
i~~~JID~AU1\nJ :P. :~ :~~:~:~ !: 
c:::: 

Norwegian 
organ i sat ion 

for the study of 
ExtraTerrestrial 

Intell 



n~·s&·~- orga.Jlisatioll 
for the study of Ext:ra 

Ter :re stri al In telligence 

Norsk organisasjon for 
studiet av 

utenomjordisk 
intelligens 

UIIHHE 
BnRE TR 

Ul UETm 
m!:'K':Ms grunnJeggende 

funnaieri: 

l. Inn::amle, b eatbeide og spre 
inforrnas jJ n om utenom jJ rdiske 
intelligente skapninger og deres 
åndelige og teknobgiske budskap. 

2. Gi aktiv strtte til personer som blir 
utsatt for fOJfølgelse e Iler trakass erir@; 
grunnet sitt engasjement 

3. Pub erle for fnhet og fred, 
internasjonalt og uniwrsd. 

4. Albeide fur at spøJSmålet om 
utenom jJ rdisk eksistens og tekno b gi 
kommer urder demo ba tisk kontroll. 

Me dJemskap i ml: 'i i: 
koster kr.225,-pr.h og varer et 

ka :ende&. 

Mdlemsbladet ~~nytt 
gis ut 4 ganger i aret 

AJ19Jar!ig redaktør: 
P~ Aure 

m!:'K':Ms ad æ sse er: 
NETI 

rute 571 
2850 Lena 

m!:'K'l!spostgirollontonr. 
0531.50.}5182 

URL: 
http :1/v.re ro me .to/re ti 

E-post: 
neti_@hotmailcom 

Annonsepriser i~ 

111 side: 500,-
112 side: 250,-
114 side: 175,-

Artik:e ne i UFO-nytt gjensr~ iler ikke 
n!Odwnd:igvis NETis o fti";ie Ile syn p9. 
UFO-fenomenet Det faglige ansvar 
for materialet som pti)liseres i bladet, 
tilfaller derfor den enkelte fu rutter. 

FOLKET BØR FÅ VITE S.3 
Intervju med Georgina Bruni 
Oversatt av Signe Einseth 

FL Y VENDE TALLERKENER S.S 
Roy al AirForce visste de var interplanetariske allerede i 195 2 

~--.....,...., att av Signe Einseth 

VITENSKAPSl\IIENN LAMIV.IE T AV FORBAUSELSE I ASERBADJAN S.l3 
1JFO observert og film et av astrofysikere under konferanse 
Oversatt av Pål Aune 

"DETTE ER INGEN SP ØK" S.l5 
Avslø-ring i W ash ing to n D C av 1JF O -vitner 
Av Thomas Hegge 

TO NYE UFO-OBSERVASJONER I NORGE S.lS 
Av Kjell ..Ame Hø-viskeland 

1JFO I NEW YORK VIDEOFILMET VED WORLD TRADE CENTER S. 17 
Oversatt av Pål Aune 

GEORGE ADAIVISKI S.20 
Møte med en Mester Del II 
Overs att av Pål Aune 

LffiERPORTALUCIS SUB FIGURA X S.l9 
En kanalisering av Aleister Crowley 
oversatt av Pål Aune 

NYE 1\IIAJESTIC l2 DOKUl\IIENTER FRIGITT S 
John F Kennedy direl-:ie in vol vett i 1JFO-sp 0"fsmålet 
AvPålAune 

.", 
RAPPORT FRA ÅRSMØTET INETIDEN30.JUNI 2001 S.27 
Ny leder og styremedlemmer. 1JFO-CAMP neste år. 
av Pål Aune 

ANTI GRA VIT ASJONSMO TOR FUNGERER S.2 7 
Italiensk forsker konstruerer 215 hk.m otor basert på antigravitasj 
overs att av Pål Au ne 



Kilde: UFO Magazine, januar/ februar 2001 
Oversettelse: Signe H. Einseth 

U F O Mag.: Georgina, tittelen 
på boken din, You Can't 
Tell The People (Du kan 

ikke fortelle det til folket) , er hentet fra en 
samtale du hadde med Margaret Thatcher. 

Kan du fortelle våre lesere litt mer om møtet 
du hadde med den tidligere statsministeren? 

G.BRUNI: Jeg møtte Margaret Thatcher ved 
en veldedighetsmiddag i mai 1997, og 
muligheten kom til å spørre henne om UFO
fenomenet. Jeg ble meget overrasket da hun 
svarte: "Du må ha de riktige fakta, og du kan 
ikke fortelle det til folket". Da jeg ba henne 
forklare hvilke fakta hun siktet til, gjentok hun 
bare sitt svar, og jeg kunne bare konkludere 
med, at om ikke annet, så hadde hun i alle fall 
tatt mitt spørsmål på alvor. Dette impliserer at 
hun vet noe om UFO fenomenet som går på 
tvers av den offisielle holdningen at UFOer 
"ikke er av forsvarsmessig viktighet". 

UFO: Spurte du ikke også Michael Hestletine? 

G.BRUNI: Så absolutt, det gjorde jeg. Michael 
Hestletine var sekretær i forsvars
departementet da Rendlesham Forest-saken 
skapte store overskriftet i oktober 1983. Jeg 
har sett noe av korrespondansen hans 
angående denne saken, og det er helt klart at 
han er feilaktig informert om hva som skjedde 
i løpet av desember 1980. Jeg intervjuet ham i 
september 2000, for sent til å inkludere dette i 
boken min. Da jeg spurte ham om denne 
saken, svarte han at han husket den, men da 
jeg stilte spørsmål omkring hans 
korrespondanse angående hendelsene, ble 
han unnvikende. 

Saken er, at da Hestletine var sekretær i 
forsvarsdepartementet benektet han at noen 
av Bentwaters/ Woodbridge UFOene ble 
registrert på radar. Men til tross for at det 
følgende ikke beviser at RAF (Royal Air 



Force) radarregistrerte UFOene, så mottok 
forskeren Nicholas Redfern i 1989 et svar på 
sin forespørsel angående saken fra RAF 
Watton Eastern radar, som klart viser at det 
ble observert UFOer ved Bentwaters den 28. 
desember 1980. Boken min inneholder også 
et intervju med Nigel Kerr, en radaroperatør 
ved RAF Watton Eastern Radar, som 
registrerte et mystisk objekt på skjermen sin i 
løpet av romjulen 1980. Dette kan bare bety, 
at uaktsomt eller ikke, så har Parlamentet blitt 
villedet angående denne hendelsen. 

UFO: Var ikke Michael Portillo mer 
imøtekommende? 

G.BRUNI: Michael Portillo var sekretær i 
forsvarsdepartementet på midten av 90-tallet. 

Da jeg spurte ham om saken, husket han den 
godt, men påpekte at det var før hans tid. Han 
virket oppriktig interessert og ba om tittelen på 
min kommende bok, som han sa han gjerne 
ville lese. Han ble fascinert da jeg fortalte ham 
at tittelen var hentet fra et direkte sitat fra en 
samtale jeg hadde med Margaret Thatcher. 

Forbauset spurte han: "Snakket hun til deg om 
dette?" Da jeg gikk hardere inn på ham 
angående Rendelsham Forest-saken og UFO
fenomenet generelt, svarte han med et smil og 
et glimt i øyet: "Jeg vet mye, men sier lite". 

. UFO: Du har klart å få intervju med utrolig 
mange mennesker som har hatt befatning 
med denne saken: hvor vanskelig var det å 
oppspore disse personene? 

G.BRUNI: Jeg har intervjuet rundt 11 O 
personer, som har vært behjelpelig med 
etterforskningen; hvorav trettifem er meget 
sentrale personer, som ikke har gått ut 
offentlig med noe før nå. 

Innimellom var jeg heldig, og det tok bare 
noen få dager å oppspore dem, andre ganger 
tok det nesten et år. Major General Gordon 
Williams USAF (United States Air Force) 
(pensj.) og vitnet Edward Cabansag fant 
faktisk meg. 

UFO: Hvem mener du bidro med den viktigste 
informasjonen? 

G.BRUNI: Det er et vanskelig spørsmål, fordi 
nesten alle personene jeg intervjuet bidro med 
viktig informasjon, hvor hver av dem 
innehadde et stykke av puslespillet. Edward 
Cabansag, som var involvert i startfasen av 
saken, hadde hittil aldri uttalt seg offentlig til 
noen, så hans vitneutsagn var meget 
spennende, og Adrian Bustinza uttalte seg for 
første gang om at han var blitt avhørt. Jeg 
avdekket også den sanne identiteten til Steve 
Roberts, som var det første vitnet som lekket 
informasjon til en sivil person. Det er et 
interessant intervju med ham i boken. 

Gary Collins, et nytt sivilt vitne, sto frem med 
en forbløffende historie fra en egen UFO
opplevelse, i tillegg til opplevelsen han hadde 
sammen med sine USAF-venner som var 
involvert i den andre store saken, og som bare 
kan beskrives som en UFO-opplevelse av 
tredje grad. Men uten assistansen fra alle som 
bidro, kunne denne historien aldri blitt fortalt. 

UFO: Du har tydeligvis skrevet boken din med 
et åpent sinn, og har lånt øre til både dem 
som er for og imot UFO-saken og dens cover
up. Hvilke tanker hadde du i starten av denne 
saken? Trodde du på historien, at den var 
sann? 

G.BRUNI: Jeg ble interessert i UFOer for bare 
ti år siden; før dette forsket jeg i det para
normale, og arbeidet i skjul med etterforskning 
av kultledere. Så jeg var en skeptiker da jeg 
snublet over min første UFO-sak. Men så, for 
syv år siden, leste jeg Timothy Good's bok, 
"Above Top Secret", og Rendlesham Forest
saken var en av hovedtilfellene han tok for 
seg. Jeg fant dette interessant på den tiden, 
særlig fordi det forelå et offisielt USAF 
memorandum, hvilket tydet på at dette dreide 
seg om en virkelig militær UFO-sak. Men de 
fleste av vitnene var tidligere USAF-personell, 
og jeg antok at det var en umulig oppgave å 
oppspore dem. Så, i 1997, da interessen for 
UFOer økte og folk begynte å anse 
Rendlesham Forest-saken som "det Britiske 
Roswell", ble jeg mer interessert. Jeg elsker 
utfordringer, og tenkte dette var en ypperlig 
sak å gå løs på. 

Det var først da jeg begynte å intervjue 
vitnene, at jeg innså at dette var en veldig 
menneskelig historie. Disse menneskene var 



militære personer som hadde opplevd noe 
meget usedvanlig - noe som de fremdeles i 
dag ikke kan forklare - og det hadde påvirket 
deres liv på en negativ måte. 

De ønsket at sannheten skulle komme ut, fordi 
det de siste tjue årene har blitt skrevet så mye 
om saken, og i følge vitnene har mye av dette 
vært basert på teorier - ikke fakta. Slik startet 
min søken. Jeg startet med blanke ark, og lot 
saken folde seg ut. 

UFO: Mange vil finne det underlig at General 
Gordon Williams, som var sjef for 
militærbasene på den tiden hendelsen inntraff, 
skulle kontakt deg personlig. Og i følge boken 
har han aldri oppgitt grunnen til at han gjorde 
det. Kan du si noe mer om det? 

G.BRUNI: Det er flere ting som Gordon 
Williams ikke har forklart. Selv om jeg er 
tilbøyelig til å tro at han hadde en personlig 
interesse i min etterforskning, har jeg ikke 
utelukket muligheten for at han kan ha blitt 
bedt av et regjeringskontor om å kontakte meg 
for å finne ut hvor mye jeg visste, og sjekke i 
hvilken retning min etterforskning gikk. Det 
faktum at han reiste til England spesielt for å 
møte meg personlig, var også merkelig. 

UFO: l dine intervjuer med Gordon Williams, 
påstår han at han ikke var involvert i saken, og 
du har ikke funnet noe som kan motbevise 
det. Da han kontaktet deg i januar 1998, var 
han da klar over at hans navn var knyttet til 
UFO saken i Rendlesham Forest? 

G.BRUNI: Jeg er overhodet ikke i tvil om at 
Williams ikke var involvert i selve hendelsen. 
Bare en person har påstått dette, og det fins 
ikke fnugg av bevis for at han var det. Bildet 
av Gordon Williams dukket først opp på 
forsiden av "News of the World" i oktober 
1983, men det var ikke før en måned senere 
at hans navn ble satt i sammenheng med 
selve hendelsen, og det sies til og med her at 
han hadde kommunisert med aliens. 

Dette var ikke noe avisen hadde funnet opp, 
men var hentet fra et intervju med en tidligere 
ansatt i luftforsvaret, som helt feilaktig antok at 
Williams var involvert. 

Williams, som på den tiden var 
brigadegeneral, husker denne dagen meget 
klart. Han ble innkalt til kommandosentralen 
ved Norton Luftforsvarsbase i California, der 
han var stasjonert, og ble bedt om å følge 
med, etter hvert som en computer rullet frem 
historien fra avisene. Det sier seg selv at han 
ble fullstendig latterliggjort av sine 
medoffiserer. Jeg er glad for at boken min nå 
har gitt ham muligheten til å rette dette opp. 

UFO: Du har klart å frembringe en mer 
detaljert kopi av det berømte lydopptaket gjort 
av oberstløytnant Halt under hans egen 
etterforskning i Rendlesham-skogen. Kan du 
forklare hva som er forskjellen på den du har 
og den offentlige? 

G.BRUNI: Det som skjedde, var at i 1983-84, 
laget oberst Sam Morgan en kopi av Halt's 
miniatyr kassettbånd, ved hjelp av en liten, 
bærbar kassettspiller. 

Han laget så flere kopier, som ble sent til flere 
forskere. Disse forskerne laget så kopier av 
kopiene, og disse ble så distribuert videre til 
personer i UFO-"samfunnet", og det vi satt 
igjen med var en samling andre- og 
tredjegenerasjons taper. 

Jeg klarte å få tilgang til den originale 
mastertapen fra Sam Morgan, og ved å 
benytte den teknologien vi har i dag var jeg i 
stand til å lage en mye bedre kopi, som fikk 
frem mer av bakgrunnskonversasjonen og 
gjorde nye navn hørbare, inkludert sersjant 
Adrian Bustinza, et vitne som påstår at han 
var med i Halt's patrulje da de støtte på en 
landet UFO. Men, jeg må være enig med 
Bustinza i at tapen er redigert. 

UFO: Du har også avdekket USAF fotografier 
tatt av landingsstedet. Enkelte skeptikere vil 
uten tvil sette spørsmålstegn ved dette. Kan 
du bevise at de er autentiske? 

G.BRUNI: Jeg er ikke i tvil om at fotografiene 
er ekte. Jeg kjenner måten de ble lokalisert 
på, og personene som var involvert. 

Ray Gulyas, NGO-personen som tok disse 
bildene, ga filmen til Richard Nunn, en engelsk 
venn, som fremkalte dem. 



Ray mente å beholde fotografiene, 
sannsynligvis som en souvenir, men de 
forsvant fra hans personlige eiendeler da han 
ble overført til USA noen få måneder senere. 
Bare ved ren flaks hadde Richard beholdt 
negativene, og dette viste seg å være et viktig 
bevis. Bildet viser en britisk politioffiser og en 
USAF offiser som undersøker det første 
landingsstedet. USAF-offiseren er tydelig 
identifiserbar som kaptein Mike Verrano, og 
navnet til politioffiseren kjenner jeg også. 

UFO: Boken omhandler også ettervirkningene; 
var dette vanskelig å etterforske? 

G.BRUNI: Dette var den vanskeligste delen, 
fordi den involverte fortielsen/dekkhistorien. 
Jeg visste det måtte være ettervirkninger, det 
var åpenbart, men hvor langt man hadde gått i 
sine bestrebelser på å fraholde informasjonen 
fra å lekke til publikum, var det mest 
opprørende. 

Historien om det som hendte etter 
begivenheten, er etter min mening vel så viktig 
som selve møtet med UFOen. Jeg var på 
sporet av Luftforsvarets kontor for 
Spesialetterforskning (AFOSI) tidlig på dagen, 
men USAF hadde offisielt benektet at kontoret 
hadde etterforsket saken. Da Malcolm Zickler, 
den tidligere sjefen for Sikkerhetspolitiet og 
Terrorpolitiet (Law Enforcement Squadrons) 
bekreftet at de hadde gjort det, var det et 

. gjennombrudd. Men det var først da jeg klarte 
å finne Wayne Persinger, den tidligere 
underkommandøren ved AFOSI ved 
Bentwaters/ Woodbridge, at jeg ble sikker på 
at kontoret var involvert i etterforskningen og 
dekkhistorien. 

Det faktum at AFOSI (som er et kontor som 
styrer USAF) avhørte og plaget/truet vitnene, 
er fullstendig uhørt, etter min mening. Adrian 
Bustinza hadde en forferdelig opplevelse, og 
han har aldri glemt trusselen de kom med, 
hvis han noen gang skulle komme til å fortelle 
om UFO-hendelsen, nemlig: "Kuler er billige, 
en ticent for dusinet". 

UFO: Hva var etter din mening den mest 
bekymringsfulle delen av etterforskningen å 
håndtere? 

G.BRUNI: Noen av vitnenes utsagn var meget 
vondt og vanskelig å få frem, spesielt det å 
skulle gjenkalle/erindre avhørene. For 
eksempel Jim Penniston, som ble pålagt en 
narkotikapåvirket hypnose og Adrian 
Bustinza's ildprøve i et underjordisk anlegg, 
der han hevder at han ble truet. 
Edward Cabansag's erkjennelse av at han 
hadde opplevd fenomenet "tap av tid" var 
også tøft. 

UFO: Du nevner i boken din at du mottok 
vennlige advarsler i løpet av 
etterforskningene. Hvor alvorlig tok du disse 
advarslene? 

G.BRUNI: Veldig alvorlig. Som jeg forklarer i 
boken, de var på ingen måte truende, men jeg 
hadde inntrykk av at de som kom med disse 
advarslene visste mer enn de hevdet å gjøre. 
For eksempel kom det advarsler direkte fra 
tidligere, høyere USAF-offiserer, og den 
tidligere ansvarlige sivilpoliti offiseren som 
hadde ansvaret for Woodbridge politiet på den 
tiden hendelsen inntraff. Faktisk så antydet en 
av de tidligere USAF offiserene at jeg skulle 
være meget forsiktig for å unngå å bli dyttet 
foran en buss. Jeg tok det som vennlige 
advarsler, men det fikk meg til å innse at jeg 
var på rett vei i etterforskningen. 

UFO: Er det riktig å si at du har mottatt 
assistanse fra kilder i regjeringen? 

G.BRUNI: Ikke så mye som jeg skulle ønske. 
Jeg tror de var interessert i hva jeg holdt på 
med. Jeg fikk så absolutt oppmerksomhet. 

For eksempel , da jeg ba om tillatelse til å 
besøke Woodbridge basen, som var, og 
fremdeles er Forsvarsministeriets eiendom 
(MoD=Ministry of Defence), ble jeg gitt VIP
behandling, og fikk en guidet omvisning av 
sikkerhetssjefen for Forsvarsministeriet på 
Colchester Barracks. 

Da jeg ringte forsvarspolitiet, fikk jeg svar fra 
avdelingssjefen. Det ble også avtalt å gjøre et 
intervju med meg i "Focus", 
Forsvarsministeriets intern-avis, som sendte 
selveste sjefsredaktøren. Jeg hadde inntrykk 
av at han var mer interessert i hvordan jeg 
hadde fått tak i informasjonen, enn i detaljene 
om saken selv. 



UFO: Det har blitt antydet at du kan ha blitt 
gitt hjelp for å bidra til å lekke UFO 
informasjon ut til det offentlige. Er det noe i 
dette? 

G.BRUNI: Hvis du sikter til regJerings
medlemmene jeg intervjuet; så hjalp de ikke til 
frivillig. Jeg tror mer det dreide seg om å stille 
de riktige spørsmålene til riktig tid. 
Forsvarsministeriet vet at jeg ikke er noen 
trussel, i det jeg aldri med viten og vilje ville 
gjøre noe som kunne skade landets sikkerhet. 
Men jeg beveger meg i interessante sirkler, og 
medgir at jeg sannsynligvis er en ideell 
kandidat for å lekke kontrollert informasjon om 
UFO-fenomenet. l så fall, tror jeg det har vært 
en interesse for hva jeg hadde avdekket, og 
hvordan jeg ville presentere det for 
offentligheten. 

UFO: Er du enig med Nick Pope i at 
Forsvarsministeriet ikke er involvert 
dekkhistorien? 

G.BRUNI: Jeg er temmelig sikker på at våre 
informasjoner medfører stor riktighet, men det 
er ikke tvil i min sjel om at amerikanerne har 
kontrollen over UFO fenomenet i stor skala. 
Jeg vet dette med meget stor sikkerhet, fra 
personer hvis ord jeg stoler på. Jeg har en 
rapport fra en tidligere NCO (Navy Chief 
Officer) i det britiske forsvaret, der det fremgår 
at amerikanerne tok over en UFO
etterforskning i forbindelse med en hendelse i 
England, på området til en engelsk 
forsvarsbase. 

Men uansett hvilken sak, noen engelske 
departementer må vite hva som foregår. 

UFO: Men til tross for uenighet på dette 
området, så skrev Nick forordet i boken din? 

G.BRUNI: Ja, og jeg hører at dette forordet 
har skapt litt bølger. Men Nick er en god venn 
av meg og han ga meg gode råd som gjorde 
at jeg greide å få tak i både skvadronleder 
Moreland's tilleggsreferat til løyntnant Halt's 
memorandum, og utvekslingen av 
korrespondanse mellom Lord Hiii-Norton og 
Lord Gilbert. Han satte meg også i kontakt 
med Nigel Kerr, radaroperatøren ved RAF 
Watton. 

UFO: Du lanserte boken din fra Forsvars
departementets Hovedkvarter, Whitehall. 
Hvordan i all verden greide du dette? 

G.BRUNI: Lanseringen ble holdt i Henry VIl 
vinkjeller, og ble kombinert med en 
veldedighets aften for "the British Limbless Ex
Servicemen's Association (BLESMA)" (Det 
Britiske Forbundet for Krigsskadde). 
Begivenheten ble organisert av 2 ansatte i 
Forsvarsdepartementet, Adrian Bevan og 
Tony McEvoy, som driver "Apollo 
Fundraising", der jeg sitter i styret. Herr John 
Mills, som vokste opp i Suffolk, ikke langt fra 
Rendlesham, er vår beskytter. Wing 
Commander (vingleder) Colin Debenham RAF 
(pensj.), også i Apollo, var møtekoordinator for 
kvelden. Apollo har også arrangert andre 
begivenheter i Forsvarsdepartementet for å 
samle inn penger til våre tjenestemenn og -
kvinner. 

All inntekten fra boksalget mitt denne kvelden 
ble donert til BLESMA og gjestene ble bedt 
om å gi donasjoner. Vi hadde også utlodning 
og auksjon, som ble ledet av Tom Sharp, 
sjefsvakt ved Tower of London. Tom og hans 
uniformerte Beefeaters gjorde en storartet 
jobb. 

Faktisk så innbrakte en kopi av Halt's 
lydopptak av UFO-opplevelsen (laget av 
mastertapen som jeg fikk fra løyntnant Sam 
Morgan) hele 100 pund på auksjonen. Den 
gikk til Prinsesse Reem Al Sabah fra Kuwait. 
En kopi av det gamle kartet over 
landingsstedet til RAF Bentwaters ble solgt til 
Lady Anna Brocklebank som gave til hennes 
sønn; det innbrakte også 100 pund. Flere 
innrammede kopier av memorandumet ble 
også auksjonert bort. Totalt fikk vi inn over 
2.000 pund til BLESMA. 

UFO: Men betyr dette at Forsvars
departementet bifaller boken din? 

G.BRUNI: Nei. Jeg tror heller at lanseringen 
skapte en del bekymring i visse kvarterer. 
Forsvarsdepartementet kontaktet min 
forlegger noen dager før begivenheten og 
bestilte noen eksemplarer av boken til visse 
høyere funksjonærer. Jeg vet en kopi var til 
statssekretæren. Min publisitet omkring boken 



ble fulgt opp med en kunngjøring fra 
Forsvarsdepartementet, som stipulerte at de 
ikke ga sin tilslutning til boken min eller til 
dens innhold. Hver at de 120 gjestene ble gitt 
hver sin notis, som klargjorde at de bare 
støttet BLESMA. 

UFO: Har du noen kommentar til slutt? 

G.BRUNI: Jeg har brukt de tre siste årene av 
mitt liv på etterforskningen av denne berømte 
saken, og det har blitt litt av en avsløring. Jeg 

har funnet frem til nye vitner, avdekket nye 
dokumenter og fotografier, bevist at 
Parlamentet har blitt villedet i denne saken, og 
påvist at i motsetning til den offisielle 
holdningen, så var denne hendelsen temmelig 
sikkert av sikkerhetsmessig betydning. 

Margaret Thatcher sa til meg ang. UFOer, at 
"du kan ikke fortelle det til folket"; jeg er uenig. 
Jeg mener at folket skal få vite, og det er det 
jeg har gjort denne boken. 

ENDE 
TALLERKENER 

ROYAL AIR FORCE VISSTE AT 
DE VAR INTERPLANETARISKE 

ALLEREDE l 1952 ... 
. Fredag 7. juli, etter å ha blitt invitert til å holde et prestisjefylt 
foredrag for et publikum bestående av piloter og flyteknikk
entusiaster ved Yorkshire Luftfarts Museum, fikk Graham W. 
Birdsall overlevert et gammelt august-nummer fra 1954 av det nå
utgåtte magasinet"RAF Flying Review''av flytekniker og UFO
entusiast Graham Conway. 
På bladets innside hadde Major Donald Keyhoe ført i pennen 
følgende avslørende kapittel om "Flyvende Tallerkener" spesielt 
tilsiktet sine kollegaer i RAF (Royal Air Force). 
Kilde: UFO-Magazine (Mrk: gjeldende artikkel opprinnelig fra 1954.) Oversettelse: Signe H. Einseth 

I løpet av de siste par årene eller så, bak 
scenen i Pentagon, Washington, har jeg 

vært vitne til at det amerikanske luftforsvaret 
strever med et eksplosivt problem: Hva skal vi 
fortelle offentligheten om flyvende tallerkener? 
Siden 1951 har en utvalgt gruppe av høyere 
amerikanske regjeringsmedlemmer blitt 

orientert i hemmelighet om tallerknene av US 
Airforce lntelligence. (det amerikanske 
luftforsvarets etterretningsavdeling) Mer enn 
en tidligere skeptiker har kommet ut, grundig 
rystet, etter å ha hørt etterretnings offiserenes 
avsløringer ved disse sesjonene bak lukkede 
dører. 



l løpet av de aller siste månedene har jeg sett 
det meste av bevisene som blir vist i disse 
hemmelige briefingene. Fortrolige rapporter, 
både fra det amerikanske luftforsvaret, 
sjøforsvaret og fra marinesoldater, er blitt 
offisielt klarert for meg, med konklusjoner fra 
etterretningen i luftforsvaret. 

Som et resultat av mitt nære samarbeid med 
luftforsvaret, har jeg lært, tror jeg, alt som 
luftforsvaret vet om flyvende tallerkener. Det 
er mitt håp at det materialet jeg offentliggjør, 
vil hjelpe til å forberede enhver, enten 
vedkommende er skeptiker eller troende, på 
den siste akten av tallerken dramaet - en akt 
som vil ha innvirkning på livene til" oss alle. 

Før jeg kommer med bevisene for å hevde at 
flyvende tallerkener eksisterer, la oss se på 
hva flyvende tallerkener ikke er. 

For det første, de er ikke et nytt amerikansk 
hemmelig våpen. Hvis USA hadde utviklet et 
nytt hemmelig våpen med samme kraft og 
hastighet som flyvende tallerkener allerede i 
1947 - da det største tallerken oppstyret 
startet- ville dette våpenet nå vært i operativ 
tjeneste. Den amerikanske regjering ville helt 
sikkert ikke, den dag i dag, bruke en formue 
på konvensjonelle fly, som tydelig har en 
dårligere beskaffenhet enn tallerkener. 

Kilde: Captain Edward J. Ruppelt, 
ansvarlig for det amerikanske luftforsvarets 
offisielle etterforskningen på UFOer 
(Uidentifiserte Flyvende Objekter) fra 1951 
til 1953, nylig gjengitt i True magazine 
(US). 

"Vi fant overhodet ikke bevis for at 
tallerkenene er noen slags superhemmelig 
amerikansk oppfinnelse. Tvert imot, vi fikk 
spesifikke dementier på dette fra høyere 
funksjonærer i Luftforsvaret, Hæren, Marinen 
og Forsvarsdepartementet." - Redaktør, RAF 
Flying Review 

Flyvende tallerkener er heller ikke en ny 
russisk oppfinnelse. De Røde kunne umulig 
ha produsert et slikt avansert fartøy fra slutten 
av krigen og frem til 194 7. 

Selv om de skulle ha oppfunnet dem, ville de 
ha testet dem i hemmelighet bak Jernteppet -

ikke skutt dem ut over hele verden, og ta 
sjansen på at ett kunne komme til å krasje og 
derved gi fra seg hemmeligheten. Faktisk, så 
kjenner jeg ingen i Pentagon som for alvor 
anser teorien om russisk opprinnelse som 
seriøs. 

Selv om noen såkalte "sightings" kan vise seg 
å være værballonger, temperatur-endringer og 
andre forklarlige fenomener, kan langt fra alle 
tallerken-observasjonene bortforklares som 
luftspeilinger eller andre illusjoner. 

Faktum er, at luftforsvaret rapporter om 
nærmere 500 ekte tallerken-observasjoner. 

Dessuten, ATIC (Air Technical lntelligence 
Center) har klart motbevist teoriene til Dr. 
Donald Menzel, en Harvard-astronom, som
oppriktig, tror jeg - forsøkte å avsløre 
tallerkenene som illusjoner av ulik art. 

Da jeg kommenterte Dr. Menzel's teorier, 
uttalte ATIC offisielt til meg: 

"Disse forklaringene var kjent for Prosjektet, 
og ble grundig overveid lenge før Menzel 
publiserte sine teorier. 

"De forklarer bare en liten prosent av 
observasjonene ... På forespørsel fra ATIC, 
analyserte prominente vitenskapsmenn 
Menzel's påstander. 

"Ingen av 
aksepterte 
svar ... " 

dem 
hans 

De harde fakta, tror jeg, er at flyvende 
tallerkener eksisterer; og jeg er blitt gitt 
betydelige mengder bevis som tyder på at 
flyvende tallerkener er EKTE ... 
Klokken 5.25 om morgenen den 6. desember 
1952, studerte løytnant Sid Coleman (som i 
andre offisielle saker, har hans navn blitt 
endret i henhold til det amerikanske 
luftforsvarets retningslinjer) hoved-radar 
skjermen på sitt B-29. Bombeflyet som han 
har var radaroffiser på, lå over Mexico-gulfen. 
Plutselig dukket det opp et lite lysglimt av et 



ukjent objekt på radarskjermen, etterfulgt av to 
andre glimt. Hastigheten til det ukjente 
objektet var 5.240 mph! Navigatøren fikk også 
opp lysglimt på sin skjerm, og innen Coleman 
hadde rukket å fininnstille sitt radarsett, fikk 
piloten, kaptein John Harter, også opp fire 
ukjente, ubevegelige glimt foran seg på sin 
skjerm. Samtidig som et glimt dukket opp til 
høyre, stirret Master Sergeant (oversersjant) 
Bailey ut i natten - og så et lysende blått 
objekt fare av sted fra fronten og til bakpartiet 
på bombeflyet. En ny gruppe av glimt kom til 
syne på alle tre skjermer, fulgt av en tredje 
gruppe glimt. 

Mens han sto bøyd over skjermen, så 
radaroffiseren to UFOer fare forbi til høyre. 
Han varslet stabssersjant Ferris. l det han 
tittet ut gjennom kuppelen på flyets midtparti, 

. så Ferris to maskiner stryke forbi, omgitt av et 
uskarpt blå-hvitt lys. 

Fremme i cocpit'en, så kaptein Harter fem av 
tallerkenene rase av sted ca. 40 miles bak 
bombeflyet, mens de avskjærte flyets kurs. 

Plutselig dreide tallerkenene til siden, og kom 
rett mot B-29'ern. Ved denne vanvittige 
hastigheten, ville de redusere gapet mellom 
dem på 3 sekunder. Så, utrolig nok, slakket 
UFOene som kom stormende mot dem ned på 
farten, og la seg på samme hastighet som 
bombeflyet. l ca. 1 O sekunder holdt de farten 
bak dem, så trakk de over på den ene siden. 

l samme øyeblikk så kaptein Harter et svært 
lysglimt på ca. en halv tomme på skjermen. 
Fremdeles i en fart på mer enn 5.000 mph, la 
det lille fartøyet seg på samme hastighet som 
den større maskinen. Øyeblikkelig beveget det 

største lyset seg over skjermen - hurtig 
akselererende til mer enn 9.000 mph! 

Ved tre forskjellige anledninger i løpet av 
denne operasjonen, ble tallerkenene observert 
nøyaktig der tre forskjellige radarer anviste 
dem - absolutt bevis for at UFOene var 
virkelige. 

Ytterligere bekreftelse på at flyvende 
tallerkener eksisterer, finnes i forbindelse med 
observasjonene ved Washington Lufthavn. 
Klokken 12.40am den 20. juli 1952, observerte 
kontrollør Ed Nugent ved kontrollsenteret ved 
Washington National Airport, syv skarpe 
lysglimt som plutselig kom til syne på 
hovedskjermen. Da tårnet ble oppkalt, hadde 
operatør Howard Cocklin også hatt lysglimt på 
sin skjerm. 

"Jeg kan se en av de dingsene", sa han. 

"Den har et strålende, orange lys." 

Senere, observerte kontrollør Jim Ritchey en 
tallerken som la seg på siden av en av 
hovedstadens rutefly som akkurat hadde tatt 
av. Ved å kalle opp kapteinen, en veteran ved 
navn "Casey" Pierman, dirigerte han ruteflyet 
mot tallerkenen. 

Inntil da, hadde tallerkenens marsjhastighet 
vært ca. 130 mph. Plutselig avbrøt den 
fartsruten. Et øyeblikk senere ringte Pierman 
tilbake: "Jeg så den, men den strøk av gårde 
før jeg kom nært nok ... " 



Disse eksemplene på sammenfallende 
radarregistreringer og visuelle observasjoner, 
to blant mange lignende tilfeller, beviser uten 
tvil at tallerkenene ikke er temperatur 
endringer eller optiske illusjoner: og dette 
poenget blir understreket av den offisielle 
analysen til luftforsvarets etterretningstjeneste, 
(ATIC), som erklærer at: "l 35 % av all 
radarregistrering av UFOer, ble 
radarobservasjonene bekreftet visuelt som 
manøvrerende objekter eller lys." 

Et annet viktig faktum som fremgår av 
observasjonsrapportene, er at tallerkenene er 
kontrollerte maskiner. Dette har blitt bevist 
gjennom piloters utsagn i sak etter sak, der 
det har fremkommet at UFOene besitter 
hastigheter og manøvreringsevne langt utover 
mulighetene til noen jordisk flymaskin. 

Et tilfelle som tydelig viser dette skjedde over 
Hampstead, Long Island, klokken to om natten 
den 29 oktober 1952. Løytnantene Burt Deane 
og Ralph Corbett fløy to F-94-fly under en 
avskjæringsmanøver, da et hurtiggående 
objekt med et skinnende hvitt lys dukket opp 
foran dem. 

Da Deane forsøkte å ta innpå, visste han 
umiddelbart at de hadde blitt registrert av 
objektet. Da han la om kursen og dreide inn i 
en tett sirkel, kuttet UFOen ham på innsiden 
av avskjæringskurven. Med full speed forsøkte 
Deane å tetne sirkelen, men G-kreftene var så 
høye at han nesten mistet bevisstheten. 

Men tallerkenen dreide fortsatt rundt inne 
sirkelen. 

l åtte minutter forsøkte Dean og Corbett 
forgjeves å matche maskinens utrolige 
manøvreringer. 
Til slutt, lei av leken, steg UFOen og dro av 
gårde i supersonisk hastighet. 

Løytnant Deane uttalte til etterretnings
vesenet: "Min oppfatning er at objektet var 
kontrollert av noe som hadde visuell kontakt 
med oss ... ". 

Intelligent kontroll av tallerkener er også bevist 
ved observasjonen til de Pan-Amerikanske 
pilotene First Officer (førsteoffiser) W. B. Nash 
og Second Officer (andreoffiser) W. H. 

Fortenberry, en av de få sakene der piloter har 
fløyet over tallerkener. Klokken 9. 12 om 
kvelden den 14. juli 1952, under innflyvningen 
til Norfolk, Virginia, så de to pilotene seks 
disker foran seg. Diskene var glødende 
orange-røde, og nærmet seg i trinnvis 
formasjon i en fantastisk hastighet. 

l det den tilsynelatende oppdaget DC-4-flyet, 
slakket den første disken brått opp. De to 
neste diskene vinglet et øyeblikk, og så 
nesten ut til å overkjøre lederen, som om dens 
signal hadde kommet for raskt. Så, samtidig, 
vippet alle seks diskene opp på den ene 
siden. Med en brå kursendring - på minst 
150° - strøk tallerkenene av gårde. De vippet 
tilbake til sin opprinnelige flate posisjon, og la 
seg igjen i trinnvis formasjon. 

Et sekund etterpå, raste to andre disker frem 
under DC-4-flyet, og sluttet seg til de seks 
foran. 

Plutselig ble alle tallerkenene mørklagt. Da de 
fikk lysene tilbake igjen, lå alle åtte maskinene 
på linje- så steg de, og føk av gårde. Begge 
pilotene var overbevist om at diskene var 
intelligent kontrollerte maskiner fra rommet -
og begge to mente at intet menneske på 
jorden ville ha overlevd sjokket ved disse 
diskenes brå manøvrer. 
Jeg føler at nettopp den intelligente kontrollen 
av tallerkener, som er påvist ved disse 
observasjonene er av særlig stor betydning, 
særlig når man vurderer dette i lys av en 
verdifull guide for hvordan analysere 
tallerkenrapporter, som jeg har fått av en 
ledende autoritet på ionosfæren, Dr. George 
Ray Wait, ved Carnegie Institute. 

Han sa til meg: "Spørsmålet er; er de styrt? 
Hvis rapportene om reversering, skarpe 
svinger, og nedstigning er fullstendig 
stadfestet, da fins det ikke noe naturlig 
fenomen som jeg kjenner til som kan forklare 
slike observasjoner." 

l tillegg til kontroll av tallerkener, så indikerer 
observasjonene også at det befinner seg 
faste/solide objekter bak de mystiske lysene. 
Rett før midnatt den 5. august 1952, så 
amerikanske luftforsvarsoperatører ved 
Oneida Luftforsvarsbase i Japan, en tallerken 
med ett lysende hvitt lys, komme sakte mot 



basen. Fra kontrolltårnet, kunne de se en 
mørk sirkulær skygge bak lyset, fire ganger 
større enn lysets diameter. Et mindre, svakt 
strålende lys, skinte fra den runde, mørke 
undersiden av den merkelig maskinen. 

l flere minutter svevde/lå maskinen stille i 
luften i nærheten av tårnet, med den mørke 
skyggen klart synlig bak lyset. Så akselererte 
den av gårde. Denne tallerkenen (som etterpå 
delte seg opp i tre enheter) ble også registrert 
på radar- klart bevis på at den var solid. 

Når vi tar alle bevisene i betraktning -
sammenfallende radarregistrering og visuell 
observasjon; intelligent kontroll av 
tallerkenene; og at det er faste/solide objekter 
bak de mystiske lysene - så må man 
konkludere, tror jeg, at flyvende tallerkener er 
virkelige. 

Et annet, lite kjent faktum, som beviser saken 
ytterligere, er at det er blitt tatt levende film av 
flyvende tallerkener. En fotograf i den 
amerikanske marine, med høyeste 
underoffisers grad, Delbert C. Newhouse, tok 
førti fot 16-mm film, av en formasjon av 
lysende objekter nær Tremonton, Utah, den 2. 
juli 1952. Det amerikanske luftforsvaret har 
bekreftet at filmen eksisterer. 

Når man så aksepterer påstanden om at 
flyvende tallerkener eksisterer, spør man seg 
uunngåelig: hva er de? 

Her må jeg påpeke at de offiserer og sivilt 
ansatte i luftforsvaret som er involvert i UFO 
rapporter, er delt i to ulike grupper med 
forskjellig syn på saken: det er dem som er 
overbevist om at tallerkenene er maskiner 
som overgår alle kjente luftfartøy, og det er 
dem som er innbitte ikke-troende. 

Men, i den første Project-rapporten, ikke bare 
innrømmet luftforsvaret at de ikke hadde noen 
forklaring på de tidligste Mantell-, Chiles
Whitted- og German-observasjonene - de 
innrømmet også at tallerkenene kom fra Mars 
eller Venus. 

Faktisk, så uttalte Luftforsvaret, at sett fra 
teorien om interplanetarisk opprinnelse, så var 
det mest sannsynlig at de kom fra utenfor vårt 
solsystem. 

De Forente Stater er ikke alene om å bli 
besøkt av flyvende tallerkener. Rapporter om 
observasjoner har komme inn fra hele verden 
- fra hvert eneste land i Europa og Syd
Amerika, og fra de fleste land i Fjerne Østen. 

Canada er ett av de land som tar tallerkener 
alvorlig. Faktisk, så fortalte ingeniøren, som 
hadde ansvaret for den første kanadiske 
tallerken-etterforskningen, Hr. Wilbert B. 
Smith, til meg at: "Jeg er overbevist om at de 
er virkelig- at de er en slags maskiner .. . Sett 
ut fra mengden av beviser, så tror jeg 
tallerkenene kommer fra rommet. Og jeg tror 
at deres tilsynekomst, er det som plutselig 
økte deres regjerings (den amerikanske -
red.anm.) interesse for romfart og en kunstig 
satellitt." 

Hvilken konklusjon kan man så trekke? 

Mens jeg arbeidet med boken min, ba 
forleggeren min det amerikanske luftforsvaret 
om et offisielt OK angående min resultater. 
Luftforsvarets offisielle svar inneholdt bl.a. 
følgende avsnitt: 

"Luftforsvaret og dets etterforskningsavdeling, 
Project Bluebook, er kjent med major 
Keyhoe's konklusjoner om at flyvende 
tallerkener er fra en annen planet. 
Luftforsvaret har aldri nektet for at denne 
muligheten eksisterer. 

"Noe av personalet tror at det kan finnes 
fremmede naturfenomen som er fullstendig 
ukjente for oss, men hvis de tilsynelatende 
kontrollerte manøvrer som er rapportert av 
mange kompetente observatører er korrekte, 
så er den eneste gjenstående forklaring det 
interplanetariske svar." 

Jeg stirret på den siste setninger: det var en 
offisiell innrørrimelse fra Luftforsvaret om at 
tallerkenene kom fra rommet! 

Der var ikke den minste tvil om at 
tallerkenenes manøvrer var kontrollerte: 
hundrevis av veteranpiloter hadde sverget på 
det. 

Og de sammenfallende radar- og visuelle 
romfartsrapporter viste at dette var hevet over 
all tvil. 



Jeg ble overrakt en kopi av dette brevet av Hr. 
Albert M. Chop, Luftforsvarets sivile ekspert 
på UFOer. Etter at jeg hadde lest brevet, sa 
Crop: "Jeg har lenge vært overbevist. om at 
tallerkenene er interplanetariske. Det er ikke 
noe annet mulig svar." 

"Har du noen ide om hva de vil?, spurte jeg 
ham. 

"Nei. Og jeg er sikker på at ingen i 
Luftforsvaret heller vet det sikkert. Det kan 
være ett av et dusin motiver ... " 

Chop tidde et øyeblikk og så høytidelig på 
meg. 

"Men en ting er absolutt sikkert. Vi blir 
overvåket av vesener fra rommet. Du har hatt 
rett helt fra begynnelsen." 

VITENSKAPSMENN 
LAMMET AV FORBAUSELSE 

IASERBADJAN 
Kilde: UFO Magazine, jan./ feb. 2001 

Oversatt av Pål Aune 

D enne fascinerende rapporten 
ble først trykket i den 
aserbadjanske avisen Zerkalo, 

den 28. oktober 1999 og ble lagt 
merke til av BBC Monitoring/ Sentral
Asia. Skeptikere og avslørere bør 
ikke lese denne artikkelen. 

Rapporten sier at en rekke UFO
observasjoner har blitt registrert i 
løpet av de siste ukene i Aserbadjan 
i Sentral-Asia. Den siste obser
vasjonen skjedde den 15. oktober 
1999 mens en konferanse blant 
astrofysikere og fysikere ble holdt i 
hovedstaden Baku, nær det 
Kaspiske Hav. 

"Denne gangen kunne ikke skeptikerne 
benekte beviset som befant seg rett foran 
øynene deres" fortalte nyhetsrapporten i 
avisen Zerkalo. "De greide til og med å filme 
hendelsen" 

Et stort sirkulært flyvende objekt var synlig i 
nesten 17 minutter og de fleste av de 
deltagende astrofysikerne på konferansen ved 
Shemakha-observatoriet var vitner til 
hendelsen. 

"På grunn av den plutselige økningen av 
ekstraterrestriell aktivitet i regionen" skriver 
Zerkalo" ble en kommisjon som skal studere 
anormale fenomener nedsatt av det 
Aserbadjanske vitenskapsakademi. 

Kommisjonen gransker nå videotapen fra den 
siste observasjonen som ble filmet av 
astrofysikerne ved Shemakha". 

l følge journalisten M. Bagirov kunne "ingen av 
deltagerne på den femte internasjonale 
konferansen, som fant sted fra 14. til 17. 
oktober vite at de ville være vitner til luftferden 
til en ekte flyvende tallerken". 

"Dette synet presenterte seg rett for øynene til 
den intellektuelle eliten i Aserbadjan, som 
tidligere hadde mottatt rapportene i fra 
området med en skeptisk holdning. Plutselig, 
på horisonten, som var lyst opp av den 
nedadgående solen, kom det til syne et 



skinnende objekt. Det var en tradisjonell 
flyvende tallerken-type og som fløy over 
observatoriet. Objektet befant seg ikke særlig 
lenge på himmelen - omtrent syv minutter -
men dette var mer enn nok tid til definitivt å 
ryste de vitenskapelige skeptikernes sjeler". 

Bagirov skriver at "vitenskapsmennene 
arbeidet effektivt og greide å innfange den 
flyvende tallerkenen på videofilm. Den 
samlede vurdering fra ekspertenes side var 
enstemmig- det var en UFO". 

Tre av de tilstedeværende vitenskaps
mennene ga uten forbehold hver sin uttalelse 
til Bagirov. Disse tre inkluderte V. Salmanov, 
doktorgrad i fysikk og matematikk og 
professor ved Baku State University; A. 
Hasanov, sjef for den vitenskapelige sektor i 
lntergeo-Tetis, og R. Salmanzade, direktør for 
solarfysikk ved Shemakha-observatoriet. 

"På den andre dagen av konferansen, 
kl.19 : 15, etter møtets slutt, returnerte vi til 
hotellet" fortalte et av vitnene. "På det 
tidspunkt, i en vinkel på ca.15-20 grader i den 
vestlige del av himmelen over Pirguli, kom det 
til syne et lyst skinnende objekt formet som en 
tallerken. Objektets lysstyrke kunne 
sammenlignes med det av månen, som på det 
tidspunkt befant seg i den sørvestlige delen av 
himmelen" 

. "l løpet av tiden objektet ble observert, noe 
som varte i fra fem til syv minutter, forandret 
det posisjon flere ganger, både horisontalt og 
vertikalt. Når det beveget seg horisontalt 
roterte den nedre delen av UFOen meget 
synlig. Den ble observert i en avstand av 30-
40 kilometer fra oss. Så beveget UFOen seg 
meget raskt og forsvant ute av syne bak 
fjellene. l de to siste minuttene før den 
forsvant fikk vi filmet den med et Panasonic 
M-3000 videokamera". 

Når spurt av journalisten om de hadde noen 
felles oppfatning om hva objektet kunne være, 
svarte et av vitnene at "dette uvanlige 
fenomenet ble observert av astrofysikere og 

fysikere. Vår enstemmige oppfatning er at det 
observerte objektet ikke kunne ha vært et 
atmosfærisk fenomen kjent for oss, eller et 
usedvanlig fenomen skapt av menneskelig 
aktivitet". 

"Vi observerte definitivt en UFO og er 
overbevist om at, på det nåværende nivå av 
vitenskapelig utvikling, ideen om eksistensen 
av ekstraterrestrielle sivilisasjoner ikke burde 
føre til ergrelse, forfjamselse eller 
forskrekkelse". 

Som en reaksjon på det store antall av nylige 
UFO-observasjoner i området ble en 
kommisjon nedsatt av vitenskapsakademiet i 
Aserbadjan i begynnelsen av oktober 1999. All 
"anormal" informasjon fra Aserbadjan-området 
vil i fremtiden bli samlet der. 

Journalisten fra Zerkalo spurte lederen for 
kommisjonen, doktor i geologi og mineralogi 
Elchin khalilov, om han kunne komme med 
noen konklusjoner i fra eksaminasjonen av 
videofilmen. 

Nyhetsreporteren overbragte følgende sitat fra 
Khalilov; "Dette er det siste ugjendrivelige 
beviset i favør av eksistensen av anormale 
fenomener. Jeg deltok i studiet av videofilmen 
og kan bekrefte at Shemanikha-UFOen ikke er 
et naturlig fenomen, men et teknisk objekt. Vi 
har greid å finne ut det var et kraftig energifelt 
rundt objektet, som var synlig i form av sterke 
lysglimt. l følge foreløpige kalkulasjoner var 
UFOen omkring 110 meter i diameter. Det må 
her bemerkes at vi hittil befinner oss i 
startfasen av analysearbeidet". 

KOMMENTAR: 

Pålitelige mennesker, med alle de riktige 
akkreditivene, er vitne til det utrolige. På et 
øyeblikk er all vitenskapelig skeptisisme og 
tidligere prinsipper utryddet. 

Velkommen til den virkelige verden. 

OVERSIKT OVER VIDEO KVELDER OG MEDLEMSMØTER P Å LAMBERTSETER GÅRD 2001 

16.juli Videokveld 
lO.sept Videokveld 
12.nov. Videokveld 

30.juli Medlemsmøte 13.august Videokveld 27.august Medlemsmøte 
24.sept.Medlemsmøte 15.okt. Videokveld 29.okt. Medlemsmøte 
26.nov. Medlemsmøte lO.des. Videokveld 



''DETTE ER 
INGEN SPØK'' 

Dr. Steven M Greer, leder for CSETI (Center for the Study of Extra Terrestrial Untelligence) 

av Thomas Hegge 

Den 9.mai 2001 holdt Dr.Steven 
Greer en pressekonferanse som 

overrasket selv mange hardnakkete 
U FO-interesserte. 
Uttalelsen over kommer fra en av de 
største profilene innenfor "UFO
saken" akkurat i øyeblikket, nemlig 
Steven Greer. Med all respekt for folk 
som Bob Lazar, John Mack, Budd 
Hopkins og Erich von Danichen, 
prøver Greer nå å sprenge lokket av 
hele det såkalte UFO-temaet, litt fritt 
oversatt, men med hans egne ord. 
Denne artikkelen vil forhåpentligvis 
bidra til å spre hans ord enda mer ut 
til verdens befolkning. De andre 
personene nevnt over, vil utvilsomt 
ha mye å bidra med når hele verden 
er oppmerksom på at vi har kontakt 
og spørsmålet "hvordan kan dette 
gavne oss" reise seg. De er forskere 
uten offentlig lisens, da enhver 
person som står frem blir 
latterliggjort. 

De fleste lesere av UFO-nytt er muligens gjort 
oppmerksom på Steven Greer's prosjekt, Disclosure 
Project, men ikke alle har Internett eller var tilstede på 

F'ROJEC T 



UFO-kongressen i Folket's Hus, Oslo, januar 2000. Der 
holdt, blant annet, Steven Greer sin appell om at når 
han hadde tilstrekkelig med midler, ville Disclosure
projektet bli satt i gang. På dette tidspunktet hadde han 
samlet nesten 1 00 vitner, nå er det over 400. 

Pressekonferansen gikk av stabelen 9/5 i National 
Press Center (NPC) i Washington D.C. På samme måte 
som D.C. er hovedstaden i U.S.A. er NPC 
"hovedstaden" for pressekonferanser i U.S.A. Denne 
pressekonferansen er tilgjengelig på 
disclosureproject.org siden, slik den var. Hvis du ikke 
har Internett-tilgang hjemme så kan jeg opplyse om at 
de fleste biblioteker i landet har det, samt at familie og 
venner forhåpentligvis kan la deg låne litt tid av dem. 

Den umiddelbare reaksjonen man får når man 
begynner å lese litt om prosjektet er, etter min mening, 
vitnene han fremmer. Dette er ikke småfolk. Her er 
noen av navnene og uttalelser de kom med: 

maidagen år. Dette er seriøse, oppegående 
mennesker, blant andre piloter og mennesker som i 
årevis har hatt ansvaret for og tilgang til "den røde 
knappen". 

En figur som jeg ble postivit overrasket over var 
advokat Sheehan, som var en av hovedkreftene i Karen 
Silkwood- saken og sterkt innblandet i Iran/Contras
skandalen, også er en del av "staben" til Steven Greer. 
Han er meget klar på at den amerikanske 
konstitusjonen ikke tillater hemmeligholdelse. Steven 
Greer er derfor sikker i sin sak når han sier: "Vi erklærer 
alle edsavleggelser for ugyldige og opphevet, they are 
unconstitutional." Han holdt en 5-minutters appell på 
slutten av pressekonferansen, som er meget 
oppløftende. 

Dere som har Discovery og tidligere har blitt skuffet, 
kan igjen skru på TV-apparatet. Umiddelbart etter 
denne pressekonferansen har programmene på 
Discovery tatt en helt ny vending. Nå kommer veldig 

mye informasjon frem, "President Eisenhower 
mistet kontrollen over 
hele UFO-situasjonen" 
Brigadier General 
Stephen Lovekin: 
National Guard 

"UFOer har blitt 
etterforsket i en lengre 
periode nå og 
allmenheten blir ikke 
gjort oppmerksom på 
det, ikke helt, men blir 
gitt smuler og 
forhåndsstyrte 
responser ... " 

"President 
Eisenhower mistet 

kontrollen over 
hele UFO-

blant annet har en 
belgisk Oberst fra 
Hæren stått frem og 
oberst Wendelle 
Stevens, tidligere 
ansatt ved US Air Force 
Air Technical 
lntelligence Center fikk 
flere minutter hvor han 
snakket om noen av de 

forskjellige 
utenomjordiske 

"rasene" hans stab har 
hatt kontakt med! situasjonen" 

Brigadier General Stephen Lovekin: National Guard 
"Den militære 
mentaliteten er som følger: Hvis vi ikke kan drepe det, 
vil vi ikke vite om det. Slik er det bare, og du kan ikke 
kjempe mot det" 
Charles Brown: Oberstløytnant, US Air Force 

"Jeg tror at regjeringer og forsvarsenheter, så men som 
etterforskere, politikere og alle andre involverte burde 
offentliggjøre alt materiale de har omkring dette temaet" 
Nick Pope: Funksjonær for Det Britiske 
Forsvarsdepartementet 

"På et tidspunkt fikk jeg beskjed fra noen folk om at jeg 
ikke skulle snakke om dette. De truet aldri med å drepe 
meg, men jeg fikk klar beskjed" 
Donna Hare: NASA ansatt 

"Det er helt tydelig at for å ha en effektiv kontroll med 
dette temaet, må du kontrollere det på alle nivåer og det 
mest åpenbare er media." 
Dr. Robert Wood: McDonne/1 Douglas Aerospace 
Ingeniør 

Etter denne pressekonferansen, som er starten på 
Steven Greer's første bølge, sto 12 vitner frem denne 

Nederst i artikkelen har 
jeg oppgitt Weblinker som inneholder stoff for flere 
ukers lesing, lytting, diskusjon og ettertanke. Hvis det 
skulle være et problem for deg med Internett tilgang, 
vennligst kontakt NETI og vi vil sende en del utskrifter til 
deg uten utgifter. 

Til slutt alle håpefulle, for jeg er vel ikke den eneste. 
Dette er virkelig starten på arbeidet til en ny æra. Vi er 
alle delaktige og Steven Greer har en oppfordring til 
oss: Ta kontakt med politikere, ledere, militære og 
entrepenører dere kjenner, som vet noe om dette og 
med en vennlig holdning, legg litt press på dem til å stå 
frem, få dette opp og ut i den norske offentligheten. 
Som mange miljøvernorganisasjoner sier, "tenk globalt, 
jobb lokalt". 

Kilder: 
www.cseti.org 
www.disclosureproject.org 
http://www.connectlive.com/events/disclosureproject/ 
(krever Real Media Player eller Windows Media Player) 



UFO-OBSERVASJON FRA ØSTRE TOTEN
TIDSROM: JANUAR/FEBRUAR 1995: 
Vitnet ønsker å være anonym. 

"Jeg var ute og jogget en vinterkveld. Det var helt stille, 
og det fantes ikke en bil etter veien. Jeg var ca. 1 "\12- 2 
km unna Balke-kirke. Jeg jogget med nesen mot Skreia 
fra Bilitt-kiosken, forbi Norgesfrukt. Da så jeg plutselig ei 
stor, rød kule som lyste veldig sterkt, den gikk i helt rett 
linje, kanskje 5-1 O meter over låvetaket på Balke
gården, i retning Hanestad gård. Den gikk veldig sakte 
og plutselig stoppet den helt opp, over, og litt bak et 
låvetak på en gård. Den sto helt stille ganske lenge, 
kanskje 5-6 sekunder før den gikk tilbake mot Klavestad 
gård igjen. Den gikk fortsatt ganske sakte. Nå passerte 
den over gården Klavestad, ca 5-10 meter over 
låvetaket, og videre mot Hanestad gård. Da den hadde 
passert Hanestad, skjøt den helt plutselig kjempefart og 
bare forsvant "ut i løse lufta. Den forsvant kanskje litt 
oppover liksom. Jeg sto helt stille og observerte hele 
greia, og det var ikke en lyd å høre. Det var helt 
vindstille og ikke en eneste bil etter veien, og jeg så 
ingen mennesker noen sted. Familien min hjemme 
hadde ikke sett eller hørt noen ting. Jeg vet ikke om 
noen andre så dette, og jeg nevnte det ikke til noen 
andre enn de hjemme." 

UFO-OBSERVASJON FRA GJØVIK
TIDSROM: FEBRUAR 1981: 
Vitnet ønsker å være anonym. 

"Det var en tirsdag i slutten av Februar 1981 . Skulle på 
Sanitetsmøte sammen med min svigermor. Vi skulle 
bruke sparken for å sparke bortover, da det var en sånn 
fin kveld. Det var klart og måneskinn, klokken var 18.30 
og jeg gikk ut, tok sparken og sparket mot veien. Da jeg 
kom ut fra gårdsveien og skulle gå opp mot hovedveien, 
ble det helt opplyst rundt meg. Jeg ble forskrekket og 
fikk ikke gått videre, jeg ble helt stiv, fikk ikke flyttet meg 
en meter. 

Da fikk jeg høre en rar summende lyd over hodet på 
meg. Jeg prøvde å se meg rundt for å se om min mann 
stod i vinduet, men han var ikke der, og jeg ble også litt 
redd - tenkte nå kommer det noen og tar meg med til et 
annet sted. Jeg prøvde å se opp, men lyset var så 
sterkt at jeg klarte ikke å skimte noe. Det lyste kun rundt 
meg og sparken min, ellers var det mørkt. Etter en 
stund hørte jeg det kom noen på spark, og jeg ropte på 
svigermor. Er det deg Ruth?, sa jeg. Ja, sa hun. Da like 
fort som det kom, ble det mørkt igjen og jeg tok bena 
fatt og løp mot veien og jeg så meg tilbake, men 
ingenting så jeg. Jeg fortalte det til svigermor, men hun 
sa at det sikkert var billys eller noe annet. Da vi sparket 
bortover ett stykke fikk jeg plutselig se et lys som fulgte 
etter oss etter åskammen, helt til vi var fremme dit vi 
skulle. Fortalte de andre også dette jeg hadde opplevd, 
men de bare lo og sa jeg hadde nok bare sett billys. 
Spurte også mannen min om han hadde sett noe, men 
det hadde han ikke. Men han trodde på meg da jeg 
fortalte hva som hadde skjedd. Jeg er helt overbevist 
om at det var noen som ville ha meg med til et annet 
sted. Hadde ikke svigermor kommet, er jeg sikker på at 
jeg hadde blitt tatt med. Den dag i dag kan jeg høre den 
rare summende lyden over meg. Dette har satt seg så 
på minnet mitt at jeg glemmer det aldri. Har aldri tørt å 
fortelle dette til noen for da hadde folk trodd jeg var rar. 
Dette var det jeg hadde å fortelle om min UFO
opplevelse. Er overbevist om at det var det det var. Kan 
ikke tegne noe da jeg ikke klarte å se noe, da det var så 
lyst. Men at det var en rund tallerken av noe slag, er jeg 
viss på." 

UFO I NEW YORK VIDEOFILMET 
VED 

WORLD TRADE CENTER 

Den 24.juli 2000 ftkk Barbara S. se noe hun aldri kommer 
til å glemme gjennom vinduet i helikopteret hun er med i. 

Barbara var på sightseeing-tur over New York i helikopter 
sammen med flere andre da episoden fant sted. 

Plutselig ser hun en UFO dukke frem fra baksiden av 
World Trade Center, verdens høyeste bygning. Hun har 
tilfeldigvis et videokamera i blant håndbagasjen sin og rar 
tatt det frem i all hast og rar filmet i 6 sekunder før det 
forbløffende objektet forsvinner ut i rommet. 

Hun sier selv at objektet var metallisk og formet som en 
flattrykket diskos. 
Kilde: http://www.ovnis.eom.mx/ovnis/evidencia 
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-VITNE BETALT 

E20,000 FOR 
VIDEOSEKVENS!! 
l følge avisen The Sun (1 Juni 2001 ), videofilmet husmoren Sharon 

Rowlands, 44, en påstått 'three-mile wide' flyvende tallerken som 
svevde over huset hennes l Bonsall, Derbyshire,England i mer enn 
seks minutter den 5.oktober 2000. 

Det amerikanske TV-selskapet Kiveat Productions skal ha betalt 
kvinnen de 20,000 pund. De sa at videoen var blant de fem beste 
UFO-sekvensene noensinne. Sharon fortalte The Sun, 'Jeg var 
tidligere skeptisk men dette har fått meg til å tenke. l følge avisen 
"pulserte farkosten, som var formet som en diskos, med fargetoner i 
gult, orange og blått. Sentrum av diskosen var sort og sendte ut 
lysglimt. Da vi (UFO-magazine) tok kontakt den 17.februar, nektet 
hun å la seg intervjue. Det meste hun var villig til å gjøre var å peke ut 
retningen hvor UFOen skulle ha dukket opp. l fjor meddelte Kiveat 
Productions at de var villig til å betale opp til $1 0,000 for topp UFO
filmmateriale. 

Graham W. Birdsall, redaktør i UFO Magazine, sier: 'l løpet av mine 
30 år l bransjen har ikke noe TV-selskap betalt mer enn 150 pund for 
rettighetene til å kringkaste UFO-materiale. Jeg finner det merkelig at 
TV-selskapet har betalt ut en slik stor sum uten at noen form for 
analyse har funnet sted. Det kan i stor grad virke som om det hele er 
et typisk 'hype'. 'Time will definitely tell on this one.' 



LIBER PORTA 
L U CIS 

SUB FIGURAX 
Publikasjon i klasse A 

Aliester Crowley -
Ordo Templi Orientis/ Astrum Argentum 
The Holy Books of Thelema (Sann Vilje) 

oversatt av Pål Aune 

J eg betrakter en liten mørk klode, 
dreiende i en avgrunn i det uendelige 
verdensrom. Den er ubetydelig i blant en 

myriade av enorme, mørk blant en myriade 
lysende. 
Jeg som innbefatter i meg selv alt det enorme 
og det ubetydelige, alt det lysende og det 
mørke, har dempet glansen fra min 
ubeskrivelige prakt, sendende ut V.V.V.V.V. 1 

som en stråle av lys, som en budbringer til denne 
ubetydelige mørke klode. 
Da tar V.V.V.V.V.opp ordet, og sier: 
Menn og kvinner av Jorden, til dere har jeg kommet fra 
Tidene bortenfor Tidene, fra verdensrommet bortenfor din 
synsrekkevidde; og jeg bringer dere disse ord. 
Men de hørte ham ikke, for de var ikke rede til å motta 
disse ord. 
Men noen særskilte menn hørte og forstod, og gjennom 
dem skal denne Kunnskap bli gjort kjent. 
Den minste derfor blant dem, tjeneren av dem alle, 
skriver denne bok. 
Han skriver for de som er rede. Derfor er detvisst at man 
er rede, hvis han er utrustet med særskilte evner, hvis 
han er utstyrt fra fødselen av, eller av rikdom, eller av 
intelligens, eller ved andre åpenbare tegn. Og mesterens 
tjener skal ved sin innsikt dømme om disse. 
Denne Kunnskap er ikke for alle menn; få er ganske visst 
kallet, men av disse få er mange valgt. 
Slik er naturen av Arbeidet. 
Først, det finnes mange og forskjellige former for liv på 
denne Jord. l alle disse finnes det noen form for frø av 
sorg. Hvem kan unnslippe fra sykdom og alderdom og 
død? 
Vi har kommet for å frelse våre likemenn fra disse ting. 
For det finnes et liv intenst med kunnskap og ekstrem 
lykksalighet uberørt av noen av dem. 
Til dette liv vi når til og med her og nå. De innvidde, 
V.V.V.V.V.s tjenere, har nådd dertil. 
Det er umulig å beskrive den prakt de har nådd dertil. Litt 
etter litt, ettersom dine øyne vokser seg sterkere, vil vi 

1 V.V.V.V.V.= Vi Veri Vniversum Vivus Vici =By the force of 
Truth l have conquered the Universe while living = Ved 
Sannhetens kraft har jeg erobret Universet i levende live. 

avdekke for deg den uutsigelige prakt av de 
lnnviddes Sti, og dets navnløse mål. 
Slik en mann klatrende opp et bratt fjell 
kommer ut av syne for sine venner i dalen, slik 
må den innvidde synes. De vil si: Han er blitt 
borte i skyene. Men han skal fryde seg i 
sollyset over dem, og nå de evige snemasser. 
Eller som en elev som kanskje har lært et 
hemmelig språk fra fortiden, skal hans venner 

slik si: "Se! Han later som om han leser denne bok. Men 
det er uforståelig - det er nonsens". Endog fryder han seg 
i Odysseen, mens de leser intetsigende og vulgære ting. 
Vi skal bringe dere den Absolutte Sannhet, det Absolutte 
Lys, den Absolutte Lykksalighet. 
Mange innvidde har gjennom tidene søkt å gjøre dette; 
men deres ord har blitt pervertert av deres etterkommere, 
og igjen og igjen har Forhenget dekket til det Helligste av 
det Hellige. 
Til deg som fremdeles vandrer i Bespottelighetens 
Forgård kan vi ikke ennå avsløre alt; men du vil lett forstå 
at alle verdens religioner er bare symboler og tilsløringer 
av den Absolutte Sannhet. Slik er også filosofiene. For 
den innvidde, seende alle disse ting fra oven, synes det 
ingen forskjell mellom Buddha og Mohammed, mellom 
Ateisme eller Teisme. 
De mange endres og glemmes; den ene gjenstår. Slik 
som tre og kull og jern brenner opp til sammen i em stor 
flamme, hvis bare denne smelteovn var av 
transcendental varme; så i denne destillasjonskolbe av 
spirituell alkymi, hvis bare denne zelator blåser 
tilstrekkelig inn i denne smelteovn vil alle systemene på 
denne Jord bli fortært av den Ene Kunnskap. 
Ikke desto mindre, som en ild ikke kan startes med jern 
alene, kan i begynnelsen et system være egnet for den 
søkende, et annet system for en annen. 
Vi som derfor er uten uvitenhetens lenker, se nøye inn i 
hjertet til den søkende og led ham på den stien som best 
passer hans natur inntil den ultimate ende for alle ting, 
den høyeste erkjennelse, Livet som lever i Lyset, ja Livet 
som lever i Lyset. 

Ingen grenser, bare en Lov. 
Og Loven er Kjærlighet. 
Kjærlighet underlagt Viljen. 
Aliester Crowley 



GEORGE 
ADAM SKI 
MØTE MED EN MESTER 

DEL 11 
Utdrag fra boken Inside The Space Ships s. 236 - 250 

oversatt av Pål Aune 

M esteren begynte å snakke. Min sønn, hvis noe 
av det du vil komme til å høre i kveld vil synes 
repeterende, er dette fordi de tingene jeg vil 

snakke om er viktig for din forståelse, og kanskje en mer 
fyllestgjørende forklaring vil hjelpe deg å huske dem. 

En stor villfarelse som har fått makt over 
menneskene på Jorden er skikken å 
splitte opp i mange biter det som aldri 
var ment å skulle splittes. Dere har 
mangfoldige splittelser i former og 
undervisning, mange fastsatte 
sympatier og antipatier, som alle bare 
tjener til å øke den tilstand av forvirring 
som finnes på din planet. 

Vi fra andre verdener har 
ingen slike splittelser men forstår 
sammenhengen og avhengigheten 
mellom alle ting. Jeg vet at du dypt har 
følt kraften og utstrålingen av vår 

. oppfattelse av Gud der på veggen 
fremfor deg. Ved alltid å holde dette 
bildet fremfor våre øyne, og husket i 
våre hjerter, så vil vi ikke glemme at ut 
i fra Ham stammer alle ting. 

Han er giver av det du kaller 
Liv i mennesket. Han er også giver av 
liv gjennom oss for våre kreasjoner, hvor Han er 
instruktøren for hva som skal skapes. Han er den som 
vet hvordan mineraler og elementer skal kombineres -
ikke bare for å tjene oss, men også Universet, hele tiden 
forbedret gjennom erfaringene av en form, for siden å bli 
skikket for en høyere form. Vi i fra Venus, og fra andre 
planeter i varierende grad av utvikling, anerkjenner 
mineralene og elementene som essensen av hele tiden 
aktive Guddommelige uttrykk, med en jevn fornybarhet. 
Og derfor kan monotoni, som dere kjenner til den på 
Jorden, aldri eksistere. 

Så, derfor som en kreasjon fra en Guddommelig 
Skaper av det totale Univers er respektert av oss, slik er 
også menneskets kreasjoner som leder elementene til 
forskjellige former for tjeneste likeledes respektert og satt 
pris på. l retur vil elementene ønske å tjene bedre for 
hver dag, slik at de også klan stige til en høyere form av 

tjeneste ... en tjeneste som aldri vil stoppe opp, da den er 
evig. 

Som et eksempel, slik at du kan forstå dette 
bedre, vil en liten bit av jern, funnet blant mineralene på 
Jorden, bare kunne tjene dere på et vis. Men, ved å 
impregnere dette jernet med kraften kalt elektrisitet 

forandrer jernet seg fra en tidligere tjeneste 
til en tjeneste kalt magnetisk. Dermed har 
jernet blitt utrustet med en tiltrekkende kraft 
den ikke hadde tidligere. Dette er hva vi 
mener med elementers og mineralers 
utvikling for bedre å kunne tjene. For i 
utgangspunktet var jernet kun et mineral; så 
nådde det en høyere tilstand hvor det var i 
stand til å tiltrekke, noe som det i dets 
originale tilstand ikke kunne gjøre. Og slik, 
videre og videre, kan dette jernet utvikles 
mot høyere og høyere tjeneste tilbake til 
dets Skaper. 

Så du forstår bedre nå hva som er 
meningen når jeg snakker om mineralene 
og de andre elementene tjenende 
mennesket. Ved å gjøre dette, blir de selv 
(mineralene og elementene) utrustet med 
spesielle krefter av forståelse for deres 
tjeneste for den Alt Inklusive Intelligens. 

Denne loven, tror jeg, er kjent for dere på Jorden som 
loven om transformasjoner, eller loven om evolusjon. 

En menneskelig kropp som din og min er bygget 
opp av elementer så vel som mineraler. Og du kan 
bevise at disse elementene og mineralene som din kropp 
er bygget opp av adlyder de inntrykk som blir preget inn 
på dem. For hvis innpregingen er av en frydefull karakter, 
vil mennesket være frydefullt. Men hvis mennesket er i en 
tilstand av sinne, vil kroppen utrykke det, og det beviser 
derfor at mineralene og elementene innvendig konstant 
tjener Intelligensen. Uten den kan de ikke løfte seg opp til 
et høyere nivå av uttrykk. 

Dere mennesker på Jorden kontinuerlig inviterer 
til katastrofe ved å skape kombinasjoner som er 
motstridende hverandre heller enn arbeidende til 
sammen. Dere har skapt av dere selv noe annet enn 
deres Guddommelige opprinnelse. Dere har skapt for 
dere selv mange falske konsepter i deres levemåte i 



stedet for å forbli naturlige; lik en vakker kvinne, 
forherlighet av sin egen skjønnhet, likevel legger til 
smykker som, endelig, blir forherlighet endog over 
hennes skjønnhet. 

Dere har gjort det samme ved å tillegge det som 
ikke har noen intelligens eller virkelig liv. La meg peke på 
noe inneboende i mennesket som vi lever etter på 
Venus, mens dere ikke gjør det, selv om disse prinsipper 
også gjelder så vel for dere som for andre på andre 
planeter. 

Dere hevder at dere er vesener skapt med fem 
grunnleggende, sanser og lister opp andre som kan 
tillegges - den sjette og syvende osv. Dere søker å 
utvikle disse vilkårlig/ tilfeldig oppfattede sanser i stedet 
for å forstå og utvikle de som eksisterer. Ved å hevde at 
det finnes krefter som klarsyn, telepati, eller ekstra 
sensoriske oppfattelsesevner, så deler dere opp et totalt 
hele av uttrykk inn i minst fire separate klasser. Og, som 
et resultat av dette, har deres sanne identitet blitt dunkel 
og gått tapt. 

La meg belyse dette en smule. For det første er 
du et produkt bestående av mineraler og elementer fra 
hva dere kaller naturen. For det andre, som et intelligent 
uttrykk av denne formen, er du et produkt av din 
Guddommelige Skaper. De mineralske og 
elementmessige deler av din eksistens har blitt forsynt 
med fire kanaler, eller sanser, som den uttrykker som hva 
du vil kalle en fysisk manifestasjon. Intelligens eller 
guddommelighet uttrykker seg gjennom hver eneste celle 
av den totale formen som du kaller fysisk. 

De fire sanser som jeg akkurat har referert til er 
syn, hørsel, lukt og smak. Bemerk at jeg ikke nevnte den 
sansen som dere på Jorden kaller "berøring". Dette er 
fordi berøring er intelligensen som kom til før de andre. 

La meg forklare det på denne måten. Ingen i 
noen verden kan bygge en form som din og heller ikke få 
den til å leve slik som dere gjør. Dette kan bare Skaperen 
av Universet gjøre. Derfor må du innrømme at når en 
unnfangelse av en form innen en annen form, vet ikke 
den kommende moren hva som skal gjøres for å skape 
en perfekt konstruksjon av en annen kropp. Allikevel 
vokser denne unnfangelsen mot en komplett 

manifestasjon, inntil den endelig blir født inn i hva du 
kaller den fysiske verden. 

Når den er født, har denne komplette formen 
øyne, ører, nese og munn. Disse var alle skapt som deler 
av kroppen. Slik som kroppen føler den fysiske verden for 
første gang, slik føler også disse fire kanalene av utrykk 
verden. Men allikevel vet ikke moren til denne formen 
hvordan den har blitt bygget. 

Men berøringssansen, som jeg utelukket fra 
gruppen av sanser, visste. For husk, mens den lille 
fremdeles var i byggeprossesen inne i morens kropp, og 
et trykk ble plassert på kroppen hennes, så ville kroppen 
innenfor også være oppmerksom på det trykket. Og 
bemerk separasjonen mellom de to, for da kroppen som 
skal bli født var rede til å gjøre en forandring inne i 
morens kropp, verken kontrollerte eller instruerte moren 
denne handling, noe som separerer, i dette tilfellet, 
fenomenet inn i to distinkte reaksjoner - morens og 
barnets. Dette beviser at hver opererer i et område av 
fornemmelser og følelser uavhengige av hverandre. Selv 
om de er en kropp innenfor en kropp. Også bevises at 
denne tingen kalt berøring eller følelse opererer i et 
område av intelligens, vitende hva som skal gjøres og 
når. Den synes å være "viteren". 

Når vi så tar dette i betraktning med hensyn til å 
analysere, er sansen berøring anerkjent som en 
grunnleggende, eller i virkeligheten er sjelen i kroppen -
del av den Altomfattende Intelligensen. For det er følelser 
- og følelser, som dere kjenner det, som er en tilstand av 
våkenhet, eller bevisst bevissthet slik vi kjenner det. 

Nå, da denne bevisstheten forlater kroppen 
bestående av mineraler og Jorden kjent som Menneske, 
vil øynene, ørene, smak- og luktesansen ikke lenger 
fungere. For når kroppen er i en tilstand av bevisstløshet 
oppfatter den ikke noen ting slik som berøring. Med 
andre ord, du kan slå kroppen men den vil ikke oppleve 
det sanseinntrykket som er kalt følelser eller berøring. 

På den annen side, hvis en mister øynene, 
hørselen, smaken og luktene, men beholder 
berøringssansen, som er bevissthet, er en mer eller 
mindre i live og opererer intelligent. Når så kroppen blir 
utsatt for slag av noe, føler den denne berøringen eller 
smerten, noe den ikke gjorde i den foregående 
tilstanden. 



Derfor er det lett å se at den virkelige 
intelligensen i kroppen kalt Mennesket er den som har 
blitt så misbrukt og feiloppfattet, den sansen kjent for 
dere som berøring, som er sjelen eller livet i en kroppen. 
Den menneskelige kropp - og det samme er sant for alle 
andre former - er i virkeligheten konstruert for tjenester 
som dens mineraler og elementer vil oversette gjennom 
de fire store kanalene av uttrykk. Mens den femte, 
berøring, er universell og gir fornemmelser av de fire 
andre. Hvis berøringssansen forsvinner, har de andre fire 
ingen makt til å fornemme eller operere. 

Når mennesket forstår dette faktum, finner han 
seg selv som den virkelig bakenfor masken. Og når dette 
er gjort, vil det begrensende fengsel som han har levd i 
for så lenge forsvinne, og han vil bli en Universets 
Innbygger. Og som dette, ser han lovene for operasjonen 
av alle former, uten hensyn til hva den formen måtte 
være, og inkludert den planet han selv lever på. Da 
kjenner mennesket virkelig seg selv! Og ved å gjøre det, 
kjenner han alle ting. Og slik vil han kjenne sin Skaper 
slik han aldri har gjort tidligere, som er den Universelle 
eller Guddommelige Intelligens. 

Det er gjennom denne oppfattelse eller forståelse 
at mineralmennesket heves opp til enhet med Faderen, 
hvor Faderen og Sønnen blir En. Når mennesket av 
Jorden lærer og forstår dette, ikke bare med sinnet alene, 
men lever det slik vi gjør det, vil han ha den samme 
gleden av livet som vi har fra andre planeter. 

l likhet med det som står i deres Bibel, så 
kommer den fortapte sønn hjem ved å gi opp sin fysiske 
mineralske tomhet og lar disse tjene ham for i neste 
omgang å tjene Faderen, heller enn å la ham tjene dem. 

Så klart, min sønn, kjenner du denne loven og 
har forsøkt å leve etter den så vel som å undervise i den i 
mange år. Den er verken ny for deg eller stammer 
opprinnelig fra oss. Det er en universell lov som alle 
mennesker burde kjenne og leve etter i det håpet å få 
glede seg over sin guddommelige fødselsrett som sønner 
av Faderen. 
Du må innprege, så godt du kan, forståelse i dine brødres 
sinn på Jorden at kunnskapen om dem selv er den første 
nødvendigheten. Og de første spørsmål: Hvem er jeg? 
Gjennom hvilke kanaler kan jeg uttrykke slik at jeg kan 
returnere til Enheten som jeg har falt bort i fra? 

Påminn dem at Mennesket ikke trenger å 
tillegges noe. Han trenger bare å uttrykke hva som 
allerede er hans. Men han må lære å forstå hva det er 
han har, og leve denne forståelsen. For det er å leve det 
som er viktig. Så snart dette er fullført, vil den jordiske 
manns elendigheter forsvinne. For da vil disse 
elementene som er benyttet i dannelsen av de fire 
sansene syn, hørsel, smak og lukt begynne å utvikle seg 
til å bli mer sensitive instrumenter, ikke bare til å tjene i 
hva du kaller den fysiske verden, men også vil gjøre 
tjeneste i den universielle. 

Et annet faktum som menneskene på Jorden må 
erkjenne er at universielt inkluderer det fysiske innenfor 
enselv, ikke utenfor det. Fordi allting som skjer innenfor 
Universet skjer også innenfor det Guddommelige eller 
den Høyeste Intelligens- ikke utenfor det. Det er derfor vi 
er like opptatt av deres verden og deres liv som vi er av 
vår egen, for vi befinner oss alle innenfor det samme 
kongerike tilhørende den Høyeste Intelligens. 

Vi har lært og levd dette i hundreder og tusener 
av år. Grunnet denne forståelse, kan vi ikke skade 
hverandre med det motiv for skadegjørelse som dere på 
Jorden. For vi vet at vi må leve med hva det enn er vi har 
gjort skjevt, da alt finner sted innenfor den samme 
husholdning. 

Når sinnet til det fysiske mennesket heves til 
dette nivå av forståelse, vil det ikke se noe som stygt eller 
ubehagelig, men ser alt i en prosess av vandring mot 
hellig skjønnhet og begeistring. 

Slik Jord-menneskene oppfatter denne loven, vil 
de se og forstå hvordan alt arbeider fra det lave mot det 
høye, som er det universielles hensikt; og ikke fra det 
høye mot det lave. Allikevel når kraften fra det 
høyereliggende ned til det lavereliggende slik at det 
lavereliggende blir gitt styrke til å stige mot det 
høyereliggende. Det er en evig blanding, men aldri 
separasjon. Med kjennskap til denne loven, så har 
beboerne på vår planet benyttet den for deres utvikling 
og gjennom bruk av den vokst til en erkjentlighet av 
evigvarende liv og hensikten med alt som finnes deri. 

Tanken på overpopulasjon for gjennom hodet 
mitt ettersom dette ofte er et tema som bekymrer 
nasjonene på Jorden. Uten den minste avbrytelse, svarte 
denne store visdommens mann på min tanke. 

Nei, min sønn, vi er ikke overbefolket, og en slik 
tilstand truer aldri oss, slik den gjør for dere på Jorden. 
For vi etterfyller aldri uten å tenke eller planlegge, i 
motsetning til dere. Det er en naturlig lov om balanse 
som vi adlyder. Foruten, de som har oppnådd stor 
kunnskap på en planet, hvis de ønsker, kan søke 
gjenfødsel på en annen. De kan foreta denne forandring 
gjennom kanalen av fødsel , eller bli tatt med direkte av et 
skip, fremdeles i den samme kroppen. Dette har skjedd 
utallige ganger, selv på Jorden. Det store flertall har 
avansert · fra Jorden til en annen planet gjennom 
gjenfødsel. Andre, selv om de få, har blitt forflyttet 
direkte, som din Bibel forteller. 

Død finner sted på andre planeter på samme 
måte som på Jorden. Men vi kaller det ikke død, og vi 
sørger ikke over de som har forlatt oss, som dere gjør. Vi 
vet at denne avskjeden bare betyr et skifte fra en tilstand 
eller sted til en annen. Vi innser at det ikke er mer enn å 
flytte ut fra et hus til et annet. 

Vi kan ikke ta med oss huset vårt når vi drar fra 
et sted til et annet. På samme måte kan vi ikke ta med 
kroppen vår, som er huset, fra en verden til en annen i 
døden. Materialet i deres Jordiske kropper hører til 
Jorden, og må forbli der for å opprettholde deres verden. 
Men når du flytter fra Jorden til en annen planet, vil den 
verden låne deg av sitt materiale for å bygge et hus i 
følge nødvendigheten og forholdene som eksisterer der. 

Jord-menneskets forestilling om Universet er 
meget liten. Han kan ikke forestille seg et Univers uten 
grenser. Allikevel benytter han ordet evighet. Evighet, i 
følge menneskets egen definisjon, betyr ingen 
begynnelse og ingen slutt. Hvor stort er da Universet? Så 
stort som evigheten. 

Derfor er ikke mennesket en midlertidig 
manifestasjon. Han er en evigvarende manifestasjon. Og 



ting sammen med deg. Så hva du virkelig har gjort er å 
transmutere en form om til din egen form. Hadde ikke 
dette vært tilfelle, ville salatbladet ha vokst, dødd og blitt 
forandret til frø med det formål å supplere sin egen art 
igjen, og det ville ha vært dets totale erfaring. Men ved å 
tjene deg, har det blitt opphøyet til en høyere tjeneste 
gjennom deg. 

Motivet kommer også inn i dette prinsipp. Hvis 
ditt motiv er å ødelegge eller skade eller utnytte, så er 
dette galt. Men hvis motivet omfavner den tjeneste du 
kan bistå en annen form med, ved å bringe det opp til din 
standard, gjennom deg, så er det riktig. For du 
transmuterer virkelig et mineral fra en tilstand til en annen 
hvor det kan være tjenestegjørende i i enda høyere grad. 
Ved å gjøre dette, handler du i følge loven om vekst og 
utvikling, som er kalt evolusjon i din verden. Dette er din 
Skapers lov. 

Menneskene i din verden gjør mye bruk av 
former - desintegrasjon - ikke erkjennende loven om 
elevasjon, fordi de har begynt å tenke at formen er alt det 
er. Men formen er kun en kanal gjennom hvor livet , eller 
intelligensen uttrykker seg. Den Alt-inkluderende 
Intelligens kan ikke utrykke seg gjennom et salatblad. Så 
salatbladet må bli transformert gjennom flere steg opp til 
en høyere form som kan utrykke større tjeneste. Det er 
på den måten det blir belønnet. 

Når denne loven er fullt ut akseptert og levd etter 
av mennesker på din Jord slik som den er akseptert og 
levd etter av innvånere på andre planeter og systemer, at 
de atmosfæriske forholdene på Jorden vil bli velduftende. 
For hver form vil da utstråle sin egen glede som vil fylle 
luften der hvor menneskeheten lever. 

Du ønsket å vite gjennom hvilken metode vi har 
utviklet oss til det nivå vi befinner oss på i dag. Disse er 
de grunnleggende lovene vi lever etter, og etter hvilke 
Jord-menneskene også kan utvikles, hvis de velger å 
akseptere og leve dem. 

Når menneskene på Jorden har lært at de ikke er 
kroppen eller huset, men bare okkupanten av kroppen 
eller huset, at de kan bygge hjem hvor som helst de vil, 
for de også vil bli herskere over elementene i stedet for å 
bli behersket av dem. 

Selv om dere på Jorden har kunnskap om 
beherskelse av visse elementer til en viss grad, er 
misbruk av denne kunnskapen omfattende, så 
elementene vender seg mot dere for å ødelegge dere, 
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som så mange andre sivilisasjoner har blitt ødelagt i 
fortiden på din Jord. 

Det er på dette stadiet Jord-mennesket befinner 
seg i dag. Vi kan bare fortsette å hjelpe hvor og når 
muligheten presenterer seg for oss, men det er vanskelig 
å nå sinn i tilstrekkelig antall, så lite utviklet som de er 
hos Jord-menneskene. 

Mesteren ble taus for et øyeblikk. Så sa han; 
Dette er ikke første gang du har blitt bragt om bord i våre 
skip, heller ikke vil det bli den siste. Du kan være sikker 
på at vi fra andre verdener fra tid til annen vil formidle 
sannheter som du kan overbringe til dine medmennesker 
på Jorden. Vi vil fortelle deg om det fysiske liv i andre 
verdener, så vel som hva du kaller spirituelle eller 
religiøse sannheter, selv om vi ikke har en slik 
separasjon av disse. Det finnes bare ett liv. Det livet er 
Alt-Inkluderende, og inntil menneskene på Jorden innser 
at de ikke kan tjene eller leve to liv, men bare ett, vil de 
konstant motsette seg hverandre. Det er en 
grunnleggende sannhet som må bli lært av alle 
mennesker på Jorden før livet i din verden kan 
sammenlignes med livet på andre planeter. 

Og nå, min sønn, er det tid for deg til å returnere 
til Jorden. Hva du har lært kan bli av stor verdi for folket 
på din planet. Tal til dem med munnen og med pennen. 
Ikke vær redd for å glemme noe av hva du har blitt fortalt. 
For i mens du snakker eller skriver, ved den første tanke 
vil en kontinuerlig strøm av minner komme til deg. 

Om bord i dette vakre skipet fra en annen verden 
føltes en fred. Kveldens leksjon hadde vært dyp i 
forståelse og mening. På en eller annen måte visste jeg 
at alle de tilstedeværende hadde hørt dette budskapet 
før, kanskje mange ganger før. Men det føltes som om 
det var et budskap de elsket, som om tilhørernes 
forståelse økte hver gang talen ble gjentatt. 

Igjen ønsket jeg ikke å returnere til Jorden, men 
at jeg kanskje kunne forbli sammen med mine 
elskverdige venner og reise sammen med dem til andre 
verdener. Men Mesteren sa; Sønn, det er meget igjen å 
gjøre på Jorden. Folket er sultne og må bli foret. Du vil 
dra tilbake og dele med dem dette spirituelle brød så de 
ikke går til grunne i uvitenhetens mørke som så lenge har 
rådd på din Jord gjennom så mange generasjoner. 



de av oss som har lært dette gjennom å leve det, lever i 
en konstant nåtid, for det er alltid nåtid. 

· Vi i fra Venus kler oss omtrent på samme måte 
som dere, og vi gjør mange ting på samme måte som 
dere. Det er ingen stor forskjell mellom deres form og vår, 
eller i klesplaggene for den formen . Den store forskjellen 
ligger i vår forståelse av hvem vi er. 

Siden vi har lært at livet er Alt-Inkluderende og at 
vi er det livet, vet vi at vi ikke kan skade noe uten å skade 
oss selv samtidig. Og livet, for å være evig liv, må forbli i 
sin fineste tilstand i sin væren, og for å uttrykke dette, må 
hele tiden fornye seg. 

Derfor, som jeg har sagt, monotoni oppleves aldri 
av oss. Hvert øyeblikk som passerer er fylt av glede. Og 
det betyr intet hva slags arbeid vi har å gjøre. Hvis hva 
dere kaller arbeid er nødvendig å utføre, gjør vi det fylt av 
glede og kjærlighet i vår kropp. Og på vår planet, bringer 
hver dag sin kvote av ting å utføre, akkurat som hos dere. 
Hvert menneske og hver form blir respektert i samme 
grad for de tjenester de utfører. Ingen blir dømt for sin 
mangelfullhet. Det er ingen forskjell i typen av tjeneste 
som utføres, enten den er ringe eller ikke. Alle tjenester 
blir likedan anerkjent. 

Mennesker på Jorden har blitt gitt denne loven, 
for den ble bragt dit av de som kjente til den og på et 
tidspunkt praktiserte den på andre planeter. Det ble 
uttrykt i byggingen av Solomons tempel. Hyringen av 
arbeidskraft i vingården hvor alle var like ble betalt med 
en penge på slutten av dagen, som fortalt av Jesus, 
deres Messias, var en anerkjennelse for den felles ære å 
kunne tjene. 

Mens den store Mester sluttet å snakke og strøk 
sin hånd lett over øyenbrynene, merket jeg at jeg hadde 
lyttet med en slik intensitet at jeg hadde stivnet. Jeg 
endret sittestilling og ventet dernest på at han skulle 
fortsette å snakke. 

Selv om luften på alle planeter er forskjellig i 
noen grad, i motsetning til de nåværende anskuelser av 
deres vitenskapsmenn, så kan Jord-mennesket dra hvor 
som helst i Universet uten ubehag. Ganske visst, så vil 

dette bli hans naturlige arv når han oppnår en forståelse 
av seg selv og anerkjenner den store 
tilpasningsdyktigheten tilhørende hans form . 

Igjen ble han taus og bøyde sitt hode litt som om 
han mediterte før han fortsatte. 

Vi har utviklet oss til et nivå av bevisst oppfattelse 
som ikke tillater oss å sitte i blant noen gruppe av 
mennesker uten en følelse av velsignelse. For deres 
selve nærvær foran oss er en velsignelse fordi vi ikke ser 
dem som bare mennesker, men som den Guddommelig 
Intelligens i en levende tilstand i en form som menneske. 
Vår bevissthet er likedan også i mot alle former utenfor 
mennesket. 

Vi ser den Guddommelige Bevissthet uttrykke 
seg selv gjennom veksten av en hver og alle former, fra 
de minste til de største. Vi har lært at ingenting, hvilken 
form som helst, kan bli til hva den er uten at liv passerer 
gjennom den, eller underholder den. Og det livet vi ser og 
vedkjenner er den Guddommelige Høyeste Intelligens. 

Ikke et øyeblikk passerer, ikke en gang i søvne, 
uten at vi ikke er oppmerksomme på dette 
Guddommelige Nærvær. 

Dette er den sanne hensikt med formen 
Mennesket. .. dette er hvorfor han ble skapt. For, mens 
andre former gir uttrykk gjennom sitt særlige område av 
tjeneste, er hans utviklede form av mineraler og 
elementer i stand til å uttrykke den høyeste tilstand av 
Guddommelig Intelligens. 

Vi er ikke på vakt mot hverandre, heller ikke 
begjærer vi noe tilhørende noen andre. For vi er alle 
likestilte i fordelingen av godene tilhørende vår planet. 

Jeg forstod klart alt hva som denne store lærer 
fra en annen verden sa, men et spørsmål kom inn i mitt 
sinn. Jeg lurte på hvordan de så på det å drepe for 
anskaffelse av føde, hvis de i det hele tatt drepte, eller 
ved å konsumere frukter og grønnsaker, siden disse også 
var levende vesener innenfor deres form av uttrykk. Og 
som alltid kom svaret uten at jeg behøvde å snakke. 

Det er intet ulogisk i dette, min sønn. Når du 
spiser et salatblad, så blir det til en del av deg, ikke sant? 
Som et resultat av dette begynner det fra da av å erfare 



Den innsamlede informasjon av kontrollgruppen MAJI blir 
overlevert til MAJESTIC TWELVE når et studie er 
nødvendig. MAJESTIC TWELVE har aldri blitt gitt den 
hele sannhet. MAJI er THE MAJESTIC AGENCY FOR 
JOINT INTELLIGENCE og har total kontroll over 
informasjon og er kontaktleddet med de utenomjordiske i 
forhandlinger med de amerikanske myndighetene. MAJI 
er det eneste "kontor" med kontroll og ansvar for tidligere 
og nåværende konsekvens av kontakt med de 
utenomjordiskes tilstedeværelse. MAJIC er 
sikkerhetsklassifikasjonen for alle prosjekter og 
informasjon i tilknytning til de utenomjordiske, deres 
fartøyer, deres baser og forhandlinger med de 
amerikanske myndigheter. Med MAJIC menes MAJI 
CONTROLED. MAJIC er den høyeste sikkerhetsklarering 
i nasjonen (USA). 

Nedenfor finnes en kronologisk liste over de som har 
mottatt Majestic, MAJIC og MJ-12 dokumenter. 

William Moore, Los Angeles (Mars, 1981) 
Jamie Shandera Los Angeles, California 
(Desember, 1984) 
National Archives - College Park, Maryland 
Don Berliner's Mailbox: Alexandria Virginia (Mars, 
1994) 
Timothy S. Cooper, Big Bear Lake, California (1992-
d.d) 
Ryan S. Wood, Robert S. Wood 

l løpet av sommeren 1999 fortsatte Timothy S. Cooper å 
motta påståtte TOP SECRET MAJESTIC UFO
dokumenter både gjennom brev og personer i fra 
forskjellige kilder. 

Samlet, så utgjorde de mottatte klassifiserte 
dokumentene og fotografiene i fra 1994 over 2.1 00 sider, 
hvorav 200 sider var merket TOP SECRET/MAJIC eller 
av tilsvarende klassifikasjon. En leveranse fra Ft.Meade, 
Maryland inkluderte et manuskript på 334 sider som 
hadde blitt sendt over til Project Slue Book for 
gjennomgåelse, hvor flere kapitler var stemplet TOP 
SECRET/MAJIC med rød farge. l motsetning til tidligere, 
hvor disse dokumentene kom på film eller som 
fotokopier, så kom disse på originalpapiret med 
vannmerke, produsert på en skrivemaskin identifisert 
som en Underwood Portable. 'Vi mener at dette 
eksepsjonelle materialet vil føre til en signifikant 
bekreftelse på gyldigheten av MAJESTIC-programmet 
grunnet håndskriften på originalpapiret, med 
identifiserbare vannmerker. Grundig analyse av papiret 
og blekket kan gi oss uimotsigelige rettsbevis, som er 
vårt hovedmål" sier Ryan Wood som har fått tilgang til 
Coopers og andres materiale, og som i den senere tid 
har jobbet full tid med disse dokumentene. Han har også 
begynt å motta dokumenter selv. "Disse nye bevisene 
viser klart at MAJIC-klassifikasjonen går i det minste 
tilbake til 60-tallet, og involverer den originale 
håndskriften til berømte Air Force-offiserer i Majestic
programmet" sier Dr. Bob Wood, Ryan Woods far. 

"Mengden og typen av bevis som støtter toppnivå
programmet kalt US Top Secret Research and 
Development Program, kjent som MJ-12 eller Operation 

Majestic Twelve, som bruker Top Secret kodeordet 
MAJIC er like. så problematisk å verifisere som 
Dødehavsrullene eller Det Arameiske Evangeliet av 
Jesus Kristus" sier Tim Cooper. 

"Den stadig voksende mengde av bevis fremskaffet av 
hvileløse anstrengelser fra Dr. Robert M. Wood, Ryan S. 
Wood, Stanton T. Friedman og en rekke andre 
fremragende forfattere, forskere og tidligere 
etterretningspersonell viser at USA hadde et topp 
hemmelig UFO-program siden 1947" sier Tim Cooper. 
Han fortsetter med å si at;" Et fornuftig studium av 
etterretnings- og kontrapionasjeoperasjonene til det 
militære, CIA og andre etterretnings- institusjoner for 
forsvaret l USA under !!.verdenskrig, Den Kalde Krigen 
og opp ti l i dag, gir klare bevis for at USA var engasjert i 
et etterretningsprogram på høyt nivå for å innskaffe 
informasjon om UFOer. Dette kommer helt klart frem fra 
nedgraderte dokumenter fra FOlA (Freedom Of 
Information Act) -prosjekter som SIGN, GRUDGE, 
BLUEBOOK, SNOWBIRD (en jetdreven flyvende 
tallerken) så vel som en haug av relaterte degraderte 
papirer fra mange byråer inkludert CIA og NSA". 

"Med all hensyntagen til argumentene fra anti-MJ 12 
fraksjonen , så er noen av innsigelsene vedrørende 
sikkerhetsgradering, underskrifter og datering fremdeles 
et problem. Disse argumentene kan og vil bli løst. Hva 
som mangler er en samlet innsats for å sikre 
edsberettigede vitnemål fra individer i høye posisjoner 
innen CIA og den militære etterretningstjeneste til enten å 
motbevise MJ 12-enigmaet eller å bekrefte gyldigheten 
av et amerikansk UFO-program iverksatt av 
myndighetene" avslutter Tim Cooper med å si 

Til slutt må det sies at selv om dataene, som de påståtte 
MJ-12 dokumentene inneholder, kanskje kan være valide 
i en historisk kontekst, så ligger antagelsene og 
påstandene fra forfatterne av disse dokumentene ikke i 
hendene på UFOioger, skeptikere eller avslørere, men i 
hva som kalles i juridisk terminologi som "de beste bevis 
overhodet". l siste instans vil alt koke ned til hvilke bevis 
i form av dokumenter og vitnesbyrd som kan presenteres 
for en storjury, riksadvokaten eller kongressen. 

På neste side er oversatt til norsk to av de nylig 
fremkomne dokumentene fra MJ-12. Det ene involverer 



John F Kennedy som under hele sin presidentperiode 
hver fredag ble briefet av CIA om saker vedrørende 
Nasjonal Sikkerhet, deriblant om UFOer. På bildet på 
foregående side ser vi Kennedy sammen med flere av 
medlemmene i MJ-12. Dette viser klart at han hadde et 
godt kjennskap til gruppen og hva de drev med. 

Det andre oversatte dokumentet forteller om Roswell
saken, så vel som opprettelsen av CIA, hvor denne 
organisasjonen ble tildelt hovedansvaret for UFO-saken, 
noe de i alle år senere har blånektet for. Dokumentet 
forteller også om fordelingen av materialet fra krasjet 
Roswell. 

Topp Hemmelig 
November 12, 1963 

Memorandum til 
Direktør .. . (John Alex McCone) ... det Sentrale Etterretnings Kontor 
Emne: Klassifikasjons Gjennomgang av alle UFO Etterretnings Filer Innvirkende på Nasjonal 
Sikkerhet 

Som jeg tidligere har diskutert med deg, har jeg iverksatt ... .... og har instruert James Webb til 
~-,:"'"-"':l" l1'm .4--;s . :3-:l:<<.<:< >·.~.,. -~~.,.~ "-« "'.:!:~ - .::",~ >w<:l<""'" W}·- ~:o<'....,s

:~;,_:;., 

å utvikle et program sammen med Sovjet-Unionen i en felles rom- og måneutforskning. Det 
ville være til stor hjelp hvis du hadde Stor Trussel Sakene gjennomgått i den hensikt! 
identifisere de ekte så vel som motsatt fra klassifiserte CIA og USAF-kilder. Det er viktig at 
vi lager et klart skille mellom Kjente og Ukjente, i det tilfelle Sovjeterne forsøker å 
forveksle vårt utvidede samarbeid som dekke for å innhente opplysninger om deres forsvars
og romprogram. 
Når disse data har blitt sortert ut, ønsker jeg å tilrettelegge et program med deling av data 
med NASA, hvor Ukjente er en faktor. Dette vil hjelpe NASAs ferdledere i deres 
forsvarsmessige ansvarsområder. 
Jeg ønsker en foreløpig rapport om data-gjennomgangen ikke senere enn Februar 1. 

Washington 25, D.C. 
19 SEP, 1947 

Den Sentrale Etterretnings Gruppe 

Memorandum for den militære vurdering av komiteen for felles etterretning 

Emne: Eksaminasjon av Uidentifisert Diskos-lignende Flymaskin nær 
militærinstallasjon i staten New Mexico: En foreløpig rapport 

1. l overensstemmelse med de nylige verdenshendelser og 
innenlands sikkerhetsproblemer innen Atom Energi Kommisjonen, er 
etterretningsrapportene av såkalte "Flyvende Tallerkener" , og inntrengningen 
av ukjente flymaskiner over de aller hemmeligste forsvarsinstallasjoner, 
garantert et klassifisert etterretningsprosjekt. Den Nasjonale Loven om 
Sikkerhet av 1947 etablerte et Sentralt Etterretnings Kontor under Det 
Nasjonale Sikkerhets Råd. Når direktøren for Sentral Etterretning påtar seg 
hans offisielle forpliktelser, vil Den Nasjonale Etterretnings Myndighet bli 
avskaffet og dokumenter vedrørende observasjoner av uidentifiserte 
flymaskiner, etterretningspersonell og midler fra Den Sentrale Etterretnings 
Gruppe bli overført til Kontoret. 
2. Ervervelsen av et uidentifisert luftfartøy i staten New Mexico den 6 
juli 1947, ti miles nordvest for Oscura Peak, og et område med vrakrester 75 
miles nordvest for Hærens 509. Atom Bombe Gruppe, Roswell Hærens Luft 
Område, er bekreftet. En påfølgende innbringelse av nok en tilsvarende 
farkost 30 miles øst for Hærens Alamogordo Hærens Luft Område den 5 juli 
1947, overbeviste Hærens Luft Forsvar S-2, Hærens G-2 og Marinens ONI 
(Office of Naval lntelligence- Kontoret for Marin Etterretning), at farkosten og 
vraket ikke er tilvirket av de Amerikanske Stater. 
3. Inntil et klart direktiv fra Presidenten er utstedt, kan det ikke bli noen 
koordinert vitenskapelig undersøkelse av objektene det her snakkes om. For 
tiden, er hovedmaterialet sikret ved Det Marine Forsknings Laboratoriet ved 
White Sands Utprøvnings Område, Sandia Basens Anlegg (De Væpnede 
Styrkers Spesielle Våpen Prosjekt) , Alamogordo Hærens Luft Forsvars Base 
og Luft Medisinsk Forskningsanlegg ved Randolph Field, Texas. 

!Sl John F Kennedy 

4. De vitenskapelige etterforskerne ved Luft Forsvarets Forsknings og Utviklings Senter, Wright Field, benytter seg av sine · 
test-fasiliteter og et nytt biologisk laboratorium i et pågående studieprogram. 



ÅRSMØTE l NETI 30.JUNI 2001 

Ao rsmøtet ble avholdt i Kreativitetshuset, Kirkegaten 7, 
Oslo, denne gang. Det kom 14 medlemmer inkludert 

styret til møtet. Møtet ble som før dyktig ledet av Terje 
Gustavsen . 
Leder Signe Einseth åpnet møtet med å fortelle litt om 
hva NETI har gjort det siste året og hva hun følte har blitt 
oppnådd i løpet av hennes tid som leder. 
Det viktigste som skjedde på møtet var valg av ny leder, 
styremedlemmer, varamedlemmer til styret, valgkomite 
og varamedlemmer til valgkomiteen. 
Ved valg av ny leder ble Tharald Beck innstilt og 
enstemmig valgt og vi gratulerer med vervet. Vi takker 
samtidig Signe Einseth for god gjennomførelse av 
hennes periode som leder. 
Ved valg av nye styremedlemmer ble Thom.as Hegge og 
Pål Aune innstilt og valgt. Vi gratulerer begge med 
vervene, og benytter anledningen til å takke Kenneth 
Andersen for hans periode i styret helt i fra starten i 1997. 
Som varamedlemmer til styret ble Kari Mala, Guro 
Kokaas Parvanova og Nina Wesseltoft valgt, og vi 
gratulerer. Vi takker Trine Torgersen for hennes periode 
som vara. 
Til valgkomiteen ble Tore Alfstad, Monica Hegge og Terje 
Gustavsen valgt. De tar over for Roar Krogshus og Stein 
Erik Høgberg. 

Som varamedlemmer til valgkomiteen ble Karl Erik 
Bjørnhaug, Eva-Marie Brekkestø og Stein Erik Høgberg 
valgt. 
Maarit M Hanssen gikk ut. 

Noen endringer i diverse vedtekter ble gjort under møtet, 
og et forslag om en UFO-CAMP neste år ble foreslått av 
vår nye leder Tharald Beck. Så er det noen som har noen 
forslag til hvor og hvordan dette kan avholdes så kontakt 
styret. Vår økonomi ser bra ut, og det nye styret skal se 
på hva vi kan være med på av arrangementer og tiltak 
ellers for det kommende året. Vi fortsetter med 
medlemsmøter og videokvelder på Lambertseter Gård, 
Oslo, inntil videre. Datoer og tidspunkter finner du inne i 
bladet og på nettsidene våre. 

Etter det formelle møtet ble det servering av enkel mat, 
gulrotkake (takk til Monica), brus, kaffe og te. 
Vi samtalte uformelt om siste nytt på UFO-fronten hvor 
Steven Greers Disclosure Project ble ansett som årets 
største begivenhet, og vi forventer store endringer 
kommer ut av dette. 
Møtet ble oppløst ca .kl.19.00 og hadde vart siden 
kl.14.00 . 

·n,rhllllir.I,IA,tor·iA kom tirsdag 1 august 2000. Gjennom en serie av tnr·hl,ltt.:•n 

har blitt gitt ut dette året, har fysikkprofessor Fran De Aquino 
teoretisk vist hvordan en kan produsere antigravitasjon, og han 

1ta1ten1e i laboratoriet med et han har laget. 

r-~~~~S!i;~a~v~h=andlinger som er utgitt Iløpet 
viser han hvordan en kan 

krefters-motor drevet kun 

no bekrefter 
av 36 forskere rundt om i verden, 
Nobelprisvinner uttrykker også sin støtte. 

gjennom å bruke prins
allerede har demonstrert, 

en teoretisk basis for 
og elektromagnetiske krefter. 

at hans første avhandling er vurdert 
og at alt ble bekreftet å være riktig. En 

Prosjektene i avhandlingene vises også gjennom Los Alamos National Laboratorys websider og professor De 
Aquino underetter at han nå nylig har blitt tildelt en bevilling på 600.000 dollar fra USAs energidepartement for 
å bekrefte eget, og parallell russisk forskning. 

Fordelene ved alt dette for transport og biosfæren er åpenbare. Alle disse avhandlingene, som inkluderer 
arbeidstegningene for GravitasjonsMotoren og AntiGravitasjons-Disken, kan nedlastes fra CSETI-websiden 
(http://cseti.org) 
The Gravitational Spacecraft concept from Fran De Aquino 
Design and drawing by JL Naudin- March 21th, 2000- Email: .JNaudin509@aol.com - http:iigo.to!jlnlabsl 
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