommandor 
som heter Andromeda Rce\ . Han er en lysskikkelsc sont 

NETI s ør: hvordan fun erer kanaliserin ? 

Det blir en elektrisk' ibrasjon i kroppen. hjertet begynner 
a banke hardt og du k1cnncr at denne strommen gar 
oppo,er til halsen. Narjeg begmner a snakke er det en 

annen stemme som kommer ut En dag ba jeg om en 
manifistasjon siden jeg samme dag matte legge ned mitt senter 
grunnet pri' a te ting Vi er i Gibraltar. det er min bryllupsdag. 
jeg ber om;\ fil et kamera i ga' c og jeg f<tr det. Vi kjorcr mot 
Marbclla . ca. l \1: times k_1oring. det er knallbla himmeL og Jeg 
legger merke til :; sigarfonnede sher som bcYegcr seg mot 
hYcrandre. de synkroniserer seg og gar sammen. De fonner en 

o 

ar. 

4 

ustabiL sa de har i arevis arbeidet med trykket. 

Sa nar jeg Gir denne beskjeden. vet jeg ikke om at dette er reelt. 
men 5 ar cttcrp;i sa har JCg en samtale med en ekskone til en 
oljedirektor som jeg forteller denne historien til. <<Dette stemmer 
jo>>. sier hun til meg. 

Skipet Z er ikke m noen fysisk substans. det er laget av 
bioplasma som de skaper ut m sine tanker og kropper. Midt 
inne i skipet er det en slags reaktor. den er mnd og den 
Ouktuerer i farger. Der er det hager. planter og roser som er 
meget store. Jeg ble fort inn i mange rom hvor jeg motte mange 
forskjellige utenomjordiske , -csener. De som kommer til meg. er 
tre stykker som er helt like. de er 2.5 meter hoye. tynne og 
lange. de har et 'akk ert ansikt. Noen er bh noen er h,·ite . 

UFO-lignende sh Den er stor og den henger l;nt . Det kommer 
til s~ne et milita;rt helikopter som sirkler mndt denne shen. og 
helikopteret er som en mYgg i forhold til skyen. Jeg flu 
1\lerteb<llok. begynner a ta bilder og lurer fa:lt pa hva dette er. Jeg 
k_1orer inn mot Marbella. og jeg lo per inn i en butikk til ei 
'cnninne som jeg kjenner fra Pent for a! hun skal fa se dette. 
Jeg loper opp stcintrappa i hovhæltc sko og halvveis opp foler 
jeg at det er noen som slar meg under knæme. jeg O yr med 
hodet forst . jeg loft er hone handa der jeg har kameraet festet 
og nlbvcn treffer asfalten og kameraet blir brutt opp innenfra og 



filmen ruller ut. Der ligger jeg gul og blå. Jeg får behandling av 
en lege. 

Senere på kvelden var jeg og min mmm på restaurant sanunen 
med et mmet ektepar. Vi konuner opp på hotellrommet etter 
middagen. jeg legger meg på sengen mens min mann er på 
badet. Plutselig er det som om jeg har et tonn over brystet jeg 
får problemer med å puste. jeg kan ikke bevege meg. jeg 
kjenner at dette er et elektromagnetisk felt som blir satt O\ er 
meg. Jeg sier dette til min ma1m at jeg ikke kan rorc p<i meg og 
han foler selv denne samme kraften. han dett.er ned på senga og 
vi blir borte begge to. 

Rauni-Leena Luukanen hypnotiserte meg et lu etterpå og det 
kom fram at jeg henger i luften og går inn i en apning i dette 
store skipet som befant seg i1me i skyen. Jeg ser noen vesener. 
de er små med lange armer. jeg ser de som noen lys. ikke noe 
ansikt. Jeg foler at noe blir stukket opp i venstre nese og det 
fortsetter bak i hodet mitt . Det er ikke noen nåL bare et lys som 
blir fm1 gjennom nesegangen og det har med å hjelpe min 
telepatiske evne. Jeg foler ikke noe smerte. bare et press. Så ser 

jeg et stygt ogleansikt foran meg. med slangelignende øyne. og 
jeg finner da ut at dette er en hallusinasjon. et bilde som blir 
·skapt i min hjeme og at dette ikke er ekte. Jeg får telepatisk 
beskjed om at det ikke er et ekte ansikt. Det blir satt inn 
opplevelser som ikke er ekte til de som blir bortfort. for å teste 
reaksjonsmonsterct. Så plutselig forandrer vesenet seg og blir 
min «guide». Fortsatt er det ikke ekte. og det stemmer Jeg blir 
tan inn i et a1mct rom. og skipet er enten over Russland. eller så 
blir jeg' ist en film fra Russland inne i skipet dette er jeg ikke 
sikker på. men jeg blir vist skogene i Russland. jeg blir vist 
underjordiske baser. Det blir sagt <<Amerikanske scudraketter 
pa ru~sisk territoritml. russisk og amerikansk samarbeid, jeg sier 
at dette ikke kan \'ære mulig. men de svarer at det er et 
samarbeid. Sa blir jeg 'ist inn i et rom der jeg foltcs å bli 
strukket i. bi\de lengden og bredden. dette ble gjort for a trene 
kroppene til i1 t<ile hmtige oms ti Ilinger. Det kan 'ære at det 
kommer en tid der vi hurtig ma tas opp eller omstilles. Så blir 
jeg \ist store beholdere hvor en slags cellekultur sve, er i denne 
væska Det de viser meg da er cellekulturer fra oss og dem. vi 
leter etter denne «missing link». De hadde ikke hatt suksess med 
a skape. Kloning ut forer de og. 

NETI spør avslutningsvis; når får vi den offisielle kontakt med de utenomjordiske et sted i verden, vet du 

det? 
Det er hemmeligholdt det er det ingen som vet når skjer. sier Bendriss. 

--· .. -····--------··-·-------- ·---~--

. 
eAUS Cttizens i\ga inst 
U" ~,. ,,. , l , LJ FCJ Sec re c y . 

l :FO-organisasjon i tSA klager til 
myndighetene over at ingen bryr seg 
om a ta l· FO-ob~ervasjonene ah·orlig. 

Det er tidligere kjent at den amerikanske organisasjonen Borgere mot UFO-hemmeligholdelse. (CAUS) anla sak mot Forsvars
departementet for å få utlevert UFO-dokumenter, som Oberst Corso p~1sto fantes . Denne saken ble henlagt av statsadvokaten i fjor. Na 
har CAUS (Citizens Against UFO-Seerecy) lagt om sin strategi overfor myndighetene. De arunclder n~1 myndighetene for ikke å gjøre 
noe for å identifisere de mange flyvende objektene som folk observerer og som de hevder skaper frykt. 

CAUS' advokat Peter A. Gersten sier nå at" del er pa tide at noen hos mvndighetene hlir holdt anwarlige ji;r a idemifisere disse 
.fremmede fartøvene som blir stadig sett på himmelen og noen ganger O\'er hefolkede om rader. l iforlanger a få novaklig kunnskap om 
hva disse objektene er og enda vik1igere. deres hensikt." Han beskriver disse fartoyenc som "en/en triang ulære. hoomerangfimnel 
eller v-fonnet på størrelse fra el hus til enfothallhane, de he,·eger seg meget sr1k1e eller ulsynelatendeflv!er. har liten eller ingen lvd 
og har mange lvs rundtfarto.ver. . 

I sin nye måte å få myndighetene på banen sier organisasjonen videre: l en lid da alle er engste!ige fiJr terrorislangrep, er det 
alarmerende at ingen m.vndighel eller mi/tær enheter er lilsvnelatende hekvmretfi;r dtsse mvstiske og !ilsvnelatende teknologisk 
m:anserte fartøyene som har u begrense/ adgang til vart luftrom." il 'ressemefd,ng 1 :>:> 99F" C IL'.')J 

s, nsk >erson i l' SA avslører samarbeid med mvndi2hetene .. 
Ingo Swrum er en av de mest kjente synske personer i USA og har lenge vært tilgjengelig for regjeringens program for forutsigelser. 
som han har hatt avgjorende innfl)1else på utformingen av. Nå bekjentgjor Swann. som med det forste vil offentliggjore en bok. at han 
vil avslore hva rum , ·et om UFO'er og romvesener. Boken får tittelen "Penetro:~tion -om utenomjordisk og metmeskelig telepati ... 
I denne boken avslorer Swann hvordan han V<lf del av et superhenm1elig regjeringsorgan. som hadde den usedvanlige oppgave "Å 
kontrollere utenomjordiske på månen og <lLmdersoke de utenomjordiskes styrke når det gjelder telepati/tankekontroll ... !folge Swann 
mottes detme gruppen i et w1derjordisk anlegg i nærheten av Washington DC Den var så hemmelig at det ikke fantes noen 
dokumenter. Gruppemedlenunenes cd om hemmeligholdelse ble gitt numtlig og for en begrenset tidsperiode. og da den nylig utløp for 
han. kan han ni} avslore de offisielle kunnskapene om UFO'er og utenomjordiske. · 
llopet av sin tjenestetid i dette hemmelige organet ble Swann en gang sendt til Alaska. hvor han kunne obsenere en trekantet UFO i 
nærheten. Swann ble fortalt at slike objekter dukket regelmessig opp i det området. 
Swann uttaler at han er bekymret O\ er at menneskelig telepati er m slik undemtviklet natm i motsetning til den fullt utviklete 
telepatiske evnen som de utenomjordiske har. (Magazin 2000plus 1999' 2) 
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Kan virkelig utenomjordiske infiltrere vårt samfunn og gå ubemerket iblant oss? 

MERKELIGE HENDELSER 

av Preston E. Dennett 

Oversatt av Asbjørn Arntsberg 

Helt siden UFO'enes moderne 

tid begynte sist på 40-tallet, har 
menneskehetens forhold til 
utenomjordiske vært økende og 
gradvis utviklende. 
Det som først begynte som en 
fjern observasjon av merkelige 
fartøy har nå fullt utviklet seg til 
bortførelser. Imidlertid, ettersom 
tiden går, fortsetter vårt forhold 
til UFO'er å forandre seg. Folk 
rapporterer nå tilfeller av en 
avgjort alarmerende natur. 

For det meste har 
utenomjordiske holdt seg borte 
fra menneskelige anliggender 
eller forhold. Bortførelser blir 
gjort i det skjulte, og 
observasjoner ved store 
industrielle sentre er relativt 
sjeldne. Imidlertid har det nylig 
vært flere rapporter av en ny type 
kontakter. I disse tilfeller er 
mennesker ikke tatt om bord i en 
UFO. De har heller ikke kontakt i 
soveronunet hvor et romvesen 
viser seg i deres hjem. Snarere i 
disse tilfeller møter disse 
menneskene romvesener på 
offentlige steder, noen ganger 
midt på lyse dagen! 
Kan virkelig utenomjordiske 

infiltrere vårt samfunn og gå 

iblant oss ubemerket og uten at vi 
legger merke til det? Dette høres 
sprøtt ut, men det er nøyaktig hva 
som ser ut til å skje. La oss se på 
noen få tilfeller. 

Tilfelle nr. l: 
Utenomjordiske i fU 

bokhandel ? . 

Whitley Strieber's bok, 
Communion. tok verden med 
storm, og tilbrakte flere uker på 
The Ne>~ ' York Times bestselger
liste.! slutten av januar 1987 var 
forlagsredaktør for Morrow 
Book, Bruce Lee og hans kone, 
hos bokhandleren i New York og 
beundret den nye eksponeringen 
av Strieber's bok da noe veldig 
underlig skjedde. 
Som herr Lee sier. "Jeg la merke 
til at et par kom inn i butikken og 
satte kursen direkte mot 
Communion. Jeg mener. du 
kunne se dem komme inn - og 
de visste på forhånd hvor boken 
var. man kunne nemlig ikke se 
boken fra gaten - og de kom inn 
og gikk rett bort til hyllen hvor 
boken var. Høyst usedvanlig, 
hvis du skjønner hva jeg mener 
. . . de var ikke høye.. . og de var 
heit inntullet. Lange skjerf. ulluer 
som man trer nedover, og de fant 
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frem et eksemplar av boken, og 
de begynte å bla raskt i gjennom 
den ... og det var tydelig at de også 
var hurtiglesende. Og qe kunne 
si, "Å, der har han misforstått, 
der har han misforstått." 

Da han var personlig involvert 
i publiseringen av boken, nænnet 
herr Lee seg paret og spurte dem 
om hva som var galt med boken. 
Som herr Lee sier, "Jeg tror det 
var kvinnen som kikket opp. 
Hun hadde på seg disse store 

Tanken på at ET' er går iblant 
oss kan selvsagt ha en 
uvennlig eller kjølig virkning. 



S\ arte solbri Ilene som jentene 
beholder oppi haret sitt. Og de 
fiiemte liksom ansiktet sitt. Men 
herregud. bak de sorte brillene 
q1r der to fordom! store oyne. Og 
jeg mener det \ar to store oyne. 
Og de var mandelformet. Du vet 
lwordan det er nar du moter 
noen forste gangen. sa kan du 
ofte fa en oyeblikkelig reaksJon'' 
VeL harene i nakken bare reiste 
seg. Jeg fikk folelsen av at jeg \ar 
i oyekontakt med noen som ikke 
likte meg i det hele tatt. Jeg fikk 
faktisk det inntrykk at jeg \ar 
uonsket omkring der.. Jeg gikk 
og hentet min kone og forsYant 
ut i en hc!Yetes fart. Jeg skal\ 
nesten. og sa. "S;i du det paret')" 
og min kone sa. "Sel\folgelig sit 
jeg det paret." og Jeg sa. "VeL de 
så ikke ut som mennesker.'" Og 
hun sa. "VeL du er gæern" .... det 
var faktisk et skikkelig intenst 
sjokk." 

Herr Lee rapporterer at det , ·ar 
faktisk ikke noe synlig hud i det 
hele tau på skikkelsene. Som han 
sier. "[De var] korte av' eks L de 
hadde pa seg stovler. og det 'ar 
på en miite vanskelig a si In a 
som Y ar der med de luene. In a de 
hadde (på seg) under alle de 
klærne. Og du kunne sel\folgclig 
ikke se hendene fordi de brukte 
hansker." 

Men hY a som 'ar mest 
forbloffende. ' ar hastigheten 
som disse to "folkene" var i stand 
til a lese . Som herr Lee sier. "Du 
vet nar noen leser noe og 
samtidig forst <!r det. og sidene de 
leste ble skiftet meget. meget 
raskt" (Conroy. Ed. Reporl on 
Coml!lunion. Ne\\ York : Avon 
Books. c· 1989. pp!S-20) 

Sa utrolig som det horcs ut sa 
var herr Lee og lwns kone begge 
'itne tillna som viste seg å \a:rc 
utenomjordiske som kunne forkle 
seg tilstrekkelig for a bli regnet 
som menneske. i In ert fall i b~ en 
Ne\\ York. 

Striebcr sier om Lcc's kontakt 
(eneountcr). "Herr Lee foler at 
episoden hm bragt ham ingenting 
annet enn en m'Cikommcn 
a\sloring. Denne tilsynekomst 
'ar. tror jeg. s;i na:rt publikum og 
en f\ sisk bekreftelse m deres 

eksistens som «de bcsokcnde» til 
na har kommet" . (Striebcr. 
Whitlcy. hansfimno/lo/1 .· !he 
!Jreok-1hrough . Ne\\ '{ork Beeeh 
Trcc Books. < l'JXS p22~ . ) 

Tilfelle nr. 2: 
En utcnom.ionJisk 

butikkontorist. 

Et annet bisarrt tilfelle "' et 
ronl\ csen pa et offentlig sted. 
hendte en hinne. som Yil Ya:re 
anonnn. i desember l 98~. !folge 
hennes egen forklaring hadde 
hun og to arbeidskollegaer 
nettopp steng1 kontoret mndt Il
tiden p;l helden. og gikk langs 
gaten. i retning mot en liten 
butikk. !folge hinnen. "Akkurat 
da jeg naddc hjornet. 'I ste 
plutselig tre rodfargede 
lampekulcr seg. med storrelsc og 
form som et egg. i en sirkel 
nmdt meg. De sYe\ de raskt rundt 
meg. i knehoyde. . Jeg er en stor 
og kraftig hinne og folsom 
cl\erfor sko,crstrckcr. s<t jeg 
kikket etter for a se om noen 
prm de a spoke med meg Jeg 
tenkte kunskjc Tim og H<tm 
l hennes arbeidskollegaer! bntktc 
lommelykter med rodt hs for a 
fof\ irre og skremme meg. Jeg sa 
etter og sa dem begge sta pa den 
andre siden a\ gaten. og jeg ropte 
pil dem "H, a er det dere dri' er 
med .," Begge stirret undrende 
tilbake pa meg som om de ikke 
skjonte In ;t jeg mente . 

Mallos og forbloffet sallc hun 
kursen hjem. men stanset 'cd en 
"dcli"-butikk. et bakeri. 1 

nærheten . Det er na tingene gar 
fra merkeli ge til bisarre . Bare 
minull er etter at hun hadde sett 
de merkeli ge hsenc . Og da sier 
hun. "Alle karene bak di sken \Cd 
Dcli-butikken kjenner meg: Jeg 
pleier a 'a.:rc der ofte. men den 
natten 'ar det en n~ kar som Jeg 
aldri har sett for . Han 'ar meget 
hoy- minst 190-I'J.:'em 
Hans utseende 'ar ioyenfallendc: 
han sa ul til a Ya:rc en 
kombinasjon m afrikansk. 
orientalsk. og nordisk blod. 
Huden hans 'ar meget blek med 
en gulaktig teint. og harct hans 

7 

, ·ar ncgroid. med tett. kmsete 
krollcr. med unntak aY at haret 
'ar In etcfan·et. Han hadde en 
bred munn og meget store. 
uYanligc oync. gullmyntfarget. 
mandelformede og skrastilte . Han 
hadde pa seg en ll\·it uniform 
som en "deli-man" Jeg yar den 

eneste kunden og 'i 'ar alene i 
bul ikken . Jeg satte melken pa 
disken og spurte eller 
sigarettmerket mill . Jeg IlC\ ntc til 
ham at han matte \ære n~ der 
siden jeg kJente alle de ;mdrc. og 
han smilte meget h~ggelig og 
stirret meg rett i O\ ne ne med et 
sokcnde. langt blikk. Da han ga 
meg tilb<tkc 'ekslcpcngene. la jeg 
merke til at hendene hans \ar 
meget glatte og at fingrene Yar 
meget lange . Han S\ ntes a se 
tYcrs gjennom meg og inn i den 
snef, !te natten da han sa. "Det 
skjer ik.ke S<l ofte. men n<tr det 
skjer. er det meget skremmende." 
K\incn ble fonirret a' 

bemerkningen. og tenkte at han 
kanskje mente snoen . men 
mannen s:1 pa henne som om han 
sa. "SkJonncr du ikke lna jeg 
mener .," 

K' innen forlot butikken. og 
forsokte a glemme hendelsen . 
Det 'ar. imidlertid. tk.ke mer 
enna . Den neste dagen p<t jobben 
trengte hennes arbeidskollegaer 
Tim og Ham henne opp i et 
hjornc og forlangte :1 fa 'i te. "h\" 
'ar de rode h sene som 
omkranset deg i gar hele!''" 

En ;1\ dem mente at det li gnet 
pa et band med ild som for i 
spira! rundt kroppen hennes. 
Damen kunne b:1re trekke pa 
sk.uldrcne og tnmommc hennes 
egen rad\ ill het Hun bestemte seg 
imidlertid for a besoke Deli
butikken igjen og se om den 
merkelige mc ansatte \ar der. Da 
hun kom dit 'ar det imidlertid 
tkke noe som ty det pa at den 
hoYe. pussig utseende mannen 
'ar der. Ikke nok med at han ikke 
Yar der. den regulære ansatte 
benektet 'oldsomt at det 'ar 
noen ny ansatt der. De sa rell ut. 
"Det finnes ingen ny kar"- Tross 
hennes · protester. "dcli"
arbeideren insisterte ikke bare pa 
at det 'ar ingen nyansatt. ingen 



av dem husket henne komme inn 
i De lien i gar hcld' 
Dermed hadde damen tgjen 
muligheten om al hun hadde stolt 
pil en utenomjordisk pa en meget 
usannsynlig plass. (Stricbcr. 
Whitlcy & Anne Stricbcr 
(cditors.) l he c '111111111111ion 

f. ellcn . NC\\ 'r'ork : Harpcr
Prisrn . <' I'J')7 ppl%-1') 7_ 

Tilfelle nr. 3: 
En utenomjordisk haikn 

Lisa Arrons fra fort Mc' crs. 
florida. USA. rapporterer enda en 
bisarr opp le\ el se som 1m oh c rer 
.. aliens .. gacnde iblant oss 
En hcld pa midten ;1\ 'JO-tallet 
var hun pa \ei hJeni i bil da hun 
fikk O\e pil en Illetall!sk mnd 
gjcnst<tnd . Kort elter a ha sett 
gJenstanden. oppdaget hun at ca 
en time \ar borte fra 
hukommelsen. som hun ikke 
kunne gjore rede for. og hull 
oppdaget at hu11 kjone inn til c11 
bensinstasjon . Hun 'ar forstaclig 
nok fon irret og prmdc a finne ut 
hva som hadde sk1cdd med 
henne da hun gikk for a betale 
for bensinen. 

Men det 'ar pa delte tidspunkt 
at tingene gikk fra det bisarre til 
det utrolige . Som Lisa sier. .. Da 
jeg gikk tilbake til bilen min . 
sto en mann der og lente seg p;1 
bilens bagasjelokk Delte er 
pinlig . . han \<Jr bare deilig ' 
Flotte bla oyncl Han snakket til 
meg. Jeg stoppet og stirret pa 
ham. Han smilte. Jeg stammet og 
kunne ikke tro min egen munn 
da JCg spurte om han 'ille bli 
med pa en biltur . Jeg har aldri. 
noensinne gjOrt en slik spro ting 
for. men han 'ar annerledes . Pa 
en mate kunne jeg ikke stoppe 
meg sch Jeg tok ham med 
hjem til huset mitt. 
Lisa kunne ikke forsta hennes 
egen oppforsel for hun hadde 
ikke for \·ilnc il plukke opp menn. 
uansett h\Or \akrc de matte \ære. 
Men a,· en eller annen gnmn. 
hadde Lisa ikke kontroll m·er 
sine lyster. For hun 'isstc ordet 
aY deL var de begge i 
soYerommet hennes og hadde 

se.\ . Igjen. tingene gikk fra del 
fantastiske til rett og slett utrolig. 
Som Lisa sier. " .senere samme 
hcld foltc jeg at han sto opp fra 
sengen. Nattch set i sm crommct 
mitt 'ar pa. og jeg kunne se han 
sta naken 'cd siden a\ et 
figurspcil. Del neste sekundet er 
fastbrcnt i minnet. Speilbilde! 
'ar helt u\ irkclig. Hy a jeg sit var 
bildet a' en liten mork skapning 
med stort hode og enorme oync. 
Han gikk inn pa toalettet og \ar 
ute aY syne. Da Jeg til slutt kikket 
inn pa toalettet. \ar han ikke der. 
og det er ikke noe \indu pa 
toalettet. Jeg' et dette ho res 
sprott ut..'' Walters. Ed and 
Frances \V alters. ( n J 

. lhduuinns in ( iui(!JrcE'::e Ne\\ 
York Avon Books . .C pp27~-

27-l) 

Tilfelle nr . .t: 
En utenom,iordisl,; teltturist 

Kathic Davis taka : Dcbbic Jordan 
Caubcl) 'ar et sentralt vitne i 
Budd Hopkins· yeJkjcntc bok 
lnrruden . Hun hadde en hel 
rekke UFO-oppleYelser som 
spenner fra kontakter tidlig i 
barndommen til hele bortførelser 
med tap m tid. En m· hennes 
plutselige kontakter 'iser 
imidlertid ll\or lett det er for 
rOm\·cscncr a \andre iblant OSS. 

l i FO-nauter kan tilsynela
tende komme inn i våres hjem 
etter forgodtbefinnende. 
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Den -t juli l ')75 \ar Kathic og 
noen andre \cnninner pa telttur i 
Rough Ri\ er State Park 1 

Kentucky. USA. Hun og hennes 
'cnninncr snakket sammen 1 

walkie-ta lkic med noen typer. 
Plutselig sa ble opplevelsen 
merkelig. Som Dcbbic sier. .. De 
'i snakket med pa walkie-talkien 
onsket a komme og besoke oss. 
og jeg S<l til dem hvis de kunne 
finne oss var de velkommen ... 

Som om de kom ul av lomme 
luften var plutselig (nene der. 
men. som Dcbbie sier. ·'det \'ilr 
pa en mate meningslosLFor det 
forste kunne 'i aldri i ettertid 
finne ut av hYordan de først fant 
oss. især. fordi da vi snakket med 
dem over walkie-talkien fortalte 
'i dem aldri hvor de skulle gli 
hen for a komme hit. Det var til 
og med ikke noe nam på veien 
der i omritdeL sil jeg kunne ikke 
ha forklart det sch om jeg ville 
det. De dukket plutselig opp. av 
det jeg kan huske. i en gammeL 
skranglete bil 

Debbie og hennes venninner sa 
hva som syntes a se ut som fire 
normalt utseende unge menn. De 
hadde på seg bla skjorte. og alle 
s;\ 'eldig like ut. Bare den ene av 
dem sto for snakkingen sch· om 
de oppholdt seg h~1ten 

times\ is. 
Den ene som Yiste seg a \'ære 
.. lederen" yar. ifølge Debbie. 
... . virkelig sot...Han hadde et 
rundt ilnsikt og bla øyne. hell lyse 
og lyse bnml. liksom blondt 
farget har. .. med kro lier ned til 
skjortekragen .. 

De fire mennene satt sammen 
med Kathie's vcninncr i ca. fire 
timer. Hele den tiden sa de ut til 
a \ære normale. Imidlertid. \ Cd 
tilbakeblikk. husket Kilthie fl ere 
merke! igc detaljer. 

Forst m alt sa ' ar det den 
blonde typen som sto for 
snakkingen. Som Debbic stcr. 
"'de lo andre typene liksom bare 
sto der. Den ene sto 'ed doren . 
Jeg tror ikke de sa et ord i det 
hele tatt ... 



Debbie's venninne. Sam sa at 
de to typene sto "liksom noen 
voktere mens den blonde typen 
hadde foringen p;i det hele. --

En annen pussig detalj som 
kom frem senere ,·a r ikke bare 
den kjensgJerning at typene var i 
stand til a finne dem. men 
h\·ordan de nærmet seg. Som 
Debbie sier. 
Hun beretter ogs<l at han 
'·smilte med oynene". Hopkins 
sier om dette. "Det er en frase jeg 
har hort i andre UFO-saker.--

Men sanns~nligYis den merke
ligste detaljen var mir Debbie 
forst tok den underlige besokende 
inn i hytten hennes. Det var 
sYæi1 sent og 
hun n n redd for a Yekke alle opp. 
Da hun kom inn. ble hun 

· konfrontert med et svn så bisarrL 
igjen. hun kunne knapt forst~i det. 
Som hun sier "Jeg \ar sikker pa 
at noen av dem \ille ha gatt til 
sengs. siden det ,·ar så sent. men 
de var oppe alle sammen. de bare 
satt eller sto der. og TV' n var 
ikke engang slatt p<i. . De sto 
bare helt stille. skjonner du. uten 
en be,·egelsc. liksom de knapt 'ar 
Yiikne. og de sa ingent ing. Og jeg 
folle meg litt rar i hodet. midt i 
mellom oynene. og sa pratet den 
blonde typen og alle liksom kom 
til live. og begynte a snakke og 
ro re p~i seg. Det 'ar ,·irkclig 
nifst. det Yirket som om de hadde 
sovet eller noe lignende .--

Denne detaljen kjennes igjen 
aY mange UFO-forskere. Som 
Hopkins 
sier. "Det Yi har sett. som er en 
a' de flmdamentalc monstre i 
UFO-bortforclser. horer med til 
(modus operandi) , er den 
muligheten de som bortforer har 
li '·kople ut mennesker --(slam). 
som det var, så lenge 
operasjonen varer. .. Denne 
skinndode tilstand (suspended 
animation) er blitt rapportert i 
bredt omfang i forskjellige 
situasjoner av UFO-forskere. og 
med varierende antall a\ 
involverte bortforelser.'' 
Til slutt forlot de underlige 

besokende hytten. og alle gikk 
tilbake for å sove. Det var ikke 
for mye senere at Debbie 

oppdaget at det var mange 
uforklarlige hendelser som 
skjedde den kYelden. Og senere 
erfarte Debbie et forbloffende 
etterspilll fra den hendelsen. 
(Hopkins. Budd. lntruders. The 
lncredible f ·isiwriun at Cople 
H'ood\. New York: Random 
House. r: 19R7. pp<J0-9R) . 

Tilfelle nr. 5: 
En utenom,jordisk pa bussen 

l <JR3 hadde Debbie Jordan enda 
et tilfelle av en kontakt med hva 
som kan ha Yært en 
utenomjordisk maskert som et 
menneske. Hun hadde ennå ikke 
gatt igjennom en regressiv 
hypnose for a fremkalle sine 
opplevelser. men var ganske klar 
m·er at et eller annet merkelig 
foregikk. Hun hadde flere UFO
observasjoner på nært hold. noen 
hendelser involverer manglende 
tid. og andre holdepunkter peker 
1 retning av hennes 
involveringer med UFO-
fenomenet . 

Den pågjeldende nan hadde 
hun nylig kontaktet Budd 
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Hopkins for a diskutere 
opplevelsene sine. og var 
forstaelig nok oppskaket og 
for;irret av opplevelsens bisarre 
vending. Hun kom tilbake fra 
besoket hos Budd Hopkins i New 
York City og tok bussen hjem. 
En eller annen plass 1 
Pennsylvania. steg en merkelig 
passasjer inn i bussen. 

Debbie provde å holde plassen 
for seg selv, som hun sier. 
'·Plutselig. folle jeg meg veldig 
rar. Denne prikkende 
fornemmelsen kom over meg. og 
jeg fikk en tydelig folelse av al 
noen entret bussen som jeg måtte 
se. Jeg smugkikket over baksiden 
av stolen foran meg. og hva jeg 
sii. tok nesten pusten fra meg. 
Der sto den vakreste mann jeg 
noensinne har sett. Og han kikket 
rett pa meg mens han gikk opp 
trappe ne på bussen! Det var som 
om han , ·isste at jeg var der for 
han kom pa bussen. Han var 
minst 190 cm hoy. middels 
bygd, men tynn. Han hadde 
medium blondt bolgete hår i 
skulderlengde. stalbh1e oyne. og 
den mest perfekte ansiktsform jeg 
noensinne har sett. ,. 

Den merkelige maru1en satte 
seg omsider ned ved siden av 
Debbie. og sa fulgte den 
underligste bussturen i hele 
hennes liv. Mens de snakket la 
hun merke til mange underlige 
detaljer om mannen. Som hun 
sier. "Jeg merket meg at 
stemmen hans var meget myk og 
glatt og syntes a snakke med en 
slags allsang (sing-song) aksent. 
Den var veldig svak Så svak. 
faktisk at jeg trodde forst at han 
gjorde det bare for min del Jeg 
spurte ham hvor han kom i fra .. 
han sa han var fra '·i nærheten av 
Sverige". Det hørtes nesten 
meningslost ut. Det hortes ikke 
ut som svensk aksent for meg .. , 

En annen pussig detalj. som 
Debbie sier. "Jeg la merke til 
etter en stund at han aldri så ut 
til a ha noen fonn for 
skjeggvekst. til tross for det 
faktum at , .i var sammen i mer 
enn 17 tjmer. Jeg merket også at 
hver gang han berorte meg. men 
forsiktig. på armen. eller 



ansiktet. 'ar beroringen hans 
eksepsjonell 'arm. og je~ kunne 
kJenne at ' arme f1ot g,.1ennom 
hele kroppen min. som roet og 
beroliget meg. Jeg tenkte ikke 
mer da ll\ or manlig ;Ilt dette 

' ar. 
Pa slutten ;n bussturen gikk to 

a' dem til en fastfood restaur<Jnt. 
Atter en gllng la Debbie merke til 
Oere U\ anlige oppforslcr Som 
hun sier. .. Da 'i begYnte a 
bestille. snudde jhanj seg mot 
meg og spurte meg om Il\ a som 
'ar forskjellen pa bacon og pol se 
Sa spurte han meg h' a han burde 
spise. Jeg sa til ham Il\ a som' m 
forskjellen mellom de to 
matsortene og jeg sa de 'ar begge 
gode nok for meg. Han forts:llte a 
bestille bortimot en ting :n alt 
fra men~ en. Da han sa Il\ or liten 
appelsmjUlce-kartongen ' :Jr. 
klaget han ho\1 og bestilte fire a' 
dem. Jentene som ' en tet pa oss 
s;:l p~1 ham som om han \:Jr et 
slags gronnharet rom' esen. Jeg 
'ar litt O au m er oppforse len 
hans . .. 

Da tenkte Debbie etter h' or 
m~e hun l1kte denne karen. og :It 
hun kunne ikke lew uten h:nn. 
men at det kunne tenkes hun 
aldri sa han mer igJen. l sa mme 
oyeblikk. sier Debbie. han S<l. 
.. ikke bekymre deg. 'i ' il motes 
Jg)cn 

En annen merkelig situasjon. 
som Debbie sier. ..Vi bestemte 
oss for a ga til busstasjonen \' i 
passerte en gruppe mennesker 
som 
Jeg 'edder pa at ' i \ar litt a' et 

syn. han sa ho\ . og jeg sa liten. 
men blikket Y i fikk fra dem ' m 
til og med mer merkelig enn at 
de la merke til Yare forskJeller i 
hoyde. 
Faktisk sa 'ar de tot<ll t stumme 

a' forbloffelse Jeg snakket til 
l ha ml da jeg la merke ti l dem 
Det 'ar som om jeg snakket med 
meg sch og de trodde at .Jeg 'ar 
spro. 

Flere merkel ige hendelser 
skJedde etterh\ ert. Da hun gikk 
p~l dametoalettet fulgt e han 
henne inn. tYdeligYis sa skjontc 
han ikke ilt menn ikke hadde lm 

til a g:1 pa dametoalettet.Han 
forsto ikke In a h :Jimc og 
oppk;1st 'ar. og utt r' kte 
full stendig fascinas)on da han ble 
prcsemcn med en .. Pepto 
Bismo!.. pille. H;Jn 'ar ogsa 
henn kt ;1\ de f:lfgerike 
magas1ncnc. og i nsistcrte pa at 
Dcbbic skulle kJopc et magasin 
til ham. 

Det ';Jr andre merkelige 
dct:il.JCL 111en alt dette fikk 
Debb1c til :1 undre seg m-er !n em 
denne mcrJ..elige nwnnen ' ar'' 

o, crraskendc. med hJelp fra 
Budd Hopkins. sa oppsporte hun 
h<Jm til Cincinnati. Ohio. 
Han 'i ste seg :1 '<t:rc et 'anlig 

menneske fra jorden. med unntak 
:1\ . ifolge en ' enn. uttrykte han 
en sterk interesse for .. det okkulte 
paranormale fe nomen. innklus1 ' 
UFO-er. .. Og han hadde til \ane 
:1 .. ta-m· noen gange r i lengre 
perioder. som i Oere ar. og ingen 
\ille \ ite l11 or han \ar. eller om 
h:lll ' ar i l i, ·e. Omsider kunne 
han komme tilbake son1 on1 han 
a ldn h:·Jr 'a:rt borte uten a si i fra 
Il\ or han har' <t:n all den tid .· 

Og der slutter hi storien 11<1 For 
mcbli kket. ifolgc Dcbb1e. er 
gcntlcm;lllnen til s' nelatende p<i 
en m sine lange reiser og han 
kan 1kke loka liseres. (Jord;Jn . 
Dcbbic :llld "-at hic i'vlitchcll 
. i hduued: / /7(' .\tun o( Jnrmden 
( ·unlinues. ~Cl\ York : Dell 

Boob < I'N5. pp'6-;7.) l···i (siste del fort s. i neste nr J 
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Memo avslører general 
Roger Ramey 
som en løgner .... 

Det var en flygende tallerken son1 styrtet 
4.juli 1947 utenfor Roswell, New Mexico. 

Bildene fra pressebriefingen angående Roswellsaken 8.juli 194 7 inneholder viktige 
indisier på at det var en flygende tallerken som sty11et og ikke en værballong. 

av Pål Aune 

Sommeren l9YS ble RP IT tRoswe ll Pilot o lmerpreta!Ion Team ) daw1et. En gruppe m 
fotoekspener fra fl e re land beste mte seg for a analYse re bildene Il\ o r ge neral Roger Ra nK\ 
holder et memo i h<lnden samtidig med at de s~Lka lt e \Tak restene ti·e1m i ses. Ved a buke topp 

moderne fototeknikk kumle RPIT-t eamet ··bl ase .. opp bildene slik at deler m skrif1en pa memoet 
kwme leses og at detaljer ' ed Hakrestene kom frem. 

Bakgmrmen for dette prosjektet er a t fo togra fe n. James Bond Jolmso n.som tok bildene. har i 
e ttertid blitt ut sart for mist<mke om ~~ ' ære med pa til sloringe n m Il\ a so m '1rkclig skjedde i 
RoS\\ el l. Lederen for RP IT -tea met. Rona ld Regehr. en ingeni or med spesia le pa omradet 
konstmksjon a\ sa telitter. imiterte ti l en nærmere granskning a\ bildene og at Internet tet skulle 
brukes som kontakt-middel fo r a sikre fre mgangen m prosJekte t. 

De originale negati\ ene ble fremskaffet fra U ni\ ersit:- of Te.\as. Specia l Co llections Di,·ision. 
\ed Arlington Libraries. Bildene ble sa sca nnet med meget hO\ opp losni ng og O\ erraskencle 

· ste seg . [kke bare kunne de ler m memoet t.\ eies. men 
noen a' H akrestene Yiste seg a \ ære noe annet en reste r fra en st:-Ttet 'ærba llong. 

Ved a ga tilbake i tid og fo rsoke a rekonstruere scenen fra genera l Roger Rame\ s 
kontor den 8.j uli 19-+ 7 kan man bedre forsta eie frernkomn e anomaliene pa bildene 
etter RPIT-teamets analyse. fo lgende scene utspiller seg denne brennhete 
so mmerdagen i Te\as: Major Jesse Marcel. Oberst Thomas J Dubose og Omraclc
offiser In 'i ng Ne\lton befinner seg i gen .RameYs kontor. og ho lder pa a pakke ut 

U.S. AR!\1'\' TO EXAMI'\'1:: A 
.. FL'rT\ 'G DISK" 

·----FRr1\l I.l U ~ l ' ( •RRI ...,p rl'\n! '\ 1 

W \Slli~·CITO;-..;. Jr LY R 
A fter ,\!l ·\•·m, ~tn·wurk'cmcn t t':<l:l1 Ro <

wc\1 . :--;cw ~lc,i L' 0, !lur .1n ;lhJect !c,r:mbl in:.: 
,1 .. fl, :nj.: d! ' k .. . h. d ·'•.'-:11 r,~lllld th:rc, tli.l' 
corml :tn,' n ,).- the l.i .:.:llt!l :\i:· l·nrc:~· '<lid hc:c 
tO-ni~hl tlut (he PbJC'<.I u:1~ :'l' tllg ;,Cn t lO th e 
rc ,crr<:l: Lt:nl rc <' l \\: t ~h l-idd. Ohio, k, 
C\JI11'1l.l1llll' 

fra esker en rekke ekte 
nakester fra ROS\1 e li
styrtet da Rame\ sel\ 
ankommer. Tilstede er 
ogsa fotografen James 
Bond Johnson. utsendt 
fra Fon Wonh-a1 isen 
Star Telegraph. som 
hjelper Marcel. Dubosc 
og Ne111on a arrangere 
1rakrcstene for 
fotografering Inn kommer Rame\ med et memo i h<1nclen. Et memo 
han ikke har fatt tidt il a lese grurmet oppstyret m journalister fra 
m iser \ erden rundt som 'i l ha tak i ham Hadde han lest dette memoet 

pa fo rhand \ 'Ille alcln clisse bilde ne blnt tatt . Men 52 ar senere kan moderne fototekn ikk m sl ore hva som ligger skju lt i akkurat 
disse bil dene . 

A' memoet som Ra mey holder i handen kan elet leses .. ***ARY \V. ROSWELLAS THE ... -+ HRS THE V1CTIMS OF THE 
WRECK .. YOU FORWARDED TO THE .AT FORT WORTl-:1 , TEX ... THE DISK . .. LAT OYS4 
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AKNOWLEDGES . ... E!viERGENCY POWERS ARE 1\i'EEDED SITE TWO S.W.MAGD.A.LENA. N.MEX .. MIDDAY 
BASE TOLD NEWSPAPER SEGMENT OF STOR Y . ASK .. SAFE T.A.LK ... FOR ~1EANING OF STORY AND 
M1SSION ... EVEN PUT THEORY WEATHER BALOONS SENT ON THE .... RADAR WERE . . AND 
LAND ... CREWS ... TEMP LE. Disse fragmentene skulle 'el 'ære nok til a forsta at det ikke dreide seg om en styrtet 
Yærballong. men en WRECKED DISK med VICTIMS. 

Neste betydningsfulle side \ed disse bildene dreier seg om \Takrestene. Ener at den 
hoyopploselige scanningen \ar foretatt kom det til syne merkelige luerogl\fer eller 
sYmboler pa bjelkene som synes pa bildene. RPIT -teamet fant at intet' ed 
Hakrestene kumle identifiseres som rester fra en MOGUL-ballong. Restene viser i 
stedet et folie-liknende materiale som er dekket med organiserte symboler eller 
gl\ fer Bjelkene p:1 bildene' iser seg a være laget m et keramikk-liknende 
materiale. og ogsa disse er dekket m symboler e ller ghfer. E n MOGUL- eller 
RA \VIN-ballong er laget m aluminiumfolie. neopren. balsatre og n~·Iontrader. samt 
at instmks.tonene for bmken a' ballongene er pa engelsk Intet a' det1e er synlig pa 
bildene. 

Jv1ed dette sensasjonelle 
g jennombmddet kommer det til a bli 
nær sagt umulig pa en troYerdig mate 
a bortforklare hendelsen i Ros\\ ell 
som bare en nedst>rtet 'ærballong. 
RP IT -teamet jobber fortsart med 
bildene for om mulig a kurme fi1me 

flere be\ iser for at det som st~ net den .f.Juli l Y-+ 7 i Ne\\ Me.,ico var et 

. !\.ilde: LTO-\lagazin.: \Iars .-\pril 1999. http: """""Jmdi>k fartm . l•' __ •· __ ,_: ___ · .• __ ': .. _, 
AUEN-L...~~L"'e6' som nøL...L...e~"•ng 
e~Ler som haL~jerle. 
Noen av L...LoL...L...ene har taLLsL-o.•ve som 
foranrl6'er fa6'ge med tempe6'a 
~ års garam•. 
But•hhpr•s hos Arts of T•me SeS,-

12 





14 



15 



()~~ u~~()~Lif7~ 1?~1§~~ ••••• 
1\UVS Mf:() LILLI 13f:~()l21SS 

()f7 SILJA WI~Tilt=V 
' Reisen innover i deg selv er son1 et hav uten grenser. Ptl denne reisen kommer du tit frenunede kyster. møter nye mennesker. Og i disse 
menneskenes øyne gjenkjemter dn deg selv. 

:Det å seile på åpent hav krever mot sryrke og visjoner. Er du klar for en slik reise hvor alt kan skje. der du sprenger grenser innover og 
utover. alt er åpent men samtidig styrer din egen skute? 
Den Uendelige Reisen er åpen for alle, og seminarene er beregnet på rnennesker som selv vil ta ansvar for sin egen situasjon og som 
trenger en ekstm gnist for å leve et gladere liv på alle plan. Deler av kursene vil være kanalisert. 

LILI_I 131::,...1)1.?1§5 er en intens og inspirerende kurs~ og foredragsholder. en sterk kanal for kosmiske krefter. Hun har de siste 
lO årene arbeidet me4 å. hjelpe mennesker som ønsker å favne en større virkelighet . 

. SILJ4. WI,...Tiil::l.? har studert biopati. psykologi og religionshistorie, psykoterapi, hypnose, psykodrama og holistisk psykologi. l 
tillegg har hun synske og healende evner. 

·Begge kursene setter fokus på: å frigi kreativitet og spontanitet stress~ og spenningsreduksjon. hedret konl!llu.trikasjon, målsetting, dy~ 
namikk og utvikling privat og i arbeidssituasjoner. selvfølelse og selvbilde. De ulike tema behandles i en intens og skapende atmosfære 
v.h.a. praktiske øvelser der du selv erfarer virkeligheten fra ulike perspektiv, meditasjon og avspenning, musikk og lyd for å bry1e kon
trollmønster og slippe frykt, deling av opplevelser. erfaringer og innsikt. 

Vi imiterer deg til en helgesamting i vårens tegn En samling hvor vi sammen kan danse, le og gråte. Hvor vi kan la trommenes rytme 
fange oss, og sprenge vinterens frost ut av vår kropp. Hvem er jeg? Hvem er du? «Kanskje kjærligheten er prosessen hvor jeg forsiktig kan 
lede deg tilbake til deg selw>. 
l6.·18.aprill999, Bakkegården Apartment, Geilo. Kursavgift kr. 1.500,- Kost og overnatting fra kr. 1.020,
og oppover. 

Dette er et dyptgå.ende kurs hvor vi vil få tid td å arbeide spesielt med hver enkelt Å.pne opp for prosesser i ro og sti.Hhet. Fokusere på 
akkurat dine behov, [en skapende og kreativ ånd kan du her ta ''kvantesprangeb> i forståelse av hvem du er. Vi vil. ta turer i terrenget ta 
naflhge svønuneturer i bassenget og meditere i flere millioner år gamle grotter. Maten er vegetarisk og stort sett biologisk dyrket. Dette 
vil derfor bh en renselse for bilde kropp og ~jel. En av dagene vil vi invitere heJe gmppen pil spansk bodega i en liten fjeHandsby. 
6.·13 juni 1999, Molino del Ray, Andaluci~J. Pris inkl. opphold og halvpensJon kr. 7.500,-
F'Iybillett kommer i tillegg (SAS ca. kr. 3.500,- eller du kan velge charter.) 

f'Lt:l.?t: ()f)VL ""SNI,._.f7t:l.? (){} VÅMf:l_l)l,._.f7: 1.?1,._.{7 I_ILLI 13f:,._.I)I.?ISS VÅ.. 
Tl.f'/f'4X ~~ .-~ ()4 S~ I:".LLI::I.? M()l3ll_l.Lf'. ~t)~ ~4181 
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Disse bildene ble trolig tatt sommeren 1990. Fotografen, en 
mann i 45-50 årsalderen, og hans datter i tyve-årsalderen 
var på vei mot Molde. Om kvelden ved 
Gussiås, en fire til fem mil fra Molde, får de plutselig øye 
på noe merkelig på himm.elen. Et svætt lyssterkt objekt 
danser frem og tilbake fra venstre til høyre i meget stor fart. 
De får stanset bilen og får tatt disse tre bildene på under et 
minutt 

Særlig interessant er bilde nr.3, hvor man kan ane at det ikke bare dreier seg om et sterkt lys, men at det er et 
fysisk objekt. Med litt bildebehandling i Photoshop og zooming kommer konturene klarere frem,og viser et 
objekt som er kuleformet. Fotografen og hans datter ønsker å være anonyme, men har gitt tillatelse til å 
gjengi bildene i UFO-nytt. Bildene ble gitt til NETI av Geir Hungnes, So1livn.97b, 6400 Molde. For inter
esserte kan han nås på ttf.90 12 54 04. 
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Lordag 26 september !998 Mexico. 
Kl.2l.OO. 3 lysende hvite UFOer kmn 
tit svne l en hovde av 30 grader a1 
den \'estre hori~o~lt ren s1;r av Las 
V at-as. i stakn Nayaril. i Mexico. 
UFOene ble beskrevet som «tre klare 
hvite lys>> og bonsetr iht noen få 
sekunder med blinking. var de der 
stasjonert tor nærme re 3 5 min nttt:r lilr 
de Høy av gank. Da de llø:v a ' gårde 
tok de samme retning som den Mo.i
canske kystlinjen i rundt km minutter 
og deretter fbr de ul av syne. l lopet 
av la sekund.;;r var de tre lvsene 
tilbake der de var blitt ob;ervert i 
begynnelsen .. Lokak av-iser hadde: to 
artikler om denne obsenasjon,;;n. 

S,1ndag kveld. 25 oktol,er 1998. Ar· 
g.:ntina. lnnb:ggere i de to byene i La 
Pampa-provinsen i .\rgt·ntina rap
porterte en o!N:rva;;jon av en UFO 
<dixmet som en rugbj h•Jfl og den var 
sa lys sorn dagen. l )et skinnende ob
jektet l'k ful"'! rapp,mert sen i Santa 
Rosa. pro\ ins<:ns hovedstad. <d )el 

rnakdig.:: knomen<:l kom til s:ne 
1\Jrnlet ,".>m c:n ruglhball oe det hanj.!t 
luHen ut.:n ~n l}d i ~l punkt p<1 60 . 
grader (!\er hori;omen». rapporten.: 
Manual Augustin Pcro i en ultakbe 
til a' ist'ne. d)bjcktct prodtht.Tte en 
gl,•d lignende: <let som blir produsc:n 
a' n:-l1eksjon av sukn i et >p<:tl dkr 
et St) kke av blankt metalL ug .:Her 
noen ø~ehlild. t\);-sv,mt det i en ,,,r
ws\lig n:tmng». sier Pen:/ !nnbvt
gere i Sunra Hosa hadde dette m~ ,;. 
ti~ke objektet i syn<: i rundt l'-! n~inut
ter. ro ddre innbygg.:re rundt 24 
mile~ øst l()r Santa Rosa. så objekll't i 
et disig skj lag Det hk 0!!-'3 ~e11 i\\

vitna i byen t.duardo ca~ll''l.. som 
ligger 48 miks nord li.Jr Santa Rn~a
sGrn heskrcv det ~om -:r solid objekt. 

Mandag 28 septembe-r 1998. Vitn..:r i 
ne-re 'kkr a' Chile rapport.:rrc at de 
sa en merkdig UFO som he\ eget seg 
:-akte <lver himmelen. Den ble 
beskrevet :>orn (<en ring av røyk)) i. 
av is~n «La f ercera>•. Observasionen 
'ar gjort ov a byene: Punta Ar~nas. 
Va[divia. femuco. Pitrul(juen. 
Mukhen. Curie<J. Taka. PaHn:. San 
Fel ipe (1;,'. l.a Sen:na. Uansett. avisen 
skn> at dc:n '>.ivile llyp!a:-.~en ikk.: likk 
nbjtki<'I inn pa radaren. Den 
ehiknske n;>presc:ntlmkn lbr CN t m. 
hetene. l. .ui> Sanchu P.:rn horn m~d 
lkre 1ktaljer: dvknneskel~ over hde 
I .a ScTena st1 dette store blrJ. 
nemk. 1inghJrnlcrk objektet på him
mden. Det var pil storrelsc <n en 
tullmtme. >orn bewgd seg sakte nor
Jo;..;r \:!enneska li·a fslt•n 011 t ic:rws 
1.\hmc<b ''l også objektet. lk ~a al ob· 
jekk' l var In ilt. sk: lignemk og ring
hmnet. O~Jeklet forsvrHll deretter bak 
''n ih, Vitnene: ''nsket •i e.il nærmer.: for 
a se hva det ;ar for ntl<:: men d.: var 
for rc'lkk i il JcL>. ,ter Sam;h..;;. f T( l
log Parricio Dia! etkri(Jrsker en 
mulig landingsplas~ il\ obiekkt mens 
h>rsk..:rnc Ruderick Bmve;t O!!. !\lb.:rto 
Urquint 1 \:mtiag''· den dlil~;tskc 
hovedstaden. har samlet mer 50 vit
ner spredt rundt om i landet. 0>1 

Sanchu sier- a\.1 lfhl en v ideo;apc c:r 
blm publisert pa IV. !nfomutSJPn er 
blitt delt nwd CL.FAA. (som e;: kmni

tt:en '" tk 1-.-<tudiP de Ft·numenos 
Ac·r..:us Anarnalosl den ollisieile or
ganisasJonen som bie stiftet 1997 med 
ordr<:: fm del chilensk.-; t1yvapend for 
a studere UFOer og. relatert<: 

12 september, Italia. På kvelden 
dcnnt: dag<:n var en gruppe av studen
ter fra et college satnlet i et observato· 
rium i Sormano lor å gjennomføre en 
observasjon av himmelen som en de! 
av studentenes astronomikurs. «Vi 
skulle tilbringe natten med å obser
vere stjernene på himm.elcn og i 
starten ta vi ikke merke til noe spe
sielt», sier Giancar!o S. <:<Sa, rundt kL 
23.00 om kvelden, vi så over fjellet et 
st"lerisk objekt tik fullmånen. Først sa 
stoppet det deretter beveget det seg 
raskt bak ljellet. For et lite øvebli.kk. 
sa jeg objektet hengende ov;r ijelltdp
pen. Uten mulighet til å fll fokusert 
objektet inn på teleskopet, grep stu
dentene etter sine kikkerter. '"Etter å 
ha fått tuk i kikkertene våre t"l•r å oh
servere bedre. så vi objektet bevegt• 
seg i retning vest vekk fra fjellet. så 
langt ut det ikke kunne sees lcngen). 

10 september. Bmsil. En av Brasil's 
ledende UFO-loger og thvoritt som 
besøkende til u=·o M~tguzines·s kon
feranser i England. A..l.Gevaerd · 
(wgiver av Brusil's UFO Mal!nzlne) 
sid at den l O september så vitner i 
!1ere byer i det vestsentrale Brasil <::n 

stor sylinderformet ur·o. ((]eg mottok 
informa;;jon om en massiv ohser
va;;ion av el srort objåt ved 
solnedgang i llere byer i statene av 
Mato Grosso og Rondon ia. Mance 
Hmk j el Ege kil der rapporterte a l~l sett 
et stort sylinderformet objekt i over 
tem minutkr, uten noen spor av 
vinger. motorer. vinduer eller annet. 
hdl lydløst. En forretningsmann fra 
Rondonopolis. som ogs<l er pilot. 
ringte til oss og rapporterte at objekter 
var omringet av lem eller seks mindre 
ohiektc'r som tlov raskere rundt svHn
tk~<:n. neltopp s~m om sv!indere;l var 
moderskipet. Journalist<.:~ fra Porto 
V elho. hovedstaden i staten Rondo
nia. rapporterte it ha sen bi;n: sylin
deren. Andre rapportn kom også til 
v.1rt konton>. 



Tirsdag 3 november 1998. Norge. Pa 
denne tirsdagen kl.04.00 om natten, 
rapporterte vitner i Vaksdal, nær 
Bergen, om et objekt i den østre delen 
av himmelen. Det stod stille i rundt en 
time, med blinkende lys, grønn på 
toppen og rødt i bunnen. Samme mor
gen. mellom kL 03.00 og O 5. 00, rap
porterte innbyggere i Stavanger om en 
meteori tl med blå hale over den østre 
de! av byen. 

Fredag 9 oktober, 1998, {srael. En 
elektriker-ingeniør, Adrian Dvir, fikk 
øye på en UFO som beveget seg over 
himmelen over hans hjem i Ri.shon 
Letzion. en hy rundt 15 miks sørvest 
forTe! Aviv. Dvir tok videokameraet 
sitt og begynte å fiime. «Den beste 
delen av iilmen er et nært bilde av 
fartøyet n1<:d tre nydelige «ballen>. en 
oransje, de andre sølv og hvit i en 
perfekt triangulert forma."jonn, si.er 
han. UFO-lhrsker Barry Chamish 
sier: ~<Dert.: er en av de t1neste UFO
opptak som noensinne er blitt filmet 
her i Israel!;. En uke senere. på fredag 
! (} oktober, fikk A vishai Gran or. som 
er en computer-grafiker. øye på to tri-
angel formete fartøyer som over 
den østre delen av Rishon Letzion. 
Granot, som er en 20 <ir gammel vet
eran fm den israelske forsvarshæren, 
sier: '<Denne UFO-en kom fra nord 
med en hastighet som et lyn. svevde 
over byen i rundt et minutt, lhr så a 
forsvinne på et øyeblikk, samtidig 
som det lagde en sugende !yd da det 
fl)rsvant. vet om hvert eneste 
hlrtoy og våpen vi har og dette var 

noen nv de)). 

Onsdag !8 november 1998, SRl 
LANKA .. Denne onsdag natten av
fyrte en torpedoMt skyts mot UFOer 
til ~jøs ved Point Pedro. på den nor
dre delen av Sri Lanka. Den liUe tor
pedobåten fra sjølorsvarct åpnet ild 
med en 20mm kanon ..... etter i\ ha 
tått øye på et uidentifisert Hy over det 
indiske hav nord fm øya, i iØI.ge 
avisen Z<Hindu Times", Sri Lankas 
militære talsmann general Suni!. 
Tenakkoon si.er at «selv om lysene var 
mye lik de på et fly, så vitle det være 
umulig å si om det var et Hy eller et 
helikopter. Alle observa.<Uonene av 
dette uident.ifiserte flyet starkt i nat
temørket og kun lysene var synlige". 
sier han. Han !.egger til at obser
v~jonene ble rapportert fra det mi.!
i!ære personell snm var ombord 
båtene, som åpnet ild mot lysene. 

Onsdag 11 november 1998. India. 
Kløkken er 17.30 om kvelden, Gaurav 
llamish og hans thmilie 
medkmmer. fl.ere naboer og kø!Ieger 
står utenlbr i Malad Evershine Nagar, 
en fbrstad vest av Kandivali 
da de Hkk øye et usedvanlig sk'rkt 
lys. "Det lyset tilkalte min 
oppmerksomhet fbr det var ovenfor 
soloppgangen". Gaumv fbneller 
videre: så ut som om det 
var sokn som skinte bak skyene. In
tensiteten av var lik det solen er 
om morgenen. Det var rundt 70 
grader t'i'n bakken. Det kunne sam
menlignes med en stort speil på him
melen. SOUl rdkkterte Strålene Jl>a 
solen». Gaurav sier at menneske
mengden hadde UFOen i sikte frem til 

Tirsdag l O november 1998, Kina. En 
UFO som ble beskrevet som eple
formet med ((en hale med md ng gul 
t1amme>l, kom til syne over byen Xia
men i det sørlige Kina. og det ble sett 
av hundrevis av innbyggere. Avisen i 
byen rapporterte om at UFOen ble 
sett fØrst i skumringen tlyvende i en 
sørvestlig retning i rundt 20 minutter 
lØr det tbrsvant, og det srumne dagen 
etter. Rapporten forteller også at 
UFOen, som ble filmet av en lokal 
fY-stasjon, hadde tatt innbyggerne i 
Xiamen til å strekke nakken tbr å se 
opp ti! himmelen i to dager, .!brå se 
om det dukket opp igjen. Kinesiske 
Hyeksperter sier at fenomenet kan ba . 
vært en sate!ittdel som talt ned mens 
andre antyder at det ble sett en optisk 
illusjon laget av et lysrefleksjon fra et 
fly. Xiamen er en byport til Taiwan 
Strait, 222 miles nordøst for Hong 
Kong. 

Australia. Observasjoner av 
l<skvadronem etler «l1åtem av UFOer 
lhrtsattc gjennom hele september 
måned da fire vitner i Redeliffe. en by 
20 miles nord for Brisbane. Queens
land. så opp på himmelen rundt kl. 
23 .2() der de så et hvitt lys som ble 
fulgt av rundt syv andre mindre lys 
som lignet sqemer. Etter å ha ringt 
rundt til venner t<x å ·fa de ut av 
husene f(H' å ta en titt. begynt.: lysene 
å tbreta fbrskjellige manøvrer inklud
ert: En rett linje, så en V -torma.>jon; 
en sirkel med en hale: en vid V: så en 
V med en linje i midten. UFOene var 
synlige mellom 15-20 minutter fØr de 
thrsvant. På mandag 12 oktober 1998. 
rett før kl. 23.00, så en 3 l år gammel 
husmor som gikk ut av sitt hus som 
ligger 3 miles fm Nnwra, New Sør 
Wales. en gruppe på 15 UFOer i tett 
tonnasjon f1yvende lavt i sørvestlig 
retning. På torsdag 22 oktober, kL 
23.22, tløy syv aluminiumslargetc 
disker i en V-formasjon som ble sett i 
byen Gmfton, New South Wales, 
rundt 250 miks sørvest fi·n Sydney. 
Denne fonna~onen var enorm, ble 
det rapportert fra den lokale UFO
logist Barry Taylor. Denne fbr
masjonn må ha vært rundt 83 til l 00 
fbt i lengde, og hver av diskene må ha 
vært rundt 3-10 fot store. bare ob
serverte de f\)r fire sekunder da de 
fløy over og jeg fikk ikke !ilmet de 
mer enn to sekunder. 
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De 4.000 år gamle sumeriske mytene om 
lnanna, himmelens og jordens samt luftfartens 
gudinne, inneholder mange fascinerei1dc histo· 
rier om hennes guddommelige virksoml1et, men 
det er en som er særlig interessant, og den han
dler om lnannas nedstigning ti! underverdenen. 

Men hva og hvor er denne underverden? l 
tradisjonell forstand blir det tolket som en ned
stigning ti! helvete, det motsatte av en oppstign
ing til himmelens rike, paradiset. men det kan 
også tolkes som et sted som ligger under ho
risonten. Det kan med andre ord være snakk om 
et stjernebilde eller enkelts~jeme sorn ikke er 
synlig på nattehimmelen i fra Mesopotamia. 
men som lnanna, som behersket luft-og romfart 
kjente tiL og som kunne nåes ved hjelp av visse 
tekniske redskaper og prosedyrer. Et annet hint 
i denne historien er at underverdenen befant seg 
i øst og i stjernebildet Tyren. 

lnanna trengte til denne "nedstigningen"en 
ME;'det som gjør at en kan svomme i himmel
rommets farvann··, en drakt som består av syv 
dder; 

O SHUGARRAen, som hun setter på bodet 
og som bokstavelig talt betyr,"det som 
gjør at en kan reise langt i universet" 
roml~jelmen 

O MÅLEANHENGENE som plasseres på 
ørene ' hodetelefoner. 

O ET KJEDE av små blå stener rundt 
halsen = tøyelige ledninger og slanger 
som forsyner drakt og hjelm med 
surstoff og elektrisitet. 

O TO STENER på skuldrene skulder
puter som avlaster tyngden av hjelmen 
og ryggpakningen med oksygen og 
strømbeholdning. 

O STROPPER som er testet rundt kroppen 
hennes. både på rygg og bryst = 

sikkerhets-, feste- og støtteseler f(lr rom
fartsutstyret. 

O PALADRAKTEN selve romdrakten. 

En tidlig sumerisk konge med navn ENMEDU
RANKL som ble invi1er1 til gudene som holdt 
til i himmelrommet, ble instruert til å ta på seg 
sin ''ME som knytler kontakten rnellom himme
len og ,iorden·'. så denne drakten var helt essen
sid! for å komme dit hvor gudene 
oppholdt seg. 

lnanna har nå tått seg sin ME og ankommer 
underverdenens porter: 
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N år Inanna ankom underverdens porter 
banket hun myndtg pa. 
Med hoy rost ropte hun: 

<<Lukk opp doren. porl\·akt»! 
«Lukk opp doren Neti» ! 
«Ensom vil jeg stige inn». 

Neti. det store ukjentes øverste porl\·akt. 
spurte 
«hvem er du?» 

Hun S\·arte: 
<deg er Inanna. hinunelens dronning. p<1 min 
vei mot Øst». 

Neti sa: 
«Om du ,-irkelig er Inanna, himmelens 
dronning. 
hvorfor har ditt hjerte fort deg denne vei 
hvorfra ingen tilbakevenden fins'?» 

Inanna S\ arte: 
«for min eldre søsters skyld. for Ereshkigals 
skyld 
Hennes mann, Gugalanna. Himmelens tyr. er 
dod. 
Jeg har kommet for <l være tilstede \Cd 
begravelsen. 
La begravelsesolet helles i begeret. 
La det skje» _ 

} 
l 

\ 
l 

\ 
\ 
\ 

i 

Neti talte: 
«Vent her. Inanna. jeg skal tale med min 
dronning_ 
Jeg skal fremforc ditt budskap». 

Neti. Kurs øverste portvakt. trådde inn i 
Ereshkigals palass i underverdenen og sa: 
«Min dronning. en jomfm. 
sa hoy som himlen. 
sa vid som jorden, 
~1 sterk som bymurens grunnvoller. 
vente r utenfor palassportene! 
Hun har samlet de syv Me_ 
Hun har tatt dem i sine hender. 
Med Me i sitt eie har hun forberedt seg» 

Nar E reshkigal horte dette slo hun seg på 
larene og bet seg i leppen. 
Hun gjemte hva hun tenkte i sitt hjerte. og 
grunnet o\·er det. 
Siden sa hun: 
«Kom Neti. Kms øverste porl\•okter. 1)1t 
noye til mine ord_ 
Gjor klar underverdens porter. 
Deretter setter du hver port . en for en. p<l 
glott. 
La Inanna tre inn_ 
Nar hun har sa har tradt inn. ta i fra henne 
den kongelige skmd. en for hv-er port 
La himmelens hellige prestinne gjore sin 
inntreden naken og ydmyket» 

Inanna blir så frata tt en gjenstand for hver port hun passerer til hun st<1r naken i underverdens palass. Hun begynner å ga mot sin 
soster Ereshkigal som sitter p<l tronen_ men blir stanset m Annuna_ unden·erdens dommer. Han avsier dommen over henne og fester 
dodens oye på herme_ Inanna blir S<l drept og liket hennes blir hengt opp p<1 en krok p~l veggen. 

Da Enki. hennes far. horer om hva som har skjedd med henne blir han forl\·ilet og skaper så. ved <1 skrape skitt fra under neglene sine, 
to androgyne vesener som han sender tilunden•erden for <l hjelpe Inanna _ Kurgarra og Galatur. de to \·esenene som verken er k\ inne 
eller mann, som ikke kjenner til fode elle r drikke. som ikke n~1er elskO\ eller har elskelige barn <l kysse, gjor seg små som fluer og 
smetter inn gjennom unden erdens syv porter som fortsatt st<\ r p<l glott. I unden erden overta ler de Ereshkigal til i1 gi dem liket av 
lnanna. men blir stoppet m dommeren Annuna. Han sier da at >> ingen stiger opp fra unden·erden uten <l bli merket. Om !nanna 
onsker å komme tilbake fra unden-erden. 111<1 hun finne en erstatter som kan være her nede»_ Kurgarra og Galatur tar dernest Inanna 
ned fra kroken pa \'eggen. og Kurgarra stror li\ets fode pa liket. mens Galatur stenker li\'ets vann pa det. og lnanna gjenoppstar. 

lnanna stiger så opp fra unden erden med to demoner. Gallaer. p<) slep. Disse skal sorge for å finne en erstatter for Inanna. Men 
Inanna finner ingen som hun er villig til <l erstatte seg sch med. Til sist moter hun sin mann. Dumuzi, som Garraene overfaller. 
Dumuzi ber da om m)de til Utu. rettferdighetens gud. om <1 slippe il komme ti l underverden. Ut u fon andler ha m da til en orm som 
g jor ham i stand til ~l vri seg unna og flykte fra Gam~ene_ 

Sa Inanna slapp dermed <l finne en erstatter for seg selv i underverden. og be\ i ste at man kan komme tilbake til Jorden helskinnet. dog 
med store anstrengelser. Hva som med NETI. som lot portene tilunden erdenen sta pa glott. slik at !nanna kunne komme 
tilbake. sier teksten intet om. 

U FO-nytt i løssalg. 
F.o.m. dette nummeret kan UFO-mtt kjnpes 1 l''N tlg hos bokhandelen SCANALCA i l'horvald Me)ersgLOslo. Vi har tatt en-posttiv dialog med 
bokhandelen SOlli onsker å selge bladet vårt SOlli et provepros.J ekt. Dette blir fast lremover avhengig av salget . Vi får t(Jrhttpentligvis spredd ut 

infonnas_ion til personer som t:r irmom bokhandelen og er n,·sgjerrig på bladet. Kanskje får vi også tlere medlenm1er på denne måten. 
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i et or Schauberger ( 1885-1958). en av de U fremste vitenskapsmenn som Tyskland har 
frembrakt. var en stor naturvenn og et · 
originalt og uvanlig menneske med storslcilte. 
ofte revolusjonerende ideer. Han var en 
lidenskapelig fors,·arer av vannet. skogen og 
den fmktbare jorden. Schauberger var den 

aller forste naturverner allerede så tidlig som på 1920-
tallet. Han sa på naturen p<l en helt annerledes m;ite enn 
sine samtidige. Han sa hvordan naturen selv bygger opp 
en harmoni hvor alt avhenger av alt og alt tilpasser seg 
alt Senere i livet, da han var blilt beromt og mange a,· 
hans oppfinnelser var blitt virkelighet. sa han om sin tro 
på naturens naturlige oppbyggende krefter at man «forst 
skulle studere naturen og siden kopiere den teknisk}}. Han 
mente at teknikkens oppgave ikke var ii korri·gcre naturen 
men å elterligne den Hendelser i naturen, som ikke har 
blitt berort m· menneskehender, gir oss en pekepinn for 
skapelsen av en ny teknikk. mente han. For a gjore delte 
trengs en god iakttagclsesevne. Vi mil forst<l naturen for <i 
kunne kopiere dens bcvegelsesprosesser. sa han. 

Laksabappan og da eggformede 
stanana ..••.. 

En av hans forste oppdagelser \ar lnordan laksen benyltcr 
kreftene i vannet til å o\·erstige tyngdekraften. Han sit at 
laksene benyttet en hittil ukjent energi i vannet Han 
forteller selv: «En manelys tidlig varnatt var jeg p<1 jakt 
etter tyvfiskere. Jeg tok en rast ved et vannfall og ble der 
vitne til noe som utspilte seg så hurtig at mine tanker 
knapt kunne folge med. l det klare måneskinnet s;.!jeg 
hver bevegelse som de tallrikt forsamlede fiskene gjorde i 
vannet. Plutselig loste fiskestimen seg opp. Arsaken 'i ste 
seg å være en særdeles stor laks som kom svommende 
opp mot vannfallet. Den begynte ii svomme rundt den 
fallende vannstrålen i dansende og og vuggende 
bevegelser. Så forsvant den inn under den metallglinsende 
vannstrålen. men jeg fikk snart oye på den igjen. Laksen 
stod nå nesten rett opp i vannet og danset en vill 
sirkeldans inne i strålen som konisk smalne! av bako,·er 
Plutselig sluttet den dansen og den svevde uten en 
bevegelse oppover vannfallet i en parabelbane. Nar den 
hadde nådd banens høyeste punkt slo den over og hamet 
med et sterkt plask i vannet overfor fallet. Med et par slag 
av halen var den borte». 

l en annen sammenheng sa han at et «\ assdrag som i 
naturriktige omgivelser og i en naturlig bevegelse bygger 
opp en spesiell energi som bl.a . strommer i motsatt 
retning av vannet. Denne energien bruker laksene. I et 
dertil egnet vannfall kan man utskille denne 
energistrommen som en lys kanal inne i vannstrålen. 
Laksen oppsoker denne energikanalen og blir sugd 
oppover». Han observerte også hvordan spesielt utformede 
stener som lå på bunnen av et vassdrag, ble sugd opp til 
overflaten av en virvel-energi. Han fort eller; <deg trodde 
ikke mine egne øyne da en sten på størrelse med et hode 
begynte å bevege seg i sirkelbevegelser opp mot 
overflaten, dansende som laksen ved vannfallet. Stenen 
hadde en utpreget eggform. P~! et oyeblikk var den oppe 
ved overflaten der det raskt dannet seg en krans av is 
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rundt den. hvorpå den lett vuggende smmte omkring i 
månelyse!. Snart kom en andre og tredje sten opp, og alle 
hadde de den samme slepne eggformen som den forste. 
Det la andre stener tilbake på bunnen. men de hadde alle 
sammen kantete. ujevne former. Den gangen hadde jeg 
ingen anelse om den eiendommelige bevegelsesform som 
O\eninner tyngdekraftem>. 

Slike obsen asjoner som dette forte til at Schauberger 
stilte seg sch sporsmalene: hva er bevegelse? Og finnes 
det flere typer av bevegelsesmønster? Samt finnes det her 
gmnnlag for en ny type vitenskap'' Og frem fra hans 
grublerier og obsenasjoner vokste det langsomt frem 
teorier om de ulike bevegclsesmonstrene. 

Bavagalsan mot liv aller død .... 

Schauberger kom etterhvert frem til folgende teorier; 

l) Det bevegelsesmønster som skaper. ut\ ikler. 
foredler og bygger opp er den sykloide spiralbevegelsen. 
en bevegelse utenfra - inn mot et bevegelsessentmm -en 
sentripetal be' egelse Vi finner den overal t i naturen der 
oppbyggende krefter er i 'irksomhet. i spiralnebulosene 
ute i universet i 'art sol systems bevegelsesmønster. i det 
naturlige v<mnets bevegelse og i blodet og satienes 
bevegelse i menneske- og dyrekropper. 

2.) Det nedbrytende. opp l osende bevegelsesmonster 
er derimot sentrifugal -den tvinger be,·egelsesmediet fra 
et sentrum ut mot periferien . Det er en «rett» bevegelse. 
Partiklene i mediet liksom kastes ut mot periferien Det 
brytes opp. oppløses og faler sammen. Denne bevegelsen 
bruker naturen for a oppløse forbrukte komplekser. for 
siden av de enkelte bestanddeler pit nytt bygge opp 
sammensatte fonner. nye helheter. gjennom den 
konsentrerende bevegelsen. 

3.) Den scntripetalc. sykloide spiralbevegelsen horer 
sammen med fallende temperatur. sammentrekning og 
konsentrasjon. Den sentrifugale bevegelsen er likeens med 
stigende temperatur. utvidelse. ekspansjon og eksplosjon. 
l naturen er det en stadig vekselvirkning mellom disse to 
bevegelsesformer. men den oppbyggende be\ egelsen må 
m·en·eie om en utvikling overhodet skal kunne skje. 

Schauberger mente a t det måtte være noe feil i seh ·e 
prinsippet bak vår tekniske utvikling. Han mente at «wir 
bevegen falsch». vi bmker en fei laktig form for bevegelse 
i v~tr teknologi Han mente at «V~tr teknikk er en 
dodsteknikk. Foruten et forferdelig sloseri med kull og 
o~je som har viktigere oppgaver a (vllc i naturens 
husholdning enn a forbrennes i sinnsykt arbeidende 
maskiner. s;! etterla ter denne teknikken seg ekskrementer, 
avfall. som forgi fter og skitner til hele vårt livsrom. 
Atomkraften. sprengningen av atomer. er hoydepunktet 
og samtidig sluttpunktet for den dodsteknikk som steg for 
steg forer menneskeheten mot undergangem>. 

Schauberger bq.,')'ntc på gmnnlag av disse synspunkter i 
lO-årene a utvikle implosjons-maskinen, en maskin som 
utvant energi. en positiv sådan. som finnes i overflod i luft 
og vann. l folge dette prinsipp sa arbeider 



eksplosjonsmotoren sentrifugalt. på en uhyggelig slosende 
måte. Implosjonsmotoren derimot arbeider sentripetalt. 
Den omdanner selv sitt drivmiddel a\ vann eller luft til 
energi. «Vitenskapen har oversett at energien er bi-polar. 
og at det helt enkelt er arten av bevegelse hos mediene 
jord. vann og luft som bestemmer hvilken art a\ energi 
som skal frigjøres. Det kan være den bio-elektriske. 
sønderrivende. nedbf)1ende energifonnen. eller den bia
magnetiske. leviterende fonnen . Universiteter og 
høyskoler underviser bare i det ene sentrifugalt \ irkende 
bevegelsemonster som som trykk og temperatur til a stige 
og eksplodere. De kJenner ikke til motstykket. Det 
0\ en·eiende sentripetale bevegelsesmønster som fur tf)·kk 
og temperatur til a svnke og som utloser In a ha kaller 
implosjons-kraften. sa han>>. 

Et møta med Adolf Hitler og 
dets følger ..... 

l l Y3.f hadde Schauberger et timelangt mote med Hitler 
hvor han la frem sitt syn pa <<den akademiske teknikkens 
villfarelser>>. Nar han var ferdig spurte Hitler: << hva vil De 
sa erstatte , ·are energimaskiner og metoder medt ,,? 
Schauberger svarte at «gi meg lokaler. personell og de 
maskiner og materiell jeg trenger. sa skal De om noen 
maneder fa se mine metoder for a frembringe energi. Sa 
kan De seh· avgJore ln·ilke metoder som er de beste og 
utviklingsfremmende>>. Da spurte Hitler: men hvorfra 
tenker de a ta drivkraften til Deres energimaskiner'1 

Schauberger svarte da at han \ille ta det <<fra 'annet og 
luften der kraften finneS >>. Hitler tf)·kket deretter på en 
knapp og statssekretær Keppler kom inn. Hitler sa sa: <<gi 
denne østerrikeren. som har ideer som interesserer meg. 
det som han trenger for a bevise at han har rett>>. 

Laksaturblnan og lmplosjons-
kraftan ..... . 

Arbeidet med implosjonsmaskinen tok sa til. Prinsippet 
for denne maskinen var at medier som luft og vann skulle 
fores gjennom spiralfonnete ror av et 'isst materiale og 
med et bestemt utformet tverrsnitt. Mediet skulle da ved et 
visst resonans-turtall begynne a bli skrueformet og 
konsentreres In on·ed energi skulle frigJøres. Det fremgår 
a\ Schaubergers resonnement at han regnet med visse 
reak~joner pa atomniva. noe liknende de forsøk med 
hydrogenfusjon som pag3r i dag. Men i steden for at man 
i disse forsøk , ·ed bruk a\ hoy1 trykk og temperatur vil 
presse sammen atomene og frigjøre helium og dermed en 
overskuddsenergi. ville Schauberger motstandsløst <<Skru» 
sammen sine medier slik han sa det skje i naturen. Det er 
et faktum at han bygget to slike maskiner ln·orav en «tok» 
av og ble ødelagt. Dette s~jedde i 1943. Han hadde da blitt 
beordret til a anfinne seg i Mauthausen 
konsentrasjonsleir. hvor han skulle melde seg for SS
standartefurer Zereis. Denne meddelte ham at han hadde 
en personlig hilsen fra Hinunler: «Vi har tenkt i gjennom 
Deres forskning og anser at det ligger noe i dette. De har 
nå valget mellom enten a stille Dem i ledelsen for et 
forskerteam, sammensatt av teknikere og f)sikere blant 
fangene, for å utvikle maskiner som drives av Deres 
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oppdagede energi. eller bli hengt». Schauberger valgte 
forklarlig nok det første alternativet og sa ble et intensi\1 
arbeide påbegynt. 
Det prosjektet man påbegynte var en <<flyvende tallerken» 
drevet a\· en <<lakseturbin». Teknikken bak denne 
konstruksjonen , ·ar i folge Schauberger denne: «Om man 
forer inn vann eller luft .... .i sykloide høyhastighets 
spinnende svingninger i sammenheng med visse 
katalysatorer sa oppstår det en energi ... som leviterer med 
voldsom kraft og som tar med seg den form som har skapt 
den med pa slep. Om man tenker de1me tanke helt ut . .. så 
far man den ideelle flyvende farkosten eller 
undervannsbåten .. . alt praktisk tatt uten noen som helst 
form for drivstoff». 
Han beskriver selv de optiske effektene slik: << Allerede det 

første forsøket ble 
vellykket. Vår <<flyvende 
tallerken» steg opp mot 
taket i laboratoriumet. 
!eggende etter seg en 
blågronn. senere solvfarget 
lyskrans». 

I februar 1945 nær Prague 
ble en større <<flyvende 
tallerken» utprøvd. Denne 
nådde en høyde av 15.000 
m. pa tre minutter og 
oppnådde en hastighet på 
2.200 km/t. 

I 1956 skrev han i et brev 
til den tyske 
forsvarsministeren 
Strauss: «Få dager etter 
krigens slutt ankom en 
amerikansk avdeling som 
beslagla dokumenter og 
laboratoriemateriell . Selv 
ble jeg internert i 9 mnd .. 
bevoktet av seks militær
politimenn». Den 
<<flyvende tallerkenen» 
som ble beslaglagt og 
senere bragt over til 
Amerika i 1958 hadde en 
diameter på 1.5 m .. veide 
135 kg .. og ble startet m 

en elektrisk motor pa 1/20 hk. Den hadde en innebygget 
«lakseturbin» som kunne utlose en sterk løfteevne. 

Slunan for Schaubarger og 
hans Uvsverk •••.••• 

Schauberger og hans sønn Walter ble vinteren 1957-58 
oppsøkt av to amerikanske agenter som <<strengt fortrolig» 
fortalte at Schaubergers sak er Amerikas sak. Alle 
tekniske forberedelser hadde allerede blitt gjort for i stor 
skala a utvikle Schaubergers oppdagelser. De to ble fløyet 
til et ode område i Texas. nær Red River. hvor de ble 
isolert fra omverdenen. Postgangen ble sensurert og ingen 
telefoner ble tillatt verken ut eller inn. Schauberger ble nå 



«tYllllt!Ct » til !1 ncclsk ri\ c alt han' isstc om sine 
oppd:1gclser med !ofte om a kunne returnere til T_\·skland 
innen tre mnd . Da de tre mnd. hadde gall og Schauberger 
h;1dde holdt sin del <l \ a, ·wlen. kre\ de han a fil returnere 
sa mmen med si n solln til Tyskland. i\·len m1 het det fra 
amerikansk side: «med tanke pa elet gledeli ge resultatet :l\ 
' ~1r ekspens undcrsokclscr m Deres arbeide. ma De og 
Deres so tm forbli her. Dere kommer begge til a bli 
plassert et sted 1 Ari 1onas arken de nærmeste arene >>. 
Delte skammeltge rllbudct opprorte naturlig, is 
Schaubcrger og sann. og de nektet a 'a: re med pa noe 
slikt. En sjef for «Gruppen». en Yi ss Mr.R.D .. dukket opp 
og fremla en kontrakt som sa at «Schauberger tmHtc 
forholde seg helt taus med sine oppdagelser. og at 
dokumenter og materiell ble i sin helhet 0\ er latt til 
amerikanske myndigheter som sto fr itt til il O\ erclra dette 
til aBdre gruppe n> . Wa lter Schauberger ble fortalt at h' is 
han ikke forholdt seg taus. S<l «kunne han nok bringes til 
taushet m ,·are agenter i Europa'" · 

Bit ter. syk. insohent og totalt fratall sitlll\ S\e rk 
r~turnenc Victor Sehauberger og hans sonn ti l T'skl and i 
195:5 h\ or han dode kon tid et ter hjemkomsten. De stste 
ordene han sa ,-ar: «-Alt tok de fra meg. alt . Jeg eier ikke 
engang meg seh -« 

Hjelp til a O\ersette artikler til norsk. 
Vi har mengder a' interessant materia le a presentere. 
men elet aller meste er pa engelsk eller t\Sk. sa 'i 
trenger !*lp til a O\ersette. Vi har fa tt noen \ ehillige 
sjele r til a hjelpe oss. men \i trenger fl ere . Foler du at 
du kan engelsk eller tysk noenlunde godt. har lit t tid 
til 0\ers og en ordbok. sa ring oss pa 22 67 75 ~<l eller 
fa\ 22 67 SY 30. 
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En tragisk slutt for et stort ;)ndelig og teknisk geni som 
hadde en li\ slang dram om<) forsYne menneskeheten med 
en oppb~ ggclig og liYS\ ennlig teknologi. og ikke en 
destmkti\. forurensende og til slutt dodelig teknologi som 
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av lan Blake 
oversatt av Pål Aune 

Så lang1 i mine artikler om det paranormale har jeg forsokt a overbringe dem i en fom1 preget av 
pragmatisme og sunn fornuft. omh<mdlende nesten eksklusi\1 hjernens ftmksjoner ... og særlig dens 
dysfunksjoner. Mitt mal har vært a forklare forskjellige typer av fenomener uten å forklare dem bort. Magi 

og det okkulte har jeg streifet innom ved en rekke anledninger. men bare som en biting. I hovedsak har jeg egnet 
meg til en «lenestols-UFOlogi» og overlatt de videre implikasjoner i mer kyndige hender. Det er medmindre et 
faktum at en sjelden kommer særlig langt på UFOlogiens område for en stoter bort i det okkulte i en eller armen 
forn1. vanligvis oppdatert og oversatt til en «New Age»-fonn. l denne artikkelen har jeg som mål å undersøke 
noen av de mer esoteriske aspektene innen UFOlogien og forhåpentligvis ha lag1 gnmnlaget for y1terligere 
forskning. 

Magi som substitutt for kjedsomhet 
UFO-etterforskning. selv av «lenestols»-typen. 
krever en hoy grad av mental fleksibilitet. En kan 
sette opp generelle retningslinjer som assistanse for 
en analyse. men det er alltid nødvendig a inneha et 
apent si1m hele tiden og være forberedt pa 
mmtakene som skjærer på tvers av alle tidligere 
teorier og oppfattelser. Dette er spesielt sant når det 
gjelder det spesielle kontakt-syndromet. som 
fungerer som et krystalliseringspunkt for alle 
former for komplekser og tmdertrykkede behov og 
onsker. Mine egne. dog begrensede. erfaringer har 
ledet eg til den 
antagelsen at de 
fleste kontakt
personer i burm og 
gnmn ikke er særlig 
forskjellige fra 
resten av oss. De er i 
virkeligheten 
normale mennesker 
som lider av 
familiære 
symptomer. særlig 
slik som kjedsomhet. 
fremmedgjøring 
eller folesen av at 
livet ikke har noen 
mening eller mål 
Men hva med 
unntaket fra denne 
regelen'7 Hva med 
f.eks. okkultisten som med viljens krdft forsøker a 
oppnå kontakt med utenomjordiske intelhgenser 
(trans-spatial entities)? I folge en nylig publikasjon 
fra OTO-Ordo Temph Orientis- kalt Khabs. er det 
sentrale element i all magi konunw1ikasjon med 
diskamerte jordiske personer eller utenomjordiske 
intelligenser. Det er mot dette målet mye nåtidig 
okkultisme er rettet. Allerede for så l<mg1 tilbake i 
tid som i 1918 foretok Aliester Crowley en rekke 
eksperimenter som i dag ville bli karakterisert som 
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kanalisering eller utvidede kontakter. Siden da har 
en rekke okkultister. først og fremst Michael 
Bertiau:x på 60-tallet. og en gruppe OTO-innvidde 
på 70-tallet. foretatt lignende magiske 
eksperimenter. Og det mest fantastiske er at disse 
eksperimentene har vært kronet med hell, hvis den 
offisielle OTO-politikken er til å tro på. Hvis så er 
tilfelle vil dette ha store konsekvenser for hele 
UFO-forskningsområdet. For å kurme plassere disse 
konsekvenser i deres rette kontekst. er det i første 
rekke nødvendig å utrede litt nænnere Aliester 

Crowley Amalantral1 
Working, en serie av 
visjoner og trance
kommwlikasjoner 
mottatt ca.januar-mars 
1918 av en kvinne 
med det merkelige 
navnet Roddie Minor. 
som på den tiden var 
Crowleys Scarlet 
Woman. hans 
elskerinne og 
mysterieinnvidde. Det 
er ikke min intensjon 
for denne artikkelen å 
tilby en introduksjon 
av det videre felt 
innen okkultisme, 
eller til Thelemiske 
(sarm vilje) doktriner 

generelt. For lesere som onsker en klar og objektiv 
fremstilling av The Amalantrah Working, vil 
Crowleys egen bok «Magical Record» være 
uunværlig. Det samme er tilfellet for Roddie 
Minors egne tartker om enmet. Lesere som ikke har 
tilgang til disse tekster henviser jeg til John 
Symonds «The Great Beast», som gir en 
avbalansert og sammenhengende beskrivelse av hva 
som virkelig skjedde 



Crowley i New York 
Fakta i saken er i korthet folgendc Crowlcy satte 
kursen fra England til Amerika rett etter utbmddet 
aY Ilserdenskrig l oppglodd stemning etter 
fremkomsten i New York installerte han seg i en 
leilighet pa den trm le West 36st street Il\ or han 
fordelte tiden mellom a bedrive seksuell magi og a 
forfat'te tullete pro-mvi propaganda for Der 
Vaterland. Roddie Minor. som Yar gift men bodde i 
fra sin ektemann. molte Crowlcy i l'J l 7 og sammen 
satte de Ut for a Utforske de Yille boJger innen 
Magica Se:-;ualis. Crowleys egen beskriYelse fra 
!.oktober Il) 17 om Roddie Mi nor forteller at hun 
\ar «stor. muskulos og sensuell» Jolm Symonds 
legger til at hun' ar «bredskuldret med et Yakkert 
ansikt». l tillegg til disse atributter var hun ogsa 
forsynt med en , ·elut,iklet claif\oyant eyne. Under 
innflytelse aY hasjis og opium beskrev hun for 
Crowley en serie m arketypiske 'isjoner som 
inkluderer en konge. en liten gutt og en trollmann 
som presenterte seg som « Amalantrah» som 
oppfordret henne til a linne «Egget». De fleste 
menneskers reaksjon pa dette \ille uten tY i l bli 
m·feiet som narkotika-frembrakte hallusinasjoner 
uten rot i virkeligheten. men Aliester Crowle\ , ·ar 
ingen 'anlig mann. I folge Symonds gjorde 
Crovdey ikke noe forsok p:1 å forklare disse 
visjoner som et produkt m fantasien. For ham var 
skikkelsene og hendelsene mer reelle enn noen ting 
egoet sch kunne produsere. Han ville ikke bli 
forbauset om han molte. .Amalantrah vandrende 
opp Fifth A vcnue. Trollmmmen ville helt enkelt 
bare ha steget ned til Yårt plan m illusjoner 
(Crowley og mange andre mystikerc mener at , ·ar 

dagligdagse opplcYde Yirkclighct ikke er Den Store 
Virkeligheten men bare en liten bit a' den). 

Etterh' ert foltc Crm,lcy at Amalantrah ikke lenger 
hadde mer a tilfoye sa han forlot USA og Roddic 
Minor og satte kursen mot Europa . Men historien 
ender ikke her. Det Yillc Yærc hinsides min 
kompetanse a kunne frembringe en komplett 
fremst illing a' hele Crowlcys Amalantrah Working 
og dens ett cf\ irkningcr. Detaljene i saken er uklare. 
men det ' i rkcr som om CrmYley i lo pel a' 
utforelsen av The Amalantrah Working undergikk 
en fonn for kontakt med et stor-hodet 'escn kjent 
a' okkult ister som LAM . 
Lam. h\ is navn st<lmmer fra det tibetanske ordet for 
vei eller sti. ble senere subjektet for et portrett laget 
<lY Crowley som har en egen besnærende indre 
hal i tet Originalen ble forstc gang frem\ ist i Ne\\ 
Y ork i l') Jl) og ble reprodusert flere ganger senere. 
siste gang i magasinet Star!irc. Selv om portrettet 
m<lnglcr den ra kraften i Crm' lcys andre otje- og 
'cggmaleiier er tegningen allike\ el et 
bemerkelsesverdig arbeid . Subjektet er portrettert i 
ekstrem nærhet og virker nænncst dvergaktig. sch 
om komposisjonen i seg sch ikke direkte gir noen 
indikasjon av storrclse. Hodet er stort. glatt og 
harlost. som smalner ned mot kinnbena. Munnen er 
en sprekk og oynene strekker seg delvis ut o' er 
sidene a\ ansiktet . heller har' esenet ikke antydning 
til orer. Noen klær synes ikke \esenet i1 ha pa . Det 
ser ogsa ut som om' escnet folder hendene pil en 
slags ærbodig mate . l korthet synes det avbildede 
'c senet fra 191 ~ a være en typisk UFO-okkupant. 
en a' «tmdersokcme>>. de sitkaltc << grå». 

Spør og du skal få svar. 
Crowleys port.rett av LAM kom i 19-l5 Kenneth 
Grant i hende. som i samarbeid med Crowley forte 
til et prosjekt av astral art. Grant. som pil 50-tallet 
hadde autorisasjon til å arbeide innenfor de tre 
forste gradene i OTO( Ordo Templi Orientis). ble 
senere. etter Crowleys dod i ll!-l7. ansett som hans 
etterfolger og af\ing. Hans interesse m CETI-type 
(Communication \\ ith Extra Tcrrestrial 
Intelligenccs) har vært langvarig. l 1955 for 
eksempel. annonsc11e han oppdagelsen av en pl<met 
bortenfor Pluto kalt Isis. og samtidig etablerte en 
orden med nant The New !sis Lodge OTO, hvis 
fonnill. blant andre . 'ar a oppna kontakt med 
hoyerc utenomjordiske intelligenscr. En lignende 
situasjon oppsto ca. 30 ~ir senere p<i slutten av -~0 
tallet. da Grant he' det <i ha mottatt <<sterke 
meldinger om at Crowleys portrett av LAM er 
nåtidens fokus av en utenomjordisk -og derfor 
muligens stammer fra en energi bortenfor Pluto. 
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som OTO foler som tvingende nodvcndig a 
kommunisere om i dCJme kritiske perioden vi 
befinner oss i dag». Jeg har ingen ide om hva disse 
<< meldingene» inneholder. foruten det i"l skrive om 
magi er en l\ il som affære i seg selv , sa er tekstene 
(Ylt av semantiske Y<lnskeligheter. Muligens er det 
beste altemativet i denne artikkelen å refere direkte 
fra «The Lam Statement». en tekst som si.rkulcrer 
blant OTO-inmidde i den hensikt a <<regularisere en 
metode for et sympatisk og harmonisk fellesskap. 
og i tillegg konstruere en magisk <<oppskrift » for <l 

etablere kommunikasjon med LAM». Videre 
fortelles det at: << det anbefales m Tite Sovereign 
Sanctuary å regularisere og eksaminere resultater 
oppnådd a' de individuelle medlenuner <lV OTO 
som har etablert kontakt med det magiske vesenet 
kjent som LAM. Vi vil derfor grunnlegge en «Indre 
Kult» i den hensikt å samle presise beretninger om 
slike kontakter». 



~~Portrettet il\ LAM SOlli er reprodusert i ((The Magi ca! Re\ i\al» kan bli bmkt som det' isuclle fokus og kan 
tjene som 'r' antraet i Den Indre KulL na\llCt ~am som Mantract: og Tant raet er unionen med dikpalaet , ed a ga 
i1u1 i ((Egget» representert 'cd Hodet. Inngang (til LAM) kan pm irkes 'cd a prqjisere beYissthet gjennom 
oyncne>>. Annetsteds i et m snitt kalt ((The Magical Proccdurc>>Star deL 

Metoden for a ga inn i ~~Egget» kan forlopc som folgende. H\ er inm idd oppmuntres til a eksperimentere og 
ut\ ikle sin egen metode ut i fra folgcnde basis-proscdHc: 

l ) Sitt i stillhet foran portrettet. 
2) Pilkall mentalt \Cd a repetere i stillhet Nmnct (LAM) 
' ) HYis respons folcs a 'a.:re positi\ .. ga im1 i Egget og smelt s;mm1cn med Det som er innenfor. og se ut 

gjennom' csencts o~ ne pa Il\ a som synes for den inm iddc a' :t:rc en fremmed , crdcn ~ 
.f) Lukk Egget. d.\ .s. luk.k LAMs O\ ne. og ancnt ut\ iklingcn. 

Resten il\ <~ The Lam Statc111ent» tar for seg 
prosed' rene' ed paka llclsc og bannh si ng i en 
rituell kon tekst Deler m teksten er esoterisk. som 
f.eks . har med Kabbalacn og andre' anskcligc 
emner a gjo rc: andre er bcmcrkclscs' erclig rett pa 
sak. Det er ' anskclig a g jorc seg opp en mening om 
pastandcne :1' at LAMediwsjon har en basis i fakta 
Noen S<t:rski ltc inm endinger' il uungaclig forbli 
apne. men itllikeH: I sk;JI 'i' <t:rc forsiktige med a 
sla fa st :11 elet hele er pur fantasi Det foreligger en 
clefiniti' rest a' ditt:t tilbake her som ikke kan 
m feies ''ert. Sporsm:Ji ene som na mil still es er: l\\ a 
er elet som 'irkelig skjer under LAMeclitasjoncn'' 
Og h\a ltggcr til grunn for disse merkelige og 
cncstacncle hendelsene·' Ma 'i . for a forklare dent. 
l\ til pakallclsc a' 'csencr bortenfor Pluto. ell er har 
' i ;1 gjorc med ;trkct' per trukket opp fra elet . 
kollekt i\! ube\ isstc '' Det finnes o' erbc' isende 
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indisier sont stottcr begge altcmati\cr. Alt som 
trengs er en 'ilje til a se pa fakta i saken 
Kanhende er elet' iktigstc punktet solll springer ut i 
fra <( The LAM Statcment » at opple\clser il\ 
kontitkt-t~ pen kan SkJe \Cd bruk m ren' iljckraft. 
Det finnes ogsa klare paralleller mellom 
LAMcclitaSJOII og kontaktcismc genere lt John Kc((l 
bemerket at << i de neste kontakt-tilfellene er 
deltakeren alene .nar UFO-kont;lkten oppstar>>. 
Denne obscn asjoncn utgJOI' i de neste tilfeller ogsa 
bortlorings-s' ndrontct l elet hele tatt er kontakt 
med utenomJordi ske en ensom aff:t:rc. og det 
s: tmmc gJelder for LAMeclitasjon «The Lam 
Statcment " sier uten oms' op :tt LAMcclitasjon i 
grupper ikke anbefales og at 1< h\ er 11111\ idel burde 
arbeide 1 iso laSJOII. eller i samband med ens 
magiske partner ela The Amalantrah Working 
anses som ekstremt farlig". 1-h a farene' cd arbeidet 
utgjor gis elet ingen opph sningcr om. 



J..Ju:•uu Prospector påviser vannis ved Månens poler. 
Sannsyntigbeten er stor for at det eksisterer vannis i kratere pa 
IMl~neJ;JSnord~ og sørpol, ifølge de første vitenskapelige dataene 

nlåhesonden Lunar Prospector bar returnert til Jorda. 
Bare to m.åneder etter oppskytningen kunne altså forskerne 

med stor sikkerhet fastslå eksistensen av vannis, samtidig med et 
overslag av mengde, lokalisering og fordeling av isen. 

Tykkelsen av isen antas å være ca.O,S m. På grunnlag av 
1 rn;tuwtgeJJC er den totale ismengden beregnet til et sted mellom l O 
og 300 millioner tonn. Isen er spredd over et område på 10.000 til 
50.000 kvadratkilometer på tvers av nordpolen og tilsvarende 5.000 

20.000 kvadratkilometer på sørpolen.Det inneba.'ter at det finnes 
dobbelt sa mye is ved nordpolen som ved sørpolen. 

Ddim Arnold ved Universitet i San Diego i California og 
Feldmau ved Los Alamos National Laboratory i New Mexico 

sier at qen maksimale mengden med is på Månen ligger på mellom 
11 og l lO milliarder tonn, og ved det maksimale anslaget nok til å 

en 60 kilometer bred og l 000 meter dyp innsjø. 
Lunar Prospector ble sendt opp den 6.januar i år og den 

kostnaden for prosjektet lyder på 63 millioner dollar. 
Kilde: Astronomi 1/99 

....... 11 •••••••• , Bildet viser en 
mulig planet som 
krct<rer rundt 
stjernen TMR:-1 C 
i Taunts· 
konstellasjonen. 
TMR-l som plan
eten er blitt kalt 
er den forste som 
f)'sisk har blitt 
registrert TMR-1 
er flere ganger 
større enn Jupiter 
og er L400 
ganger lenger 
umw sin stjerne 

enn Jupiter er fra vår sol. Bildet ovenfor ble tatt av Hubble Space 
Teiescope. TMR-1 befinner seg ca.450 millioner lysår unna. 

Hva befinner seg egentlig i sen
trum av vår galakse-Melkeveien? 
Det spørsmålet har i årtier ridd 
astronomene søm en mare. Men i 
år avslørte Andrea Ghez ved 
University of California i Los 
Angeles svaret: Et supermassivi 

L----------------E!.!:!S~~!!:1!2:!....! svart hull. Svarte hull dannes av 
Varme teorier om kald kjemi i verdensrommet 
Astronomene må revurdere sine teorier om lrJemiske reaksjoner som 
tidligere har blitt avvist snm uvesentlige. Selv ved temperaturer ned mot 
det absolutte nuHpunkt, +273,6•c, dannes komplekw molekyler som 

fortere enn noen ante. Den etablerte teorien ut pa at 
slike reaksjoner skal skje saktere etter som temp«>:ratnren 
synker, fordi fierre av stotlene har energi til å gjeru1om1Øre reaksjonene. 
Men forskerne fant at mange av rcab;jonene gikk like fort. eUer hm
tigere enn før. Kilde: Astronomi !199 
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restene av koHapsede stjerner og 
som har en så stor nwsse at in
genting slipper ut. ikke engang 
lys. Beregninger viser at det 
svarte hullet i senlrum av vår 
galakse har en masse 26 mil
lioner ganger større enn vår soL 

. Kilde: Astronomy. ~pt.l998 

seismisk 
bølge søn'l 
brer seg 
ut fra 
kilden lik 

skjelv med styrke 11,3 på 
Richters skala. Dette er 
40.000 ganger sterkere enn 
skjelvet i San Fransisco i 
1906>', sier Craig De Forest, 
en forsker fra Stanford Uni~ 
versity som arbeider med 
SOHO. Forskere antok i flere 
år at de plutselige og fenom
enalt store utløsningene av 
energi i fra de såkalte {<sølar 
flares» ville utløse seismiske 
skjelv på Solen, men det var 
først i år (1998) at dette ble 
registrert. 

Alexander Kosoviech 
fra Stanford University og 
Valentitia Zharkova fra Glas· 
gow University utviklet en 
teori som presist beskriver 
hendelsesforløpet av det seis
miske fenomenet l kortltet 
går den ut på at et utbrudd av 
elektroner med høy energi 
skapt av '<flaren» fonner en 
kanal som med voldsom kran 
slår tilbake inn på Solens 
overflate og det oppstår en 
sjolr.kbolge som brer seg 
utover fra sentmm. 

Kilde: Astronomy. s-~pt.l998 



N ET l v!Høviskeland avla et besøk hos Marthe Oddbjørg Gran søndag den 14 mars. Marthe var den personen som stod fram i avisen 
Oppland Arbeiderblad med et bilde hun tok av en mulig UFO tirsdag 26.januar. over Kraby. Overskriften i av isen var:»Tarmen» 
fotografert over Toten?» 

K.RABY: Har Marthe Oddbjorg Gran på Kraby gjort et scoop og 
fo tografert et uidentifi sert tlyvende objekt (U FO) over totenbygdene 
26 januar'' Her har hun bi ldet som viser gjenstanden hun knipset. og 
som fo rsvant som dugg fo r solen. 

-Ved ett-tiden tirsdag 26 j anuar tittet jeg ut av kjøkkenvinduet og 
oppdaget en merke lig. rund gjenstand med røyk etter seg. l 
forljamselsen tikk jeg heldigvis tatt fram fotoapparatet og knipset 
noen bilder gjennom kjøkkenv induet. Like ette r forsvant 
gjenstanden på himmelen sum dugg for solen rett over Gik gard. 

t . . 
Røyk fra den. 
-Kan det ha væ rt et lly på vei til Gardermoen'' 
-Nei. slett ikke. Selv om gjenstanden vises sum en lang ta rm. var 
den rund og de t royk fra den . Fl) var det i hvert fa ll ikke. Som det 
framgar av bildet var s ikten utmerket. Derfo r var det rart a se 
gjenstanden fo rsv inne så raskt. 
-Du brukte fotoapparatet. men har ventet litt med a vise bikk t'' 
-Ja. jeg hadde ikke mye tro pa resultatet etter a ha statt inne 'ed 
kj,)kkenbenken og kni pset derfra. Dessuten ventet j eg med a 
framkalle ti lmen til den var brukt opp. Overraskelsen var stor dajcg 
ny lig tikk resul tatet av fotograferingen. G jenstanden kan ses tydel ig 

klart. fo rklarer Manhe Gran. 

-Var gjenstanden lysende og gulaktig. s lik ' a rmlu ti ballonger kan 
observ eres under spes ielle væ rto rhold'' 
-Nei. den 'ar ikke lysende . Et merkelig s: n ' ar det jeg ti kk festet pa 
filmrulkn. uansett. s ie r hun. 
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«Tarmen)), 
Fkre kappinger har også observert noe merkelig på himmek n i 
dagene hvor Marthe Oddbjnrg Gran tikk satt gjenstanden på 
tilmrullen. Vi tar med følgende me ld ing i avisen 30 januar: 
-Jeg har også sett den lange «tarmen» med en ba llong i enden over 
f.;.app. lo rteller en hinne. Hun sa ogsa gjenstanden fi.l r et par 
man eder s iden. «Tarm em> e ksploderte. sie r b innen. som sa en 
bal longl ignende ring i den ene enden. Menjeg sa ikke rn: k. r vert 
imot hk hele ia stille borte. fortalte hun OA. 

Sa kan man undres om det e r en varmluftbatlong. om det kan ha 
væ rt et vanlig tly. et mode ll !ly. e ller noe annet. Kan roverne bak 
<<åkerringene på Eltoll>> ha \ æ rt pa ferde igjen'-' Etler er det rett og 
slett ukjente vesener som har a\ lagt et sjeldent totenbesok'' 
Sp,,rsma kne. og ikke min :>t S\ arene summer hos totninger !lest i 
dag. antar \i . (S itat s lutt fra a' isen) 

Kjell Arne sp,,r henne følgende spnrsmal: l a' is.:n kommer en mulig 
torklaring pa h\a som ble ta tt bilde a' . at det kunne 'ær~ en 
d iese lsk: som oppsto samme dag . h\a sier du til det'' 
-kg vet ikke h\ajeg ska l tro om hva jeg har tatt bilde a\ . jeg velga 
a \ente ti l at bildet e r blitt ana lysert ferdig av eksperter med håp om 
a ra d korrekt S\ ar. En fe il i a \·isartikkelen er at det stod at jeg tok 
llere bilder. meg jeg tok bare et 1 Videre sit:r ho t il NElTs 
represen tant at ho sa denne gjenstanden rundt ett minutt for den 
fors\ ant. 
Vi kommer ti lbake i neste nummer a\ «U fo-nytt >> om h\ a 
fotuana l: sene ga \ a \ S\ar pa dett e bildet. 
Vi takker Marthe Oddbjorg ( i ran lllr mul igheten til a kunne lane 

"'"'"' lil Jco """" " " "'""'''"' ~~~~i 



Det er en kjent sak at kvan
temekanikken og relativitets
teorien ikke er forente teori
er. De er inkompatible. Det er 
gjort utallige forsøk på å for
ene de to. Erkjennelsen av at 
disse teoriene ikke er forent 
har resulter·t i mange for
skjellige innsatsfaktorer, 
hvor forskjellige teoretikere 
har forskjellig utgangspunkt 
for sine syn og sin innsats. 

Slike stasted l innsat sfaktorer kan 
f.eks 1 a: re 
• f\.1 ·antemekrmikken op. rellllil ·i

/e rsrenrien cr.forcnltge /)e t 
111011p.ler hare den knrrckrc (iw
mu/eringen tnnenjiJI· rlc ru(or 
dcl!e. 

• /)en ene reorien er mer korrekt 
enn den andre. /)erji>r I!Joji;mru
/cringcn 111· den ene g;orn innen
.fhr rt llll/1/(' /1 m· den 11/Jdrc. 

• r..·\"0/ Jiemekanikken og rcloril'i
tc lsteorien er ikkeji ,renligc. noe 
so111 aksepteri's ni 1 ·i 111a le \'i' med 

• /3eggc teoriene aksepteres so111 
hell korrekte 11111ejiJr lll'er sin ha., . 
/Jetjimws ikke en ho1·crc teon 
som 1·i/ crstalfc de to. 

• /3egge teoriene aksep teres .\ 0/11 

hell korrekte innefor 11\'er sin has. 
.l len det .finnes en ho\'cre tenn 
som 1·iljhrene og Jirn,l!,ere .\11/11 ta/, 
JiH· de ro. 

• KY<llltemekanikken og relatili
tetsteorien er ikke forenlige Der
for ma begge ncre begrensede og 
midlertidige. Det finnes en hO\ ere 
teori som' il erstatte begge. 

Stephen Haw
king 's innsats-
faktor 
Den kJe Ilte fysikeren Stephen Ha11 -
king gar ut i fra det at h antemcka
nikken er mer korrekt enn rd1ti1 i
tetsteorien. og at de n~ c teoriene der-

for ma formuleres innenfor rammene 
;n den. l boken ,, l lmtkmg jiw hegm
nerc •> er derfor Einsteins hode tegnet 
som en innskrumpet potet. mens 
k 1 antemckanikkcns grunnleggere er 
tegnet med store hoder og ho1 c pan
ner. 

Paraj_ysikkens 
innsats_faktor 
Paraf1sikkcn tar til orde for at bade 
k' antcmckanikkcn og re lat i1 it ctsteo
ricn er begrensede. og at en ho1crc 
teori , ·il erstatte dem begge. Paral\
sikkcn hc1dcr sch a Y<crc et slikt fil o
sofisk fundament. Panlf\ sikkcns kn -
t iskc grunnlag og filosofi fortjener 
derfor cttcrh\ert <1 bli Introdusert for 
allmennheten. SOlli et scriost alterna
til . Paraf1 sikkcns fil oso fi ske gnmn
lag tillater ekte tcleportasjon og intel
ligente signaler fo rtere enn h sct. 

Det_finnes ingen 
beviser for at ver
den er minstepar
tikler 
Det finnes ingen be1 iser for at det 
eksisterer atompm11klcr. noe mik ro
skopisk og ug jennomtrengelig som 
alle tmg best ar a1 . H1 a 1\sikcrnc 
oppdager i laboratoriene er "hendel
ser". og de har bare gamle log1skc 
lorclommer a stolte seg tillo r at dette 
skal l<crc massi1 c atompartikler. 
minstcpartiklcr. sasom harker eller 
supcrstrcngcr. Mens f1 sikere i dag 
tror de kan skape en "ihenJT ( Jji .I·c
'Tihing " 1 ia en teori om minstepar
tiklcr. sa glemmer samtidig mange m 
dem. i sin egen forskning og i kom
nHinikas_lonen med allmennheten. at 
hele 1 itcnskapen bruker en logisk 
forutsetning som ikke be hO\ er a 
stcmn1c. l sin forskning synes de a ha 
glcn1t dette. og tar det som et faktum 
nar de he\ der at det finnes en minste
partikkel. i\:lcn det ma understrekes. 
at nar forskerne leter etter minstcpar
tiklcr som alle ting bcstar <11 . sa er 
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disse cnna ikke funnet. og at det hele 
derfor bare dreier seg om teori eller 
prakt isk s1 nsmatc. 

Fysikken er mer 
enn aton1partikke/ 
teori 
Sch fol gclig er det ikke riktig a hc1de 
at dagens f\ sikcre er en uni son grup
pe son1 helt og fu llt mener at 1crdcn 
bestar a1 atomp&tiklcr Klantctcori
cn he1 der at materie k<ln 1 ;crc bade 
balger og partikler. alt etter 1·ar bc
traktningsmatc Og for eksempel he1 -
der de neste fls ikcrnc. med stolte il"r:l 
rclati1 itctstconcn. at partikler kan 
tilintetg,1ore l11 erandrc og bli til ren 
energi. og ren energi eksisterer u:11 -
hcngig m det a 1 a:re ato1npm1ikler 
Ved a gr<mske h <mtcmekanikkcn 
n<cmlcrc. representert 1 cd Nicls 
Bo hr' segne synspunkter. sa ser man 
ogsa klart at dette med partikler og 
bolgcr bare dreier seg 0111 an:1logicr. 
ikke ;It de har 1i rkc lig trcdimensjon;li 
eksistens. slik som 1 i obscn crcr det 
eller l"o restillcr oss det. Nicls Bohr 
he1 det sch rck' c'"f'CII'ls side 30 1 

«l'hiln'"f'lllcol lt·rilings 1·n/ume ; ,. at 
hans egen atommodcll dreier seg om 
en analogi. 

Superstreng
teorien 
Supcrstrcngteorien llC\ nes her fordi 
den representerer et seriost forsok pa 
a 01 crkommc 1anskel ighctcnc fra rc
lati,·itctstcori og hantemckanikk 
r"vlangc matema ti ske brikker er falt pa 
plass med denne teorien . men fortsatt 
mangler gr;11 itasjoncn for at alle na
turkrefter skal 1 <crc forent i en enkelt 
enhetlig teori . 

Men supcrstrengtcoricn ne1·ncs ogsa 
fordi den er pa kolliSJOnskurs med pa
ra fysikken To forskjellige helhetlige 
filosofi ske s~ ste mer l' il komme til a 
bmke de samme eksperimentelle be-
' ise r til inntekt for seg sch . Mens 
ncrdimcnsjonalitct. usynlige og ikke 



målbare energier i fol ge superstreng
teorien er m panikulær og materiell 
art. sa er disse energiene a\ ikke
partikulær og immateriell an i folge 
pa raf) sikken . 

Superstrengteori-
en: 
- alle naturkrefte
ne skyldes super
strengene 
SuperstrengteOJien er en partikkelteo
ri l sin yl re form ser de ut som m
klippcde telcfomor-l edninger. mens 
inni dem er mange dimensjoner l 
tidrom sammenkrolledc. Super-
st rengteoricn mener at a Ile nat mkref
tene. og alle partikkel- og bolgefeno
mener pa atomniY<l. kan til skri\ es su
perstrengene . GJennom maten snper
st ren gene Yibrerer pa. kombi ne rer seg 
pa eller parrer seg sammen pa. sa 
d~mner de og er de aJ le kJei He og u
kjente partikler og fenomener i natu
ren. Pa denne maten sa er de ogsa all e 
naturkrefter 

Superstrengteori
en gjør det av med 
bølgesynet 
K' antemekanikken har en duali sme 
mellom bolge r og partikler For ;t 
pr01 osere superstrengteoretikerne til 
ikke-paradoksal argumentaSJOn. sa 
kan det he\ des at de gjor det a,· med 
bolges' net. En bolge kan til skri\ es 
det a ' a.:re en spesiell' ibras1on til su
perstrengen. alt s;1 en materiell partik
kel som be\ ger seg fram og tilb;Ike 
Budbringe renergien eller allmcllom
liggcndc energi er derfor ogsa partik
ler. Superstrengteorien er en ren fil o
sofi sk atomisme. 

Nar det kommer til stYkket er det 
atomp;u1ikkelt eorien. med dens om
kringliggende intethet. som er den 
SI\Tende gnmnlogikk i f\ sikken l dag: 
d\·s. som har mest styring 01 er f, si
kernes log iske tankebaner. 

Superstrengteori
en gjør det av med 
det tradisjonelle 

synet på ren ener-. 
gi 
Tradisjonelt har' erden blitt delt i to 
pa gnumcnergiplanet: nemlig parrik
/er og cnCI:I!.t Vi bruker spraket og 
forst:Iclsen forskjelli g. men " ren 
energi ,, er i f~ sikken generelt ikke 
bet rakt et som partikler. slik ho/gcr 
ikke er partikler. 

Dersom noen a' di sse superstrengteo
retikeme skulle'' til begrepet rt> n 
cncrgt som noe annet enn pan iklcr. 
fot:muleringer som lett km1 oppsta i 
denne post-einstein-tid.- ja da er de
res egen argumentasjon om minste
partikler som det fundamentale plut
selig paradoksal 

Materie og energi er to sider a' sam
me sak. blir det s;tgt i forbindel se med 
Einstein · s formel. For a ' ;c re logisk 
konsehente. sa ma supcrstrcngteore
tikernc si at denne samme sak er ma
terien. nemlig superstrengene. Da er 
dette en opphe\ el se m duali smen 
mellom materie og energi. til fordel 
for materien. Dette er omYendt m 
lnordan Einstein sch betraktet det i 
sin feltteori . 

AJatematikkens 
skanse 
Superstrengtcoriens forut setning er 
matematikkens forenlighet Her skal 
ne' nes. at m;l!emat ikken henmder 
opererer med en minste a\ stand i na
turen. Det finnes to' iktigc faktorer 
for elet : Den ene er at uendelighetene i 
regnest' kkene med dette unn gas. 

Den ;mel re sk\ l des den oppdagelse 
som ble gJort a' Ma:--: P la nek i l <)00. 
at energi ikke blir ut sendt i en konti
nuerlig strom. men i a' gren sede por
SJ Oner. eller <<hanter». Med den for
ho, ede rollen matetmtikken har fatt i 
dag. sammen med k' ;mtcteoriens 
prakti ske suksess. sa har man falt inn 
pa elet at ogsa tiden og aYstandene ma 
h antifi seres . Det er en filo sofisk 
konklusjon l aksiom at naturen har en 
minste m stand. men likeYcl kan dette 
stastedet tolkes som en 'iktig arena 
for kampen mellom matematikken og 
den filosofi som gar enda dYpere . Et 
resultat kan komme til a bli at filo so
fien er 01 erordnet matematikken. 

«Alt er ett» 
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- mener også fysi
kere 
Andre h01 ed retninger innen fysikken 
i dag motsier slik atomisme. l stedet 
'ektlegger de << alt er ett- tankeg<m
gen». men In or for mrig kYantisering 
m energi spiller en stor rolle pa et la
\erc filosofisk plan. Alt er ett-t<mkc
gangen har noen av yerdcns hm edrc
ligioner rotter i. ~ t m argumentene 
for a heYde at alt er ett. er f.eks at det 
ikke finnes noe logisk grunnlag for at 
graYitasJonen eller de atomære kref
tene skal kunne 'irke igjennom tomt 
rom. Ogsa Albert Einstein \ ar opptatt 
m at det ikke kunne fim1es noe tomt 
rom. pa samme mate som hans for
gjenger lsaae Ne\,ton mente det Yar 
absurd at gr;n itasjonen skal kunne 
\i rke igjennom tomt rom uten mel
lomkomst a' noe slag. 

Mange fysikere l historikere har ikke 
fatt med seg denne <<al t er ett - tanke
gangen>> hos Einstein . Disse fysikerne 
fokuserer blant annet pa hans teori 
om fotoelektri sk effekt fra l <)OS . Ein
steins fotoelektriske effekt tok tak i 
det a skape en praktisk forklaring. 
med bakgnmn i Planeks oppdagelse. 
og lot ligge en enda dYpere a priori . 

.1/1 er ert-tankegangen gjenspeilte seg 
bl.a . i Einsteins generelle fcltteori . der 
han foreslo at matencns pm1ikkclna
tur kan bli forklart som konsentrasjo
ner og knuter i et fundamentalt. kon
tinuerlig felt. Dera' kommer det at 
han enerln ert lune pa om materie 'ar 
noe som 'ar underordnet den altom
fattende energien. ikke at energi og 
materie er to sider m samme sak. slik 
den allmenne oppfatningen er blant 
f,sikerne i dag. Faktisk kan man spo
re denne holdningen allerede fra hans 
bok fra l<) l(,. som besk ri' er den ge
nerelle relati' itetsteorien fra l<) l S 
Fcltteoricn (utYiklet i arene etter rei a
ti\ itetsteori en) kan Y ære en naturlig 
utYikling fra S\ net om et knnnmet 
uniYers (l ') l Sl Det kan dessuten lede 
til det absurde a tenke seg at tomrom 
skal kunne kru!ll!lle seg. for In ordatl i" "j" ku"'" kmmmo " "' 



Et dusin barn i alderen fra 7 til l2 år, hadde en merkelig opplevelse denne kvelden. Det hele begynte omlag klokken !.7.45 denne n:umdags -
kvelden. Ilet var halvskyet vær og tempt"ratnren var omkring 1rysepnnktet Noen av bama oppdaget et .lyspunkt som nærmet seg fra nord-ø&t, • det 
stanset og knm nærmere bakkeR De kunne nå se at det liknet en slags tallerken pi\ størrelse med en som de sa. <.<Romskipet') som barna kalte 
det, var og det hadde stt."fke lys und<..'f, og flere svakere lys rundt sidetl. 

av bama lyste pa <.<.detn med en lonuneiyki., og en kraHig lyskjegle, mye sterkere <..•mt billys, b!.e sendt tilbake mot ban1a Avstanden ble anslått til å 
være omlag 200 meter da dette skjedde. Objektet sto i nesten 45 g:rru::!ers høyde <YVer b'<~kken. Dt.'1etlt'f beg:-mte <1romskipet~> å Ol'lP igien, • fØrst sakte 
så fbrte:re til det hie: borte. I saniDle øyeblikk som romskipet~> forsvant, dukket det opp not.~> små vesen som var omkring en I>alv meter høye. De bare 
dukket opp ved veien og like bortenfor denne. l)et var veldig mange av Helet krydde av dem», og de lhrsøkte å gjemme seg tbr bama. Disse små 
vesenene løp mye fc>rtere enn hama. 

De hadde forskjellige :targ<."t; noen var hvite, andre SV.!lrte eller bnme. De hadde ftrkantede <<eskem eller hjelmer på hodet i samme furge som på 
kroppenlhmvrig. Øynene lyste i hvitt, IJ(>e som skremte barna. De beveget seg noe kantete, og i fremoverooyd stilling. 

Disse små vesen<.'l1e ble observert helt frem til klokken 21 på .kvelden, og barna og lide smlm lurte hverandre hele tiden i et ganske stoxt om-
råde rundt observa~jon1>11lassen. På en lekeplass tente not-·n av bama et lys, og da stakk unna til mørkere områder. En gutt. forsøkte å ta et 
bilde med blitz, men t<de små1• stakk alltid mma. i tide .. Alle barna mente at <~de smån mumlet noe av til Flere av hama ble livredde og løp 
hjt-'111 fhr å fortelle hva de hadde sett, men de 1<voksne vilJe ikke se~t. Noen M fimddrene kan imidlertid bekrdle at hamn virket oppskremte. 

En mann i 50-årsalderen var ute og jogget lian hadde visstnok sett .noe, men trodde at det var en katt. En gjennom avisen fØrte imi-
dJertid ikke frem tit at dem1e {\joggerem> ble oppsp<>ret. Noen ;:.vor ble observert i hagt'<n til en av filmiliene. Spnrenes ble 1.rppgit:t til å være fra 7 
til l l cm. En hund ble <lhelt vilh> da dttnluktet på sporene, og den ville forsøke å ta seg ut Den odela dessverre delvis sporene, og på 
grunn av at det kom sno, var det ikke mulig å il:1togmfere disse. 

Romskipet, ·noen bam sier at det var 2-3 av dem, ble observe.rt et par ganger til denne kvekk'IL En av bama hevdet at når «romskipene>; 
så var vesenene horte. Det er hl.itt hevdet at tuomskipene» er blitt observert tre kvelder senen.>,. siste gang dt.'ll l4november. Flere av 

tØHe seg kvalme senere på kvelden den 23. De var levende opptatt av det som hadde ixmtrotJet, og det bilde tegnet og diskutt.'Tte fra hendelsen. 
vil vel &tille seg svært skeptisk til denne hendelsen, men de :mm har foretatt undersøkelser i saken, mener at <\!1\Je)> i virkeligheten har skjedd. 

imidlertid umulig å få dette bekreftet tit 1 00%,. Allikevel skal man vel ikke mistro alle disse hama som hver 1\:w seg har forklart det samme ved 
h~Jentatite forespørsler. l fiJlge tdetl:msamtale mt~d Ringerike Politikammer den !3 november, har det ikke imlkommet noen henvendelse'!· i saken. Ved 
l h<~ll.\'endel:ser til Makerøy og Eggenwen militære radarstasjon blir det opplyst at man i.kke har noen '"'11es.ie!Jc anmerkningen• i lhrb.inddse med denne 

av Kjert A.rne Høviskeland. 
Bt>keu UF<J-fcnnmenet, kan det være mulig? Av Leif Havik 
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2: Steven M Greer, Michael Hesemann, 
Dean. 

Del 3: Monica Kristensen Soiås, Rauni~ 
Luukanen og paneldebatt 

l video: kr.250,~ +frakt 
videoer: krAOO,~ +frakt 

3 videoer: kr500,~ +frakt 

Alien~klokke sont enten kan brukes 
som nøkkelring eller halskjede. 
l års garanti hos Arts Of Time. 
Vår pris kr.359,~ +frakt. 

Vi avholder landsmote lordag den 
8.mai .1999 i Enebakkvn.l21 i lokalene 
til Norsk forbund for svaksynte på Ryen 
i Oslo.Motet begynner kl. 13.00 og 
varer til ca .18. 00. I n.nbydelse rned pro
gram følger med medlemsbladet Kun 
betalende medlemmer har adgang. 

Video fra N ETis l ~årsdag 
* Apning av leder Pål Anne 
* Nestleder Roar Krogshus forteller om 
den siste ntvikli11gen i UFO-fenomenet i 
verden og om CSETt 
* Odd Gunnar Røed fm UFO-Norge med 
spennende foredrag om UFO-fenomenet i 

his1orisk perspektiv. 
* Kate Thorvaldsen forteller om sine 
opplevelser og erfaringer med UFO
fenornenet" og bortførelser 
Videoen koster kr.l50.- +frakt 
Prisen er satt utifra noe dårlig filming un
der Roar Krogshus foredrag. 

NETI har tår, og også i fjor, mottatt 
flere bidrag fra dere medletnmer og 
disse bidragene er vi meget takknem~ 
lige for. Vi vil av den gnmn etablere 
NETis støttefond der aUe bidrag vit 
bli samlet og midlene brukt til organ.
isasjonens arbeid. Dere vil bli orien
tert om hva vi bruker bidra.gspengene 
til med jevne mellomrom. Dere kan 
bruke samme kontonr.som for: 0819. 
20.57885. for innbetaling. MRK. 
Husk ?1 noter BIDR...t\G på giroen. 
Pa forhånd takk fra ane oss i styret. 

Råtøff Alien-klokke med lokk som 
spretter opp. Tallskive forandrer 
!~1rge med kroppstemperamren. 
l års garanti fra Arts Of Ti.me. 
Vår pris kr.495. ~ +frakt. 

Meget forseggjorte brosjer i solv med 
e1.naljerte motiver fra Nazca-sletten i Peru. 
Kan også brukes i halskJede eHer som 
charms. Mange forskjellige motiver. 
Vår pris kr.300.- +frakt 

Vi fortsetter ;1 arrangere samtalegrupper hver 3.uke utover -99. 
Første gang etter påske vtl være tirsdag 13 .apriL deretter hver 
3.uke. 
Vi vil som vanlig vise en video og ha el tema for samtalene. 
Inngangspenger vil .fortsatt \'ære kr. 50.- og vi vil servere noe mat 
og drikke. 
Ve!. t.nott til spennende og interessante kvelder. 



smuglet ut fra AREA 51, den hemmelige militære 
basen utenfor Las Vegas i Nevada-ørkenen, hvor 
mange påstår at myndighetene holder flere 
utenomjordiske vesener tanget. Det påstås også at 
flere utenomjordiske flyvende tallerkener bel1nner 
seg der. «Victor», mannen som leverte videoen og 
ønsker å være anonym, påstår at han arbeider ved 
AREA 5! og var vitne til <<avhøret>> av det 
utenomjordiske vesenet. 
Mer inf(mnasjon om The A lien lnterview på: 
http;/lwww.uforeport.com 1interview.htrnl 
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