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DEN FØRSTE BIOLOGISKE COMPUTER ER BYGGET ... 
En mark-ulator, en computer som bruker nerveceller fra blodigler til å løse 
matematiske problemer · 





Disse ukjente spesielle prosjektene med 
spesialtillatelse for tilgang til informasjon, får inn minst 
40 til 80 billioner dollar i støtte hvert år, og de sitter inne 
med teknologi som kan forandre verden for alltid! 

Grunnen til at vi nå kommer sammen i dag, er at vi 
forespør USA's kongress, og President Bush, å få til en 
offisiell undersøkelse og avsløring av dette emnet. 

Emnet har den mest dyptpløyende implikasjon for 
menneskets framtid, for USA' s nasjonale sikkerhet, og 
for verdens fred. Spesielt teknologien som er knyttet til 
UFOer og ekstraterrestrielle fartøy, som ikke er 
klassifisert og brukt til fredfull energifremstilling og 
fremdriftsprinsipp, vil løse den truende energikrisen 
definitivt, vil løse den globale oppvarmingen og vil løse 
de miljømessige utfordringene som Jorden uvegerlig vil 
møte i fremtiden hvis vi fortsetter videre slik vi gjør i 
dag. 
Det er også kritisk at vi nå 
begynner å debattere som et 
samfunn, nødvendigheten av 
å plassere våpen ut i 
verdensrommet. Hvis vi kan 
bevise at dette er sant, at vi 
ikke er alene i universet, og 
at verdensrommet er noe vi 
deler sammen med andre 
sivilisasjoner, vil det kunne 
være uklokt å etablere og 
plassere våpen 
verdensrommet. 

Dette har aldri blitt debattert, 
siden disse objektene ikke 
vises på de nasjonale og internasjonale 
radarskjermene. Det er nødvendig at de kan registreres 
der, og det er derfor vi er her i dag. 

Vi kan slå fast gjennom disse vitneforklaringene, at 
disse ekstraterrestrielle farkostene har blitt registrert på 
radar, som flyr i tusenvis av kilometer i timen, stopper 
opp og foretar krappe vendinger, at de bruker 
antigravitasjons-fremdriftssystemer, som vi allerede har 
funnet ut av hvordan fungerer gjennom klassifiserte 
prosjekter i USA, England og andre steder. 

Vi kan videre slå fast at 
disse objektene har landet 
på Terra Firma (bakken) . Til 
tider har de blitt innhentet 
og undersøkt av forskjellige 
team fra USA, at 
ekstraterrestrielle livsformer 
har blitt undersøkt og 
studert, og at deres 
farkoster har blitt tatt og 

studert møysommelig i minst 50 år. 

Vi kan bevise, gjennom disse vitneforklaringene og 
dokumenter som vil bli fremlagt omkring dette emnet, 
har blitt skjult for medlemmene i Kongressen og for 
minst to Presidentadministrasjoner som vi er klar over. 
Og at Konstitusjonen i USA har blitt ledet og misledet 
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av den voksende kraften av disse klassifiserte 
prosjektene og at dette er en fare for den nasjonale 
sikkerhet. 

Det er ingen bevis for, jeg ønsker å understreke dette, 
at disse livsformene fra andre steder, er fiendtlige mot 
oss. 

Men det er en god del bevis på at de er bekymret over 
vår uvennlighet. 

Det har vært tilfeller der de har nøytralisert, eller gjort 
ufarlig, utskytningsevnen av interkontinentale ballistiske 
missiler. Vitner her i dag vil beskrive disse hendelsene 
for deg. De viser her klart at de ikke vil at vi skal fylle 
verdensrommet med våpen. Og vi vil følge opp dette 
som er så farlig. 

Og, det vil bli slått fast at 
disse prosjektene, siden de 
ikke har blitt holdt tilsyn på 
en forsvarlig måte av 
Kongressen, av USA's 
President av den 
internasjonale samfunnet, 
har dette blitt en fare for den 
nasjonale sikkerheten. Og 
av denne grunnen , føler vi 
at vi må avdekke disse 
faktaene. 

Dette er da begynnelsen av 
den kampanjen for en 
avsløring. Og i et notat jeg 
skrev til President George 

W .Bush forrige uke, startet jeg med å skrive at denne 
kampanjen vil holde det gående til våre mål er nådd. 

Og våre mål er som følger: 

At vi har åpne ærlige høringer på dette emnet i gjennom 
USA' s kongress. 

At det vil bli et permanent forbud mot å utplassere 
våpen i verdensrommet til bruk for å skyte ned hvilket 
som helst objekt av utenomjordisk opprinnelse. 

At det vil bli en fullstendig komplett studie av all 
klassifisert teknologisk informasjon som er knyttet til 
dette emnet, for å se hvordan denne informasjonen på 
en ordentlig måte kan sikkerhetsklareres slik at en kan 
oppnå en fredfull energifremstilling slik at verden kan 
klare seg uten fossile brennstoffer tidlig nok for å unngå 
en større økologisk skade, eller krig over den ulmende 
energikrisen som sikkert kommer med stor utbredelse 
over hele verden i de kommende tiår. 

Dette er en meget pressende sak. Den har vært 
latterliggjort , ja. Jeg kjenner mange i medieverden som 
ønsker å snakke om "de små grønne menn". Men i 
virkeligheten er emnet latterliggjort fordi emnet er så 
alvorlig. Jeg har fått voksne menn til å gråte som er i 
Pentagon, som er medlemmer i Kongressen, og som 
har spurt meg: "Hva skal vi gjøre?". 



Her kommer det vi skal gjøre: Vi skal se til at dette 
emnet blir ordentlig avslørt, og at disse modige vitnene, 
de første 21 av over 100 som vi allerede har intervjuet 
på video, som har kommet 
fram for å fortelle sannheten. 

Nå vil jeg forvente at 
mennesker blir skeptiske, 
men ikke irrasjonelt 
skeptiske, fordi disse menn 
og kvinner har kommet hit og 
har sine legitimasjonspapirer, 
de kan bevise hvem de er og 
at de har vært 
førstehåndsvitner til de mest viktige hendelsene 
menneskehetens historie. 

Som det var opplyst her i dag til meg av noen av 
mennene her, har disse vært ansvarlige for å håndtere 
kjernefysiske våpen, deres ord hadde tillit i alle 
sammenhenger. Og- som var viktig for den nasjonale 
sikkerheten -vi må ha tillit til deres ord i dag. 

Som Carrado Balduci sa til 
meg i et intervju jeg hadde 
med han i Vatikanet nylig: 
"Det er irrasjonelt å ikke 
akseptere vitneutsagnene til 
disse vitnene". 

Så vær så snill å være 
skeptisk. Men det .er ikke 
det samme som å være 

forhåndsdømmende eller sneversynte. Dette er en sak 
som er meget viktig, og jeg forespurte media, 
forskermiljøet og politikermiljøet til å se viktig på denne 
saken og å gjøre de rette tingene for menneskeheten 
og for våre barn. 

Vi har tilgjengelig for media, og medlemmer av 
Kongressen, en nær 500 siders orienteringsdokument 
med avskrift fra et dusin av disse topp hemmelige 
vitnene, vi har en 4 timers videotape oppsummering -
på et kommersiell produkt. Jeg vil advare dere - av 
dette prosjektet fra disse 120 timene av intervjuer vi har 
så langt, som er tilgjengelig for Kongressen og største 
flertallet av mediene for gjennomsyn. 

Vi kan slå fast at dette emnet er ekte, og har enorm 
betydning for menneskeheten. 

Jeg forespør dere alle som hører på nå til å kontakte 
medlemmer av Kongressen som representerer dere, og 
alle ledere verden rundt fra andre land, for å få til en 
ærlig undersøkelse rundt dette emnet, også å støtte et 
forbud for å utplassere våpen i verdensrommet, siden vi 
deler verdensrommet med andre livsformer, og at vi må 
få fortgang i dette. Som beboere her, for å forstå at 
dette vil ellers ende med slutten for våre etterkommere 
og barn hvis utplasseringen vil bli fullført. 

Tiden er inne for at vi er modne voksne i den kosmiske 
sivilisasjon der ute. For å gjøre dette, må vi først bli en 
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fredfylt sivilisasjon, og vi må se til at vi går med en 
samarbeidsvilje mot andre sivilisasjoner i 
verdensrommet, og ikke fylle det med våpen som en 
grensepost. Disse mennene og kvinnene som nå vil 

snakke, vil gjøre dette i en 
rekkefølge, og de 
begynner fra venstre. 
Vitnene vil presentere seg 
selv. Jeg forespør dere fra 
media å unngå å stille 
spørsmål før etter at alle 
vitnene har hatt en kort 
orientering rundt hvem de 
er, hva de har opplevd og 
har vært involvert i deres 

Regjering eller militære arbeid, eller regjeringsknyttet 
karriere. 

På slutten vil dere alle kunne stille spørsmål, så lenge 
som vi er her og vi vil forsyne dere med all den 
informasjonen dere trenger." 

VITNE: MICHAEL SMITH ... 

"Mitt navn er Michael Smith. Jeg var ansatt i flyvåpenet, 
som sersjant fra 1967 til 1973. Jeg var 
flytrafikkovervåker og varslingsoperatør. Mens jeg var 
på oppdrag ved Klamath Falls, i Oregon i begynnelsen 
av 1970, var jeg innom radarrommet mens de tilstede 
der fulgte med en UFO på radarskjermen som svevde i 
luften i en høyde på 80 000 fot. 

Jeg satt der for rundt 1 O minutter og da gikk den sakte 
nedover til den forsvant fra radaren etter rundt 5-1 O 
minutter. Så gikk den opp igjen til 80 000 fot der den 
sto. 

Senere så var den 200 miles unna. Den svevde der i 
rundt 1 O minutter og gjorde så samme operasjon to 
ganger til med å bytte sted. 

Da jeg fant ut hva du normalt gjør når du ser en UFO, 
ble jeg fortalt at; du gir 
beskjed til NORAD; du må 
ikke nødvendigvis skrive noe 
ned; og du holder dette for 
deg selv. Dette var en slik " 
On A Need To Know Basis" 
sak. NORAD ringte meg en 
kveld senere det året, for 
å fortelle meg at det var 
en UFO på vei opp 
California-kysten. Jeg spurte 
hva jeg skulle gjøre ved denne 
anledningen? De svarte: "Ingenting. 
Ikke skriv noe ned, bare få det opp på skjermen for å 
følge med." 

Og i slutten av 1972, mens jeg var stasjonert ved en 
radarstasjon i Michigan, den sørlige 53.skvadron, 
mottok jeg et par telefoner fra panikkslagne 
politioffiserer som jaktet på tre UFOer. Jeg sjekket 
umiddelbart radaren der jeg konstaterte at de var å se, 
ringte så NORAD som var bekymret siden de hadde to 



innkommende B-52. Så de avledet disse et annet sted 
siden de ikke ønsket dem i nærheten av der UFOene 
var. 

Den natten besvarte jeg mange telefoner fra 
politidepartementet og andre, og min standard 
besvarelse var: "Det var ingenting å se på 
radarskjermen." 

Jeg vil avlegge mitt vitnemål under ed ved en hø ring i 
Kongressen. 

Takk." 

VITNE: DAN WILLIS ... 

"Mitt navn er Dan Willis. Jeg var i marinen her i USA. 
Jeg hadde adgang til topp hemmelig Crypto
informasjon nivå 14 - ekstra sensitivt materiale der jeg 
håndterte sikkerhetsklareringer. 

Jeg jobbet i et koderom ved kommunikasjonsstasjonen 
for Marinen i San Francisco. l 1969 mottok jeg en 
prioritert beskjed fra et skip nær Alaska, som var 
klassifisert som hemmelig. 

Skipet rapporterte et objekt som kom opp av havet, nær 
skipets babord, som var glødende, et rød/oransje 
elliptiskformet objekt rundt 70 fot i diameter. Det kom 
som nevnt opp av havet, forsvant inn i atmosfæren i en 
fart på 7 000 miles i timen. Objektet ble sett på skipets 
radar og bekreftet. 

Flere år senere jobbet jeg ved Marinens Elektronikk og 
Energisenter i San Diego i 13 år. En kollega av meg 
jobbet ved NORAD. Da han først begynte å jobbe ved 
denne avdelingen, så han objekter på skjermen som 
kom inn overalt i fra rommet og inn i atmosfæren. 
Objekter som gjorde forskjellige rettvinklede 
bevegelser. Da han undersøkte dette videre, belærte 
hans eldre overordnede ham med å si: "Det var bare et 
besøk fra våre små venner" Det utsagnet var en smule 
merkverdig. 

Disse uttalelsene er sanne og jeg er villig til å vitne 
under ed foran Kongressen. 

Takk." 

VITNE: DWYNNE ARNESON ... 

"God morgen. Mitt navn er Dwynne Arneson. Jeg 
tjenestegjorde i 26 år som kommunikasjonsoffiser i Det 
Amerikanske Flyvåpen over hele verden, inkludert 
Vietnam. Jeg hadde topp hemmelig klarering innenfor 
Spesielt Begrenset Informasjon, TK-klarering, og for 
dere som ikke vet hva dette betyr, så er dette litt over 
Tap Secret. 

Jeg gikk av i 1986 som oberst ved Wright Patterson 
Flyvåpenbase. Jeg vil fortelle om tre forskjellige 
opplevelser jeg har hatt rundt emnet UFO. 
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Som en ung løytnant ved Ramstein Flyvåpenbase i 
Tyskland tidlig i 60-årene, var jeg ansvarlig i det 
kryptografiske senteret. 

Jeg hadde topp hemmelig kryptisk klarering på denne 
tiden , og jeg kan godt huske å ha sett en melding som 
kom innom vårt senter som fortalte oss om at en UFO 
hadde krasjet på en øy ved Spitsbergen i Norge, og at 
et team av forskere var på vei for å undersøke dette. 

For å gå fram i tid - til 1967 var jeg ansatt i den 28. 
flydivisjon ved Great Falls, Montana, der jeg var offiser 
med ansvar for kommunikasjonssenteret. l ti llegg var 
jeg topp hemmelig kontrolloffiser for divisjonen. Jeg 
skrev også ut kjernefysiske utskytningsbekreftelser. 

Gjennom denne tiden kan jeg huske å ha sett en 
beskjed som kom til vårt senter som fortalte- noe som 
Robert Salas nettopp har fortalt om - om en UFO som 
var sett nær disse rakettsiloene, og at rakettene var satt 
ut av funksjon . 

Tilfeldigvis, denne personen som Boeing hadde sent for 
å undersøke denne rakettsiloen - omstendighetene om 
du vil - hva som gjorde at de ble satt ut av drift, var min 
første leder ved Boing, Mr. Bob Kamitski, som siden 
den gang har avgått med døden. 

Jeg kan huske han ved flere anledninger, han bodde 
nær mitt hjem i Washington, og han sa: "Arne, disse 
rakettene var totalt tappet for data." Det var resultatet. 

Så min siste hendelse. Jeg var kommandør for en 
enhet i Great Falls, jeg hadde kontakter med 
sikkerhetspolitiet ved Loring AFB, Maine, og de fortalte 
om UFOer som var sett nær det kjernefysiske 
våpenlageret ved Loring AFB. Og jeg vil gjerne legge 
fram mitt vitnemål for Kongressen, at dette er absolutt 
sannhet. 

Takk." 

VITNE:CAROL ROSIN ... 

God morgen. Jeg heter Carol Rosin. Etter å ha jobbet 
som sjetteklasse-lærer, ble jeg introdusert for avdøde 
Werner von Braun, opphavet til rakettvitenskapen. 

Under de første tre og en halv timene i vårt første møte, 
sa han til meg, 'Carol , du kommer til å stoppe 
bevæpningen av verdensrommet". Jeg sa "lærere gir 
seg ikke før juni .. . " Han sa, "Nei , dette er viktig at du 
forstår. Det er februar og du må stoppe bevæpningen 
av verdensrommet, fordi det er en løgn som bl ir fortalt til 
alle. Nemlig at bevæpningen av verdensrommet blir 
først basert på det "onde imperiet"- russerne . (Dette ble 
i så fall sagt mer enn ti år før Ronald Reagan brukte 
nettopp det uttrykket om Sovjet Unionen for første 
gang, red.anm.). "Det er mange fiender", sa han, "som 
vil komme til å bygge disse rom-baserte 
våpensystemene for å forsvare seg i mot oss". 

"Den første årsaken var russerne. Så kommer det ti l å 
være på grunn av terrorister, så er det på grunn av land 



i den tredje verden- det vi nå kaller kjeltring-nasjoner, 
eller nasjoner til bekymring- så blir det asteroider, og 
så", gjentok han om og om igjen, "og det siste strået vil 
være den utenomjordiske trusselen ... " 
Vel, jeg begynte å le når han sa asteroider. Og når han 
sa utenomjordiske, visste jeg ikke at jeg ikke skulle ha 
noe med dette å gjøre. Og nå hører vi på nyhetene, i 
dag, denne uken har de sneket inn en ny felles fiende, 
bare at denne gangen skal vi beskytte våre satellitter. 

Med andre ord så er det en grunn til at vi bruker 
billioner av dollar på disse våpensystemene, og alt er 
bare løgner. 

Dette er et system, fortalte han meg, som ikke kommer 
til å beskytte noen. Selv den gangen snakket han om 
koffertbomber. Han snakket om kjemikalier, virus-, 
bakterie- og biologisk krigføring som disse 
våpensystemene aldri ville beskytte oss mot. Og så sa 
han, at hvis du tar deg bryet med å reise verden rundt -
og det gjorde jeg etter at han døde i 1977, jeg møtte 
mennesker i over 100 land, som var venner- de ønsket 
ikke å bygge rombaserte våpen. 

Jeg ble en rom- og rakettforsvarskonsulent og jobbet 
med mennesker over hele verden. Og jeg ble rådgiver 
til Kina. De hadde ikke lyst til å bygge et rombasert 
våpensystem. Og han fortalte meg den gang at de ikke 
ville heller. 

Han sa at jeg skulle dra til Russland. De anses som 
fienden. Jeg satt meg på et fly. Når jeg kom til Russland 
hadde jeg en liste med folk som jeg hadde . fått fra 
avisartikler. 

Det var Tsjernenko som satt den gangen. Han var den 
eneste jeg ikke fikk møtt. De introduserte meg til alle da 
jeg var der borte. Og når jeg kom tilbake, sa jeg, 
"Herregud, von Braun fortalte sannheten. Det er ingen 
trussel." 

Jeg har ventet på denne dagen i 27 år. Og jeg er innsti lt 
på at nye påfunn vil komme, fordi han fortalte meg, som 
en militær strateg som har jobbet med MX rakettene, 
hvilket jeg gjorde senere, at nye fiender vil bli fabrikkert, 
som vi må bygge disse våpnene mot. "Formelen for å få 
dette til i etterretningsorganene," sa han, "er at 'de' 
kanskje har et våpen og at vi må ta i betraktning at de 
har slike våpen. Så, siden de har disse våpnene må vi 
bygge disse våpensystemene". Bortsett fra at det hele 
er en løgn. 

Og vi har vitner her i dag, som har vist dere, at disse 
utenomjordiske, at de fartøyene de kommer i, ikke er 
UFOer, men Identifiserte Flyvende Objekter. At vi vet 
det er levende vesener. Og vi har vitner her som har 
fortalt dere at de klarer å skru av rakettsiloer. De kan 
hindre en rakett i å gå ut i verdensrommet. 

Vi har vitner her som har jobbet i klassifiserte 
avdelinger, som har motet til å stå frem og støtte det 
von Braun sa til meg fra 1974-1977. Og jeg vil bevitne 
foran Kongressen at når jeg grunnla The Institute for 
Security and Cooperation in Outer Space, som jeg 
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nedla noen få år siden, fordi jeg hadde ingen tro på at vi 
hadde en sjanse til å forandre den massive 
krigsindustrien til en romfartsindustri. En 
romfartsindustri som kan tilby blant annet, som Dr. 
Greer har sagt, terminering av global oppvarming, vi 
kan avslutte energi krisen, vi kan produsere ikke
forurensende teknologier, nå! 

Werner von Braun (på bildet over sammen med Walt 
Disney) pleide å si til meg at vi kunne ha biler, til og 
med da, som kjørte over bakken. Han forklarte dette til 
meg. De ville ha kjørt på stråler og vi hadde ikke noen 
forurensing på denne planeten. 

Og vi kan løse de problemene som haster og 
potensielle problemer med dyr og kulturer, på jorda og i 
verdensrommet. Våpenkappløpet kan avsluttes, uten at 
noen industreijobber går tapt, uten at økonomien blir 
ødelagt, men ved å forvandle, fortalte Werner von 
Braun meg. Han sa videre at krigsindustrien kunne 
forvandles til en global samvirkende romfartsindustri, 
som vil gi flere jobber og større profitt på denne 
planeten enn under noen kald eller varm 
krigsperiode.Og vi kan ha en hel planet - nå - som 
lever i fred på jorden, med alle kulturer på jorden og 
med alle utenomjordiske kulturer i verdensrommet. 

Og dette er ordene til Werner von Braun fra 1974. Og 
jeg vil beviten foran Kongressen, under ed, at alt det jeg 
har sagt, og mer til er sant. 

Takk. 



VITNE: DANIEL SHEEHAN ... 

God morgen. 
Mitt navn er Daniel Sheehan. 
Jeg er advokat og 
tjenestegjør som juridisk 
rådgiver for Disclosure 
Project. Jeg var ferdig hos 
Harvard College i 1967, etter 
å ha studert American 
Government Studies og 
Constitutional Law. Jeg er 
også utdannet i Harvard Law 
School. Jeg tjenestegjorde 
som hovedkonsulent, juridisk 
sett, og en av 
medkonsulentene for New 
York Times i Pentagon 
Papers-saken (red. anm. 
omhandlet Vietnam krigen). 
Jeg argumenterte for denne 
saken i USAs høyesterett og 
ga tillatelse til New York 
Times å publisere de 
klassifiserte dokumentene, 47 
bind i antallet. 

(Red.anm. mer om Pentagon Papers her: 
http://www.lbjlib.utexas.edu/shwv/mb/pentagon.htm). 

Like etter dette tjenestegjorde jeg som særskilt rådgiver 
for F. Lee Bailey's kontor (forsvarer for O.J. Simpson 
blant annet), når vi representerte James McCor i 
Watergate-innbruddet. 

Etter dette gikk jeg tilbake til Harvard ti l Devinity School 
for å studere Jesuit kristendom og sosial etikk. Jeg tok 
Cand. Mag. og doktorgrad, og ble hovedrådgiver for US 
Judgment Headquarters i Washington DC. 

Det var der, i 1977, at jeg ble kontaktet av Miss Mars ha 
Smith, som var leder for the Science and Technology 
avdelingen av Kongressens Granskningstjeneste. 

Hun ba om et møte med meg. Hun informerte om at 
President Carter, ved overtagelsen av president
embedet i 1977, hadde et møte med den daværende 
overhodet for CIA, George Bush Snr., og krevde at han 
overlot all klassifisert informasjon omkring UFOer og 
informasjon som befant seg i det amerikanske 
etterretningsmiljøet, i forbindelse med utenomjordisk 
intelligens. 

Han ble nektet denne informasjonen. Bush Snr. 
insisterte på at presidenten måtte ha en spesiell 
klarering for å frigi hemmeligstemplede dokumenter. 

Fordi Bush Snr. hadde mistanke om at presidenten var i 
ferd med å avsløre denne informasjonen til 
offentligheten, ble Congressional Research Service, 
Science and Technology Division, under lederskap av 
Marsha Smith, kontaktet av House Science and 
Technology Committee og beordret til å foreta en større 
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undersøkelse om utenomjordisk intelligens og dets 
relasjon til UFO-fenomenet. 

Jeg ble kontaktet av Miss Smith og spurte om jeg i 
egenskap som General Counsel i the US Judgment 
Headquarters, National Social and Ministry Office, 
kunne få tilgang til Vatikanets bibliotek. For å se om vi 
kunne få tilgang til informasjon Vatikanet satt inne med 
med hensyn til utenomjordisk intelligens og UFO
fenomenet. 

Jeg fulgte opp dette med tillatelse fra Fader William J. 
Davis, Director of The National Office og vi ble nektet 
tilgang til informasjonen Vatikanet satt inne med, ifølge 
United States rettsordre (Judgment Order) . 

Når jeg rapporterte dette til Miss Smith, spurte hun om 
jeg ville delta i et prosjekt, hvilket jeg kan gå i litt dypere 
detalj om under spørsmål/svar runden eller senere til 
enkelte personer. Om dette å delta i prosjektet var det i 
overensstemmelse mitt verv som særegen rådgiver for 
US Library of Congress .... Congressional Research 
Service ... til de klassifiserte delene av Project Blue Book 
til Luftforsvaret. På dette tidspunktet, rundt Mai 1977, 
gikk jeg til Madison bygningen i US Library of Congress, 
men det var ingen annen i bygningen på dette 
tidspunktet. Bygningen var helt ny. 

Jeg ble dirigert ti l et kontor i kjelleren hvor det sto to 
vakter ved døren, og en tredje som satt ved et bord. 
Denne sjekket min ID, bekreftet at jeg var utpekt som 
særegen rådgiver til the Congressional Research 
Service av US Library of Congress, og fikk lov til å gå 
inn i rommet. Hvorpå jeg fant fotografier, et dusin 
fotografier, av det som uten tvil er et uidentifisert 
flyvende. objekt på bakken som hadde krasjet, og som 
hadde pløyd et spor i snøen og var begravd i en fonne. 

På bildet så jeg også at fartøyet var omgitt av US Air 
Force personell som tok bilder. 

På et av bildene kunne jeg se at det var noen symboler 
på siden av fartøyet. Jeg fortsatte å bla gjennom 
bildene og fant et nærbilde av disse symbolene. 

Jeg hadde blitt fortalt at jeg ikke skulle notere noe som 
helst. Jeg måtte legge fra meg stresskofferten og alle 



identifikasjonspapirer utenfor. Men jeg hadde tatt med 
meg en noteringsblokk 

Det jeg gjorde var å åpne den og fokusere 
prosjektørens lysstråle til den var av samme størrelse 
som blokken. Så tegnet jeg av symbolene på fartøyet 
ved å legge notatblokken oppå prosjektøren. 

Jeg lukket notatblokken, satt mikrokortet tilbake i 
beholderen, lukket esken jeg hadde dette i og det var 
tid for å dra igjen. 

Sikkerhetsvakten stoppet meg og spurte, "Hva har du 
der, Mr. Sheehan?" Hvorpå jeg ga ham notatblokken og 
han bladde gjennom alle de gule sidene, men fant aldri 
kopien jeg hadde laget på baksiden av blokken. 

Jeg tok dette med meg til the US Judgment 
Headquarters. Jeg hadde et møte med staben og Fader 
William J. Davis og rapporterte dette til dem . . Jeg ble 
autorisert av US Judgment Headquarters til å lage en 
rapport til the National Council of Churches, og til å 
anmode om at alle de 54 større trosretningene i landet 
vårt påtok seg en større undersøkelse av ET intelligens
hvilket de avsto fra å gjøre. 

Følgelig ble jeg bedt om å avholde et seminar, bak 
lukkede dører, til de 50 fremste forskerne i the Jet 
Propulsion Laboratory of SETI, hvilket jeg gjorde i 1977. 

Jeg ser frem til å bevitne dette, under ed, til 
Kongressen, og tar gjerne i mot henvendelser fra 
pressen. 

På den tiden, som dere kanskje husker, tjenestegjorde 
jeg som Chief Council i Karen Silkwood saken. Jeg har 
også tjenestegjort som Chief Council i Iran/Contras 
saken. Jeg var den første som bevitnet framfor 
Kongressen at off-the-shelf foretagendet til Richard C. 
Cort og Albert Akim eksisterte. Jeg vil mer enn gjerne 
dele detaljene av hva jeg mener er sammenhengen 
mellom dette foretagende og den hemmelige 
regjeringen som skjuler denne informasjonen fra det 
amerikanske folk. 

Og jeg er stolt og glad for å tjenestegjøre som juridisk 
rådgiver for Disclosure Projectet. 

Tusen takk. 
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VITNE: ENRIQUE KOLBECK ... 

God morgen. Mitt navn er Enrique Kolbeck, jeg er en 
flygeleder. Beklager engelsken min. Jeg er veldig redd. 
Jeg føler meg ikke helt vel foran så mange mennesker. 

Jeg er her i dag som et vitne og vil fortelle dere om mitt 
arbeid. Jeg jobber i Mexico City som radarkontrollør ved 
Mexicos internasjonale flyplass. 

Jeg skal gi dere et eksempel på noen av de tingene vi 
har fått øye på i Mexico i flere år nå. Dette har skjedd 
flere ganger i mitt land, dessverre. 

For eksempel, 4 Mars 1992, oppdaget vi 15 objekter 
ca. 15 miles fra lufthavnen. 8. juli 1994, hadde vi nesten 
en kollisjon med et innenlands fly, AeroMexico 129, 
hvilket skadet understellet på høyre side. 

Dette skjedde på kvelden, 22 :1 O. 

Neste uke, AeroMexico 904 hadde en nesten lignende 
kollisjon klokken 11 :30, med et objekt vi oppdaget på 
radar. 

Uken etter, ble mange observasjoner rapportert av 
piloter og vi oppdaget noen av dem på radar. Men 
September den 15. 1994, hadde vi radarkontakt i 
omtrent 5 timer, og dette var med nytt utstyr. Vi fikk 
teknisk personell til å se på utstyret, men de fant ingen 
feil. Det fungerte som det skulle. 

Det var spennende, vi var veldig overrasket. Neste 
dagen, så vi en formasjon som Jaime Maussan har 
studert, en hendelse som ble sett av mange 
mennesker, en flyvende tallerken ca. 15 meter i 
diameter. 24. november 1994, da vi offisielt fikk vårt nye 
radar system. Frem til det har vi informasjon om disse 
observasjonene, på eksakt samme tidspunkt som 
pilotene. 

Grunnen til at jeg er her er fordi , i mitt land anser vi at 
det er veldig farlig. Vi har mange flere tilfeller, men jeg 
har ikke mer tid enn dette. Det er viktig at verden får 
vite at disse hendelsene kan være farlige i aeronautiske 
situasjoner, spesielt i mitt land. Jeg vet ikke hvorfor de 
så hyppig dukker opp i mitt land, men det skjer. Vi har 
rapportert dette til luftmyndighetene; men jeg vet ikke 
hva som blir gjort med det. 



Takk så mye. 

VITNE: GRAHAM BETHUNE ... 

Mitt navn er Graham Bethune. Jeg er en pensjonert 
Navy Commander/pilot. 

Jeg hadde en Tap Secret 
klarering. Femti år siden, 
1 O. Februar 1951, fløy jeg 
fra Island til 
Newfoundland. Det var 
natt og mørkt. 

Omtrent 300 miles utenfor 
Argentia, så jeg det glødet 
på vannet. Akkurat som en 
by om natten. Etter hvert 
som vi nærmet oss dette 
glødet, viste det seg å 
være en vanvittig stor 
sirkel av hvite lys oppå 
vannet. 

Vi så på dette en stund, lysene gikk ut og det var 
ingenting på vannet. l neste øyeblikk så vi en liten gul 
lysrefleks, mye mindre enn det sprang ut fra. Det var 15 
miles vekk. 

Svisj. Høyt opp fløy den. 

Jeg stupte ned med flyet for å prøve å komme under 
denne gjenstanden. På dette tidspunktet hørte jeg en 
lyd under oss. 

Jeg trodde at det muligens hadde 
truffet oss. Så noen i mannskapet 
dukke. Noen få var skadet. Så 
viste den seg på høyre side og 
fløy sammen med oss. 

Den var fortsatt ikke på vår 
høyde, men vi kunne se formen 
på den. Den hadde en kuppel, vi 
kunne se kransen rundt den. Jeg 
gikk akterut og lot den andre 
piloten, Al Jones, ta min plass for 
å se hvordan passasjerene 
reagerte. Kom tilbake til 
cockpiten, fortalte de andre at de 
ikke skulle rapportere noe, rett og 
slett p.g.a. de folka (VIPene) 
bakerst. 

Vi hadde fire eller fem feil med instrumentene i 
cockpiten; magnetiske kompass, elektro-magnetiske 
effekter, retningsfinnere og den type ting. Fartøyet ble 
sporet på radar, i overkant av 1800 miles per time. Vi 
hadde 31 passasjerer, i tillegg til en psykiater og 
mannskapet som alle så dette fra forskjellige vinkler. 

Når vi landet i Argentina, New Foundland, ble vi avhørt 
av Air Force. Når vi landet på marinens luft-testsenter, 
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ble vi avkrevd av Navy lntell igence å 
lage individuelle rapporter. 

Fra National Archives har jeg den 
offisielle Navy- og Air Force 
rapporten. Jeg diktet opp en rapport 
for å rydde opp i usannheter. Så 
sannheten er her. Og jeg vil frem legge 
dette under ed i en høring i 
Kongressen, at alt jeg har sagt er 
sant. 

VITNE: MICHAEL SMITH ... 

Mitt navn er Michael Smith. Jeg var sersjant i USAF fra 
1967 til 1973. Jeg var flygeleder og varslingsoperatør. 
Under et oppdrag i Klamath Falls, Oregon tidlig på ?O
tallet, ankom jeg en radar stasjon hvor de hoødt øye 
med en UFO på radar som svevet i omtrent 80.000 fots 
høyde. 

Den var der i omtrent 1 O minutter og begynte deretter 
sakte å komme ned helt ti l den forsvant fra radar i 5-1 O 
minutter. Da dukket den umiddelbart opp igjen på 
80.000 fots høyde, stasjonært. 

Øyeblikkelig etterpå var den 200 miles vekk, stasjonært. 
Der svevet den i ca. 1 O minutter og gjorde hele 
syklusen om igjen, to ganger. 

Jeg fant ut at det du normalt gjør, når du ser en UFO, er 
å kontakte NORAD, du tar ikke nødvendigvis notater, 
og du holder det for deg selv. Den informasjonen du 

av UFOene. 

trenger for å fullføre jobben din er den 
du får. 

NORAD ringte meg litt senere på året, 
for å fortelle meg at det var en UFO på 
vei opp Californias kyststripe. Jeg 
spurte dem hva jeg skulle gjøre med 
dette. De sa "Ingenting". Ikke notEn 
noe, bare følg med på hva den gjør." 

Og så, sent 1972, mens jeg var 
mobilisert i Southern 53rd, en radar 
skvadron i Michigan, mottok jeg et par 
paniske telefoner fra politioffiserer som 
jaget tre UFOer. Jeg sjekket 
umiddelbart radaren, bekreftet at de 
var der og ringte NORAD. De var 

. bekymret fordi de hadde to 
innkommende B-52 fly i samme 
område. Så de avledet dem fordi de 
ikke ville ha dem i umiddelbar nærhet 

Den kvelden mottok jeg mange telefoner fra politiet og 
svaret jeg avga var "Det var ingenting på radar". 

Og jeg vil fremlegge dette under ed i en kongress
høring. 

Takk. 



VITNE: JOHN CALLAHAN ... 

Mitt navn er John Callahan. Jeg er en 
pensjonert FAA (Federal Aviation 

Administration) ansatt. Jeg var 
divisjonsleder for Ulykkes-
Evaluerings- og 
Granskningsdivisjonen i Washington 

D.C. Omtrent to år før jeg ble 
pensjonert mottok jeg en telefonsamtale 

fra Alaska regionen, hvor jeg ble spurt hva man skulle si 
til pressen. Jeg sa, "Fortelle pressen om hva?". Han sa, 
"Om UFOen" 

Derfra gikk det nedoverbakke. "Hvilken UFO?" Jeg 
gjorde det enhver statsansatt ville ha gjort på den tiden, 
nemlig å fortelle at det var under granskning. 

Så måtte jeg sende alle data til FAAs tekniske senter i 
Atlantic City og dagen etter dro jeg og min nærmeste 
sjef dit. 

Alle som var tilstede begynte da å sikle over materialet 
vi hadde tilgjengelig. 

Jeg sa, "Skal dere fortelle det til offentligheten?" Svaret 
var nei, fordi han mente det ville skape panikk. "Vi drar 
tilbake og studerer dette." 

Jeg har fortalt denne historien mange ganger og jeg får 
noen ganger rare blikk. Jeg har med meg lydopptak av 
flygelederne som var involvert. 

Etter at vi ga dette materialet til Presidentens stab, 
visste ikke FAA hva de skulle gjøre med det-vi skiller 
ikke UFOer fra vanlig trafikk-derfor er det ikke vårt 
problem. 

Jeg har en kopi av original videoen, hvilket er ganske 
interessant. 

Så snart alt dette var over, begynte det å komme inn 
rapporter til kontoret mitt. 

Jeg hadde akkurat kjøpt et nytt 
videokamera og tok opp hele 
hendelsen. 

l Atlantic City fikk vi dem til å 
kjøre opptaket av hva piloten og 
flygelederen hadde sett. 
Stemmen til flygelederen og 
piloten ble også synkronisert med 
opptakene slik at vi kunne høre 
hva som ble sagt og hørt. 

Jeg har båret på denne 
byrden i 8 år nå, og jeg gir 

nå dette til dere, til det 
amerikanske folket og alle 
andre mennesker på denne 
kloden, for å bringe denne 

informasjonen videre." 

Fordi det ikke var en FAA 
lufttrafikk oppgave, havnet 
FAA's rapport på pulten min. 

De forble hos meg til jeg 
pensjonerte meg når personale 
pakket alle sakene mine og 
hjalp meg flytte til huset mitt. 

l en eske jeg fant for noen få 
dager siden sammen med min 
selvangivelse fra 1992, fant jeg 
utskriftene fra datamaskinen 

Steven M Greer 
Vi kom tilbake neste dag, 
underrettet administratoren, 
Admiral Engen, om hva som 
hadde skjedd. Han ville ha en 5 minutters briefing. Etter 
briefingen ville han se videoen. Vi slo på videoen og 
han så den i sin helhet. 

Den neste dagen tok han initiativet til et detaljert møte 
jeg skulle holde for President Reagans vitenskapsstab 
og noen andre, hvor jeg skulle avgi alle data jeg hadde 
til dem. 

Denne morgenen i FAAs runde rom, var det tre ansatte 
fra Reagans vitenskapsstab, tre CIA folk, tre FBI folk og 
jeg husker ikke hvem de andre folka var. Sammen med 
alle FAA ekspertene som jeg hadde tatt med meg for å 
snakke om alle detaljene. 

Vi lot dem se på videoen, vi hadde alle dataene om 
dette der med alle utskrifter. De ble begeistret, men når 
det hele var over fortalte en av CIA folkene de andre at 
de nå var pålagt hemmeligholdelse, at dette møtet aldri 
hadde funnet sted og at denne UFO-hendelsen aldri 
hadde skjedd. 

Jeg spurte hvorfor. Jeg trodde at hele UFO hendelsen 
var en stealth bomber frem til da. Han svarte, "Vel, 
dette er første gangen vi har opptak av en UFO på 
radar." 
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dengang dette s~edde. Hvert 
eneste mål som var i luften 

under denne hendelsen kan nå gjenfortelles fra dette 
papiret. 

Denne hendelsen blir kalt 'the UFO incident (hendelse), 
Japan 1628', som skjedde 18. november 1986. 

Jeg er forberedt på å stå foran Kongressen og sverge 
på at alt jeg har sagt her er sannheten. 

Takk. 

OPPSUMMERING l AVSLUTNING AV DR.GREER. 

"Takk skal du ha. Jeg vil takke alle dere vitner og alle 
dere andre for deres tålmodighet. 

Vi er rundt 50 minutter forsinket etter timeplanen og jeg 
beklager dette. Jeg vil understreke at alle disse vitnene 
kunne hver for seg snakket for rundt 2 til 5 timer om hva 
de selv har opplevd. Vi har nå prøvd å gi dere en rask 
introduksjon med hva de har opplevd. 

Vi har 400 andre vitner. 

Jeg har bært på denne byrden i 8 år nå, og jeg gir nå 
dette til dere, til det amerikanske tolket og alle andre 



mennesker på denne kloden , for å bringe denne 
informasjonen videre. " 

Etter oppsummeringen til Dr.Greer fulgte det en lengre 
spørsmål/ svarrunde som Dr.Greer var med på, flere av 
vitnene deltok og alle fra media senere. l løpet av 48 
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timer, hadde Dr.Greer og flere vitner private møter med 
medlemmer fra Kongressen. 



CHUPACABRAEN 
ET GENETISK EKSPERIMENT PÅ RØMMEN, AV UTENOMJORDISK OPPRINNELSE 

ELLER HELT NY DYREART? 

Et merkelig fenomen har begynt å spre seg i Sør-Amerika, Puerto Rico, det 
sørlige USA og i en rekke land verden over. Et vesen, populært kalt 

"geitesugeren", fordi det angriper frem for alt geiter og suger dem tomme for blod, blir 
stadig oftere rapportert til politiet og myndighetene og beskriver overfall og lemlestelse på 

husdyr og vettskremte borgere som har observert vesenet. 

av Pål Aune 

V esenet blir beskrevet å ha veldig store, skrå, 
glødende røde øyne. Ansiktet er flatt, muligens 
apelignende, vesenets hud er flekkete, som en 
frosks, og har pigger på hodet og ryggen. Den 

har "kylling-legger" med en tre-tået fot. Vesenet sies å 
være mellom 3 og 5 fot av høyde. Fotspor har blitt 
funnet og fotografert i leire eller jord der hvor døde 
husdyr har blitt funnet. Vesenet har blitt sett hoppende, 
eller flygende, fra bakken og opp i et tre eller omvendt. 
"Den angriper så fort, allting fra hester til sauer, og den 
suger dyrene totalt tomme for blod" sier et vitne. 

Foruten å ha et stilig navn er 
Chupacabraen legendarisk i Sør
Amerika, det sørlige USA og Puerto 
Rico. Den er av farge grå og veier 
nesten det samme som en voksen 
geit. Den står oppreist på to ben og 
har to mindre armer med 
barberknivskarpe klør. Piggene som 

går fra hodet ned langs ryggen og fortsetter ut over den 
lange halen er også et særtrekk. Den har også noen 
lange hoggtenner som stikker frem fra siden av 
vesenets munn. Chupacabraen har i tillegg flyvehud 
mellom ryggsøylen og et stykke ned på armene, som 
den bruker som vinger. Beskrivelser av vesenet minner 

om visse dinosaurier fra den Jurassiske
eller Krittperioden i Jordens historie. 
Vesenet bruker muligens halen som 
støtte og balanse når den løper eller 
hopper. 

Rapporter om Chupacabraen fra hele 
Sør-Amerika går minst femti år tilbake i 
tid. Noen mener den er en skapning fra 
en annen galakse, eller et 
vampyrlignende monster som terroriserer 
ethvert annet dyr som kommer i dets vei. 

Chupaen eksisterer. Folk som har sett den, sier at den 
hopper som en kenguru og lukter av svovel. Selv om 
storparten av rapportene kommer fra Sør-Amerika, så 
har rapporter om observasjoner kommet fra over hele 
verden. De bor sannsynligvis i underjordiske grotter 
eller huler og venter til mørkets frembrudd før de går ut 
og jakter. 
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Den sies å kunne forandre farge som en kamelon og 
har blitt observert hoppe over tyve fot av gangen. 
Vesenets opprinnelse har vært et mysterium helt i fra 
første gang det ble sett. Etterforskere har teoretisert om 
alt fra et genetisk eksperiment som har rømt eller er blitt 
sluppet fri , til å være av utenomjordisk opprinnelse. 
Jose Sota, borgermester i Can6vanas, var med i en 
gruppe som skulle oppspore og fange dyret dypt inne i 
den Puerto Ricanske jungel. Om de fant Chupaen og 
fanget den er det hittill ikke kommet noen rapporter om. 

Chupacabraen har etterhvert blitt en mektig populær 
"salgsvare". Den har fan-klubber på Internett i hopetall 
over hele verden. Store penger blir gjort ved salg av T
skjorter, leker, tegneserier o.a. Snart kommer også 
Hollywood-filmen om Chupacabraen. En Chupasang 
har også blitt laget og har blitt en stor hit i flere land. En 
by på øya Puerto Rico har arrangert Chupacabra
festivaler fem år på rad og folk i tusentalls strømmer til. 

Hva skal så alt dette bety, er det skapelsen av en myte 
om et monstrøst fiktivt vesen vi ser, eller rapporter om 
et virkelig eksisterende uhyggelig vesen? Sjekk ut 
bildene her og bedøm selv. På Internett finnes mengder 
av materiale om Chupaen og dens aktiviteter for den 
som vil vite mer. Last også ned Chupa-sangen, dødskul 
låt: http://www.artbell .com/sound.html 
http://kingkongvsgodzilla.com/chupa/ 



Treff NETI-medlemmer der du bor! 

Jeg vil starte med å minne om at det blir arrangert post med "NETI-treff" skrevet på konvolutten eller i emnefeltet 
medlemsmøter for NETI-medlemmer to ganger i måneden i etter som. På samme papiret skriver du en kort bekreftelse på 
Oslo, og også jevnlig i Bergen . Det er veldig behagelig med et at du ønsker å tilkjennegi deg selv til andre medlemmer i 
slikt pusterom fra den vanlige hverdagen. Som medlem av samme område av landet Gjerne et par steder, hvis det er slik 
NETI , tror jeg , kan man nok en gang i blant føle seg litt ensom at du reiser mye. Tre uker etter at dette bladet er kommet ut, vil 
her i verden. Det er ikke alltid at man har noen på jobben som vi distribuere ut til de medlemmene som har tilkjennegitt seg og 
tenker noenlunde likt som en selv, eller at man kan snakke med fortelle om hvem de har som "naboer". 
sine nærmeste om det 

Møt hverandre og prat om UFOer til langt på natt. Det viktigste 
Hvis du ønsker å møte likesinnede en gang eller to i måneden, er at du som medlem får maksimalt utbytte av medlemskapet 
så kan det gjøres noe med det: Send inn ditt navn , adresse, ditt Om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, er opp til 
postnummer og telefon nummer, enten pr. vanlig post eller e- deg. 

Med andre ord , ingen blir tilkjennegitt, dersom de ikke ønsker det selv. 

Eksempel på hvordan det kan se ut: 
~Hegg~ 
0h.Vl!$!tMV~i l::l 

1266 Oslo 
Telefun: 21922515 

J;,;; !)rulo:U m~d dW.t ~ tl. •lil.<J aw. :lltdrt NETI-Ul@dl~ i nah~tm ~v m.inltjm:Jrud og 
tilkjmru.pm.itt.wtollimssll&ptiltili\'Vt!l.& . 

Hilsen Thomas Hegge, styremedlem 
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l 
Michael Hese mann holder tale nyttårsaften 2000 

på Petersplassen i Roma. 



Skrevet med tanke på hva vi gjør med vår klodøs og alt annet litlf er avhengige av for:'ilw 
å kunne leve. Noen tanker til ære for hun som vi ikke'kan eller lukte hvis hun vår i sin reneste· 
tilstand, men SOm alt hun er gru(lnlag for fargf!r pen r)~ rTJe9. t;)~pe. gå,de ogvo~de lukter, .. milde Og varme .;Vinder, , 
hylende og iskalde stormer og·e;r•tettest næmjorden .. ogtynn~s(nær romm€Jts grenser. Ja•vare på henne, slik hun tar 
vare på oss. ' · 

The Angel of Air 
She who maketh me breathe 
She who maketh me live 
Your breath is cool, moist and intoxicating 
Through you l draw visions in to my lungs 
Then l breathe them out for the whole world to share 
And those who feel the same .. . they inhale 

That's the smell of the Angel of Air 
For all of us to share 

The Angel of Air 
When you're mad you heatenup and roar 
Knocks me helpless to the floor " 

And on your way makes cornfields, forests and rivers 
come to live 
And up, up, up you flow until you have no breath no 
more 
There ... you ' re the Guardian at thedoor 
The door that leads out to the great and infinite 
unknown 

That's the touch of the Angel of Air 
How long will you be here? 

Cools down and refreshes your breath on the ·a · · 
cold ground 
Then mildly passes down tovvar·ds. .• tl 
tropics 

on to a Higher e. 
once again He was alone and urged for the time He 

was All and ·E.verything. 
an explosion of light he went on another journey 

of adventures and experiences again: 

KJØP TIDLIGERE NUMMER AV UFO-NYTT 
Vi har fremdeles et lager av tidligere utgitte blader 

Kontakt Kjell Arne Høviskeland for bestilling på tlf.6Ll 68 679 mobil : 4023 73 16. 
Kr.35,- pr.stk. 

BESTILL KONFERANSEVIDEOEN 
5 kassetter; 2 foredrag på hver; Kr.300,- pr.stk 

DR.STEVEN M GREER-ERICH VON DÅNIKEN-DR.RICHARD BOYLAND-JAIMEE MAUSSAN-DERREL SIMMS 
MICHAEL HESEMANN-PANELDEBATT 
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EBEs 
Lille Gule .. 

The Yellow Book Synopsis Report 

m:t:11!JI!.t§ 

.... let finnes tre kopier av the Yellow Book (VB), en 
er/var i varetekt av EBE-2 (se CIA Mj12 Memos on 
EBE-2 ? for en bakgrunn om EBE2), en befinner 
seg i et hvelv nær the "Mali" i Washington DC, og 

en befinner seg i et spesielt hvelv ved Los Alamos 
National Laboratories: Også, nedstøpt i gulvet ved en av 
hovedinngangene til the "Mali" finnes det et brettspill kalt 
"King's Table", hva dette brettspillet går ut på vites for 
tiden ikke, men det skal ha en sammenheng med disse 
EBEene. 

EBE1 er den ene overlevende fra Roswell-krasjet i juli 
1947. Han var svært uvillig i begynnelsen til å frigi 
informasjon omkring seg selv, hvor han kom fra og hva 
han gjorde her. President Harry S Truman skal ha møtt 
EBE1 i 1949 og også ha overvært obduksjonen av minst 

en av de utenomjordiske fra Roswell-krasjet. Etter møtet med Truman var EBE1 mer villig til å frigi informasjon. Dette 
var starten på The Yellow Book. Kommunikasjonen skal ha foregått for det meste telepatisk, men EBE1 lærte fort det 
engelske språk og kommuniserte i noen grad med munnen. Han opplyste at han kom fra Zeta Reticuli 
stjernesystemet, omtrent 40 lysår fra Jorden. 

På slutten av året 1951 ble EBE1 meget syk, men det 
medisinske personellet kunne ikke fastslå hvorfor han 
var blitt syk og hvordan de skulle hjelpe ham. EBE 1 s 
system var klorofyllbasert og han omdannet mat til 
energi omtrent på samme måten som planter gjør. 
Avfallsstoffer ble også utskilt på samme måte. En 
botaniker, Dr. Guillermo Mendoza, ble brakt inn for å 
forsøke å helbrede EBE1. Dr. Mendoza arbeidet for å 
redde ham fram til 18.juni 1952, da han døde. Dr. 
Mendoza ble etter dette ekspert i ekstraterrestriell 
biologi. 

EBE2 skal være en mannlig utenomjordisk ambassadør 
overfor USA i fra en stjerne i konstellasjonen Orion som 
vi kaller Betelgeuse. Han skal i 1954 ha landet ved 
Edwards AFB, White Sands, New Mexico og 
presentert seg med navnet KRILL. President Dwight D 
Eisenhower skal ha møtt KRILL i 1954 for å inngå en 
overenskomst. Etter sigende befant EBE2 seg her fram 
til midten av 80-tallet. 

EBE 3, som går under navnet Jarod, landet i april 1964 
ved Holloman AFB, Area 17, White Sands, NM. Dette 
var den første offisielle landingen som kom i stand 
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gjennom kontakt mellom det amerikanske forsvaret og 
de utenomjordiske. EBE3 (tegningen i begynnelsen av 
artikkelen) oppholder seg for tiden ved et anlegg 
designert som YY-11 ved Los Alamos , New Mexico. Et 
annet anlegg av samme type er ved Edwards Air 
Force Base i Mojave 
Desert, California .. 

En interessant opplysning 
som har kommet frem er at 
Linda Moulton Howe 
(bildet) ble kontaktet for å 
være med i et avslørings
prosjekt arrangert av 
Majestic 12-gruppen og 
Home Box Office (HBO) i 
1983. Hun skulle få adgang 
til 68.000 fot av 
filmmateriale om UFOer, 
UFO-landinger, UFO-
materiale og vesenene 
selv. Hun skulle også få 
møte EBE3, som befant 
seg ved Los Alamos 



National Laboratories i New Mexico. 

som kan vise bilder av den 
informasjonen den inneholder, en kombinasjon av tekst 
og hologrammer. Den ser ut som en åttekantet krystall~ 
er svært lett av vekt øg er ikke større enn 20 cm 1 
diameter. Den leses på en slags illliiiJ.Øilj.!IEØQ 
t:j@&1~fållil som når øyet har lest siden og nådd 
bunnen av "skjermen" blar den automatisk over t1l neste 
side: Den skal visstnok inneholde så mye informasjon 
at det ville ta en person et helt liv å lese den fra start til 
slutt, og et liv til for å forstå informasjonen som er lagret 
der. Den kan formidle både tekst og bilder. Bilder som 
både kan vær to- så vel som tredimensjonale. Den kan 
også brukes til å oppnå kontakt med EBEs hjemplanet 
eller kontakt med andre steder ute i universet. Den kan 
også brukes som et toveis kamera, hvor live-bilder fra 
forskjellige steder ute i universet kan formidles og hvor 
mottakeren i andre enden kan se EBE. Dette minner 
mye om våre web-kameraer eller bildetelefon. En 
annen ting er bruken av krystall til forskjellige former av 
teknologi. Dette materialet er i dag gjenstand for en stor 
forskningsinnsats for bruk i computere, til 
kommunikasjon , som ytre kledning på militært 
materiale, også uniformer, for å illudere usynlighet. 
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Krystallkledningen reflekterer omgivelsene perfekt slik 
at bare en "varmedis" kan synes. 

EBEs krystall kan i tillegg kalkulere fremtiden med stor 
sikkerhet. Dette gjøres sannsynligvis ved innhenting av 
informasjon fra et eller flere informasjonslagre ute i 
universet; med andre ord "å lese i de Akashiske 
krøniker", som så blir behandlet av krystallens 
prosessor og dernest presentert i en eller annen form 
på den transparente skjermen. 

YB inneholder i tillegg EBES egen rases historie og 
kultur. De tror for eksempel på En Gud, en universell 
Gud som står bak skapelsen av alt som finnes i 
universet. De anser våre religionsforestillinger som 
feilaktige og derfor uakseptable. 

Hva skal en så mene om disse tre EBEene som er 
beskrevet her? Er de virkelig her? Og hvis ja, er de 
fanger eller isolerer de seg frivillig? Det finnes en del 
materiale omkring disse EBEene på lnternettet, skrevet 
av bla Wendelle Stevens, Whitley Strieber, Richard 
Boylan og John Lear. Man må spørre seg om disse 
seriøse etterforskerne ville legge ut informasjon om 
disse EBEene hvis det ikke var noe i det. 









Info-/ Salgsstand på Youngstorget, Oslo, 21.juli 2001 

D et var dessverre ikke datoen for en landing av en såkalt UFO, men 
dagen da Pål Aune og undertegnede hadde blitt enige om å sette 

opp en stand på Youngstorget i Oslo for å fortelle folket hva NETI er og 
om Sleven Greer's Disclosure Project. 

Jeg skal ikke kjede dere med detaljer om hva slags vær det var, og at 
Pål ikke klarte å spise en hel falafel (fordi den var for sterk), men gå rett 
på sak. J 

Med minimale ressurser stilte vi opp med dokumenter fra Disclosure 
Project, NETI-brosjyrer og nye og gamle nummer av UFO-nytt. 

Vi møtte mange positive mennesker, og ikke alle var klar over at en 
hemmeligholdelse av UFO-fenomenet foregikk. Det var selvfølgelig 
noen som kikket litt til siden når de gikk forbi , men ingen som skulle 
krangle og slenge med leppa. 

Poenget her er at jeg håper NETI -medlemmer andre steder i landet 

det straks koselig , og veldig oppløftende med tanke på alle de positive 
menneskene man garantert møter. NETI kan forsyne dere med 
følgende materiale: medlemsblader, NETis infofolder og 
medlemsskapsinnbetalingsgiroer. 

NETI er en organisasjon som , i likhet med andre organisasjoner, ikke 
blir sterkere enn det sittende styret og dens medlemmer gjør den. Vi er 
på randen til å få en begynnelse på avsløringen av hele "UFO"-saken 
og det er mange mennesker, tror jeg, som hittil har ledd, som vil komme 
til oss, blant annet, den dagen de grå står foran inngangsdøren deres. 
Vi har mange spørsmål, 
men de har enda flere , og 
ved å synliggjøre oss, 
tidlig, vil overgangen bli 
mindre for alle impliserte. 

Med vennlig hilsen, 

også har lyst til å gjøre det samme. Boden vi leide på Youngstorget Thomas Hegge 
kostet ikke mer enn 250. - kroner for en hel lørdag (1 0:00-21 :00) og hvis Styremedlem 
man tar med litt kaffe, mat og et par andre medlemmer eller venner blir 
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Den 13.august 2001 ved Milk Hill, Wiltshire nær Avebury og Silbury ble en enorm kornsirkel oppdaget 

av Pål Aune 

Dette var akkurat hva alle kornsirkelfans 
håpet på en vakker dag å få oppleve (og 
hva alle skeptikere sannsynligvis hadde 
mareritt om). En så gigantisk, intrikat og 
mystisk kornsirkel at INGEN kunne komme 
å si at dette var menneskelaget. 

Og natten til 14.august skjedde det. Et vell av sirkler 
dannende et mønster som strakte seg utover 700.00 
kvadratfot eller rundt 4 mål åker. Hvor man enn stilte 
seg så var det sirkler, sirkler og atter sirkler, i et antall 
på hele 409. Alle like perfekte. 

Mønsteret fikk tilnavnet The Julia Set på grunn av de 
elegante virvlende kurvene. En sexy kornsirkel med 
andre ord. 

Sirkelformasjonen er plassert midt i hjertet av kjente 
steder som Silbury 
Hill, Avebury Hill og 
den berømte White 
Horse. Natten da 
denne imponerende 

sirkelformasjonen 
ble skapt falt det 
ganske betydelige 
mengder med regn, 
noe som ville være 
til stor hindring for 

eventuelle falsknere. For å skape noe så omfattende 
trengs det et stort antall mennesker som alle skal jobbe 
unisont og med en perfekt koordinasjon. Sikten ville 
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derfor være av essensiell 
betydning. Og formasjonen 
måtte jo nødvendigvis 
stikkes ut på en eller annen 
måte først, et arbeid som i 
seg selv ville kreve flere 
timers arbeid, i stummende 
mørke. 

l tillegg må en regne med 
at fotavtrykk ville synes på grunn av at regnet ville ha 
gjort jorden våt og gjørmete. Et så stort arbeid som 
krever en stor gruppe mennesker ville uvegerlig måtte 
sette spor etter seg. Ingen slike spor ble funnet , verken 
utenfor eller innenfor formasjonen. 

Det virkelig mystiske er rapportene fra lokale bønder 
som sa at de så blinkende lys på natten i kornåkeren 
hvor sirkelformasjonen ble oppdaget. 

Var det lommelykter eller UFOer disse så? 

Flere kornsirkelforskere har 
undersøkt formasjonen og 
sier at den har de typiske 
karakteristikkene av en 
ekte sirkel. Elektriske og 
magnetiske forstyrrelser, 
noder som er sprengt 
innenfra på grunn av hete, 
måten kornet er lagt på og 
perfeksjonen. Og 
selvfølgelig størrelsen. 

Denne kornsirkelformasjonen er ikke den eneste som 
har blitt registrert i England i år. 24 andre og svært 
interessante kornsirkler har ,også oppstått, men Milk 
Hill-formasjonen er den største og mest intrikate av 
ALLE hittil. 

Se for øvrig på Norsk Kornsirkelgruppes hjemmeside 
for mer informasjon om kornsirkler her hjemme og ute i 
verden: 

·1' Norsk 
Kornsirkelgruppe 

http://go.to/cropcircle 



BUDSKAP SENDT UT l UNIVERSET 
RETURNERT MED 
NY BETYDNING 
ARECIBO-signalet som i 1974 ble 
sendt ut i universet dukker opp 
Chilbolton, Hamspshire, England 
en kornåker den 17.august i år. 

av Pål Aune 

Nær Chilbolton radioteleskop ble disse to 
"kornbildene" oppdaget. Da to av personalet 
ved radioteleskopet møtte på jobben mandag 
morgen så de disse to figurene i kornåkeren 
rett overfor arbeidsplassen deres. "Figurene 
var definitivt ikke der fredag ettermiddag, så de 
må ha oppstått i løpet av helgen" sier en av 
dem. 

Det dreier som om to "bilder" hvor kornet er presset ned på en 
helt annen måte enn i kornsirklene. Selve motivene er også 
av en helt annen type. Mer direkte og talende enn de 
kryptiske kornsirkelformasjonene. 

Fintan Dunne, med-redaktør av PsyOpNews.com, gir sin 
versjon av hva disse to bildene skal fortelle oss; 

Den 16.november 1974 ble et digitalt budskap sendt ut i 
rommet fra ARECIBO radioteleskop på Puerto Rico. 
Budskapet var en form for tegning sammen med 
basisopplysninger om mennesket, Jorden og solsystemet. 
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Styrken av signalet var på hele 20.000 milliarder watt. Et 
signal med en slik styrke kan oppfanges hvor som helst i vår 
galakse. Signalet ble rettet mot stjernegruppen M13, ca. 
20.000 lysår fra Jorden, nær kanten av Melkeveien. For 
radiosignalet å nå dit ville det gå 20.000 år, så vi ville ikke 
kunne forvente å få svar før om 40.000 år. 
Men den 17.august 2001, bare 27 år senere, oppstår to store 
figurer ved siden av et ANNET radioteleskop. Det ene bildet . 
viser ARECIBO-signalet men med vesentlige endringer. Det 
andre bildet viser et menneskel ignende ansikt. 

Signalet sendt ut i 1974 ble kodet inn i radiobølgene ved å 
benytte to frekvenser og skifte mellom dem. De 1679 bitene 
ble sendt i binær kode (O og 1 ). Tallet 1679 er produktet av 23 
og 73. Dette ble så arrangert i 73 rader med 23 punkter i hver, 
som så til sammen blir til bildet i signalet. 

Den øverste raden gir tallene 1-1 O i binær kode 
Den neste raden viser atomnumrene til nøkkelelementene 
som skaper livet her på Jorden-hydrogen, karbon , nitrogen, 
oksygen og fosfor. 

De neste fire linjene inneholder 12 grupper eller blokker av 5 
nummer hver, illustrerende noen av de grunnleggende 
molekylene som er skapt av disse atomene --- DNAet. 

l Chilbolton-budskapet er disse første seks linjene ti lnærmet 
like, unntatt en tydelig inkludering av silikon i deres DNA. 

Logisk nok så forteller ET oss: 
"Hallo Jorden. Vi svarer på deres budskap som beskriver 
dere selv - som vi har forstått. Vi er også en hydrogen/ 
karbon-basert livsform med tilsvarende matematiske 
kunnskaper og logikk. 

Tilbake ti l ARECIBO-figuren. Det runde spiralmønsteret over 
menneskefiguren er en fremstilling av DNA dobbel-heliksen, 
med de 4 milliarder base-par som gjør opp et menneskelig 
kromosom indikert av tallene l raden som går gjennom midten 
av dobbel-heliksen. En og en halv dreining av DNA helikset er 
fremstilt. 

l motsetning til dette viser Ch ilbolton-figuren nesten to og en 
halv dreining i ET DNAet på den ene siden. Den andre siden 
har en og en halv dreining som oss. Midtlinjen synes å 
bekrefte at de har samme antall basepar som vi har i vårt 
DNA. 



Implikasjonen av dette viser at ET vil fortelle oss: 
"Derimot har vi en noe annerledes DNA struktur" 

Under DNA-strengen har ARECIBO-tegningen en fremstilling 
av en menneskekropp. Tallet til venstre indikerer antallet 
mennesker på Jorden. Til høyre er indikert den 
gjennomsnittlige høyden av den menneskelige populasjon. 

Nå begynner det å bli virkelig interessant. På stedet hvor den 
menneskelig figuren er på ARECIBO-fremstillingen, så viser 
Chilbolton-bildet en slags tegneseriefigur, en baby med 
forstørret hode. Og hvor mange ETer er det? 
Populasjonstallet virker uklart, men synes å variere fra oss. 
ETenes høyde er definitivt annerledes. ARECIBO
fremstillingen viser en solid horisontal blokk, mens Chilbolton
bildet viser en blokk med en kløft i midten som tyder på en 
høyde på ca. 3,5 fot. 
Akkurat som i en tegneserie, så overdriver ETene for 
effektens skyld. 

ET ene sier med dette tydelig: 
"Vi er mindre enn dere, med store hoder" 

Tilbake til ARECIBO-tegningen igjen. Under menneskefiguren 
ser vi et diagram av solen og de andre planetene i 
solsystemet. Den tredje planeten fra solen (Jorden) er 
plassert over linjen i forhold til de andre. Dette skal indikere at 
signalet kommer fra denne planeten. 

Så sammenligner vi med Chilbolton-figuren. Rett under ET ens 
små føtter ser vi tre av fire planeter over linjen. Så ET befolker 
flere planeter i deres solsystem enn vi i våres - indikerende 
større teknologisk kunnskap. Men hvorfor den merkelige buen 
mellom den femte og den sjette planeten? Kanskje 
symboliserer dette at den sjette planeten kretser rundt den 
femte - buen representerer da rotasjonen av en måne. Denne 
månen må da også være befolket - ellers ville den befunnet 
seg under linjen. 

Så ET mener med dette: 
"Vi befolker tre av planetene vårt solsystem og en 
måne" 

l bunnen av ARECIBO-budskapet fines et diagram av et 
radioteleskop som fokuserer bølger i mot et punkt, med 
tallene helt nederst fortellende diameteren på parabolen. ET 
senderen er en helt annen type innretning. Det må den være -
pr.definisjon. 
Dette fordi intet intelligent liv kunne ha plukket opp vårt signal 
så fort - hvis de ikke har tilgang til hyperrommet. Det ville ta 
bokstavelig talt tusener av lysår for disse radiobølgene å nå 
særlig langt ut i rommet. l noen øyeblikk sørget vår 20.000 
milliarder watts signal at vi var den sterkeste radiokilden i 
denne galaksen. Noen ble oppmerksomme på dette signalet 
allerede etter 27 år, isteden for 27.000 år. Slikt kan bare 
gjøres med sense-at-a-distance hyperrom teknologi -en 
sinnsteknologi. Fremstillingen av ETs sender ser ut som en 
strålegenerator - med strålen strømmende ut av linsen i 
senter av den firkantede boksen . 

Men hvorfor oppstår ETs svar i form av et bilde i en kornåker 
og hvordan har de greid å få det til? Den enkleste og mest 
logiske forklaring på hvorfor er fordi bildet i kornåkeren 
befinner seg rett ved siden av et radioteleskop - av alle ting! 
Hvordan forklarer vi det? Når det gjelder hvordan må vi stille 
oss spørsmålet om ET kan rette en form av stråle/bølge med 
tilstrekkelig nøyaktighet til å plassere bildet innenfor et 
område av noen hundre fot på Jorden? Ikke på noen som 
helst måte. Hvis det var korrekt kunne de skrive navnet sitt i 
sanden i en eller annen ørken. 
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Chilbolton korn bildet ove,r 
har blitt snudd o·g: siden 
speilvendt. 

Ved siden av er AREC.IBO
signalet som ble sendt ut i: 
1974. 

Parabolen over M-en 
og bildet til høyre 
vis,er ET s sender 

Nei, forklaringen må være at de sendte budskapet tilbake på 
samme måte s.om det ble sendt ut. Ikke presist tilbake til 
radioteleskopet i Puerto Rico hvor det ble sendt ut i 1974, for 
27 år siden, men til et annet teleskop. Det bærer signaturen 
av en telepatisk kommunikasjon . ETs budskap ble telepatisk 
overført tilbake til "kilden". Jorden gjorde så sitt beste for å 
møte det parameteret ved å bruke en kornåker ved siden av 
et radioteleskop til å tegne svarbildet. Dette kan også tyde på 
at de er klar over kornsirkelfenomenet, og kanskje det er de 
som står bak det. Uansett så klarte de å oppfange et budskap 
som vi sendte ut, tolket det korrekt og bestemte seg for å 
svare med beskrivelser av sin egen verden , og gjorde det på 
det vis at de kopierte vårt budskap, men la inn opplysninger 
om seg selv isteden. Til sist fremviste de det på en måte som 
best tilsvarte de forholdene hvor det opprinnelige budskap ble 
sendt ut. 
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"T AKEN FOR A RIDE" 
l slutten av 2000 møtte Charles H Hulter George W Bush og Richard Cheney 
under presidentvalgkampen. Han ville vite om disse to ville frigi dokumenter 
som ville bevise UFO-fenomenets eksistens dersom Bush ble valgt til 
president "Sure thing" sa begge. 
Bush ble valgt og Hulter ventet på avsløringen. Ingenting skjedde. Han ble 
utålmodig og skrev en rekke brev til presidentadministrasjonen. 
Etter hvert følte Hulter at han ble "taken for a ride" som førte til en byråkratisk 
"run around" hvor han til slutt endte opp med et brev fra NASA som benekter 
hele fenomenets eksistens. Et typisk eksempel på hvordan det amerikanske 

j)yråkratiet etterlever myndiqhetenes benektelsespolitikk. 
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TESLA TEKNOLOGI l DAG 
Selskapet International Turbine And Power bygger drømmemotoren, 

en "termodynamisk omformer", som går på nesten hvilket som helst drivstoff 

oversatt av Pål Au ne 

l nternational Turbine And Power, LLC, et selskap stiftet av tre 
virkelystne og handlekraftige ingeniører i 1999 - Frank 
Germano, Martin Dorantes og Guy Letourneau, hadde en 

drøm ... Anta at en eller annen skulle oppdage et nytt mekanisk 
prinsipp ... noe like fundamentalt som James Watt's oppdagelse 
av den ekspansive dampkraften, som ved implementeringen av 
prinsippet gjorde det mulig å bygge en motor som ga 10 
hestekrefter for hvert pund motoren veide? En motor så enkel at 
en novise innen mekanikk kunne konstruere den, og så 
elementær at den aldriville trenge vedlikehold eller reparasjon. 

Anta så at denne motoren kunne bli kjørt fremover eller 
bakover om en ønsket, at den kunne bli brukt som en motor eller 

pumpe, at den ville koste. en brøkdel å bygge 
sammenlignet med alle andre former for 
motorer,at den utviklet en større prosentandel 
av den tilgjengelige kraft enn noen annen 
eksisterende maskin, og endelig, at den kan 
drives av gass, damp, komprimert luft eller 
vann, hvilken som helst av dem som drivstoff. 
Dette er det stoff drømmer blir skapt av. 

"International Turbine And Power", i forening med 
"Global Power Alliance", designer den neste 
generasjon av kraftige, effective motorer. Vi 
kaller denne revolusjonerende motoren en 
"termodynamisk omformer", ettersom dette er 
et mer dekkende navn for innretningen. Vår 
motor er basert på Nikola Teslas pionerarbeid. 
Hans motor - Tesla, Bladeless Boundary 
Disk Turbine - som opprinnelig ble utviklet 
tidlig på 1900-tallet 

Våre motorer er komplette, 
uavhengig, "vri om nøkkelen"-systemer, med 
avanserte digitale overvåkings- komponenter, 
selvregulerende kontroller, og, adaptive 
drivstoffsystem behandling. Kombinert med vår 
strøm- AC eller DC - generatorer, har disse 
systemene en utrolig overlegenhet over 
nåværende enheter. (Turbiner, Diesel, 
Forbrennings, etc.), både når det gjelder effektivitet og økonomi. 

Tesla Turbinen er i seg selv en veldig enkel innretning, 
bestående i grunnen av et antall veldig tynne skiver, montert på en 
aksel, med senteret kappet bort i seksjoner ... denne montasjen er så 
innelukket i en lufttett boks. Den reneste enkelhet 

Etter to års testing og endringer, har vi 
kommet frem til en elegant og enkel motor. 
Turbinen blir drevet, avhengig av kravene til 
damp eller gass; av praktisk talt ethvert brennbart 
drivstoff. Tesla's dampturbin (en enhet med 18" 
diameter) ble dokumentert å oppnå et 
effektivitetsnivå på 68%, med en utgangseffekt 
på 330 HK. Med en "flertrinns" turbin, håpet 
Tesla å oppnå et effektivitetsnivå på 97%, med en utgangseffekt godt 
over 1,000 HK. Tesla's eneste begrensende faktor var at akslingen og 
innmaten ikke ville være i stand til å motstå kreftene. Med vår 
nåværende moderne teknologi og materialer, er dette ikke lenger noe 
problem. 

APPLIKASJONER for turbinen og pumpen er bare 
begrenset av fantasien. Som hoved-fremdiftsmiddel i biler, båter eller 
fly, faste strømgeneratorer, portable strømgeneratorer for 
campingvogner eller entreprenører, for "uavhengig strømleveranse" 
til husholdninger, med enten damp, naturgass, propan, metan, bensin 
eller diesel. For å summere det hele opp: "Allting som har en motor 
innebygd eller tilkoblet...vår "ITP-GPA Termodynamiske Omformer" 
kan erstatte det. Allting som har en vifte, pumpe eller blåser (eks. 
sandblåser) ... ITP-GPA Tesla-type Pumpe kan erstatte den". 

Enhver som leser 
nyhetsoverskriftene, eller ser på nyhetene i TV, 
forstår raskt at verden er i en energikrise. Vi 
har stolt alt for lenge på utdaterte former for 
kraftkilder og ineffective former for 
kraftgenerering og leveranse i over et 
hundreår. Teknologien, i form av den originale 
Tesla Bladeless Boundary Disk Turbine, var 
anvendlig allerede på Tesla's tid ... det er ikke 
bare gagnlig, men også helt kritisk å 
implementere denne teknologien i VAR tid!! 

ITP-GPA TI-motoren har et vekt/ 
utgangseffekt i HK på utrolige 1 O HK pr. pund. 
Den har muligheten til å gå på nesten ethvert 
drivstoff. Utslippsmengden av forurensende 
stoffer, selv med propan som drivstoff, er 
LANGT lavere enn selv den beste av dagens 

motorer. Den er utrolig kompakt og lett. Systemet kan også brukes til 
avkjøling uten bruk av skadelige freongasser. Motoren, ved selve 
dens metode av operasjon, passer perfekt til "Turbo/ Elektriske" 
applikasjoner. ITP-GPA TI-motoren kan ikke sammenlignes med 
andre l enkelhet og effekt, langt overstigende andre konvensjonelle 
motorer i dag. http://www.frank.germano.com/tesla engine.htm 

DEN BIOLOGISKE COMPUTER -EN MARK-ULA TOR- ER FØDT! 
En computer laget av nerveceller fra blodigler har blitt laget av amerikanske forskere. 

Oversatt av Pål Aune 

H ittil kan denne biologiske computeren bare utføre enkle 
summeringer - forskerteamet kaller denne nye kalkulatoren 
en "mark-ulator". 

Men målet er å konstruere en ny generasjon av raske og fleksible 
computere som er i stand til selv å løse problemer, i stedet for å bli 
fortalt nøyaktig hva de skal gjøre. 
Professor Bill Ditto, ved Georgia Institute of Technology, leder 
prosjektet og sier at han er forbløffet over at dagens computere 
fremdeles er så dumme. 
"Ordinære computere behøver absolutt korrekt informasjon hver gang 
for å komme opp med det riktige svaret" sier han. "Vi håper at 
biologiske computere vil komme fram til det riktige svaret basert på 
delvise informasjoner, ved å fylle inn hullene selv". 
Computeren som teamet har konstruert kan "tenke for seg selv" fordi 
nervecellene fra blodiglene er i stand til å skape sine egne forbindelser 
fra den ene til den andre. En normal computer av silikon kan bare lage 
de forbindelsene som programmereren forteller den. 
Denne fleksibiliteten betyr at den biologiske computeren finner ut på sin 
egen måte hvordan et problem skal løses. "Med hensyn til nervecellene 
trenger vi bare å lede dem mot svaret og de finner frem til det helt av 
seg selv" sier professor Ditto. 

Denne tilnærmingsmåten til databeregning er 
særlig egnet til å gjenkjenne mønster, som å 
lese håndskrift, noe som ville kreve stor 
datakraft for en konvensjonell computer å 
gjøre. 
Nervecellene blir "fanget inn" i en petris-skål 
ved å stikke mikro-elektroder i dem. Hver 
nervecelle har sin egen elektriske aktivitet og 
reagerer på sin egen måte på elektriske stimuli. 
Disse karakteristiske trekkene gjør at hver 
nervecelle kan representere et tall. 
Kalkulasjoner kan så foretas ved å lenke sammen de individuelle 
nervecellene. 
Nerveceller fra blodigler blir benyttet fordi de i utstrakt grad har blitt 
studert og dermed er grundig forstått hvordan fungerer. 
Selv om den er mye enklere, så fungerer nervecomputeren på samme 
måte som den menneskelige hjerne. Professor Ditto sier at en 
robothjerne er hans langtids-mål, påpekende at en konvensjonelle 
supercomputere er alt for store for en robot å drasse rundt på . 
"Vi ønsker å være i stand til å integrere robot-teknologi, elektronikk og 
denne type av computere så vi kan skape mer sansende computere" 
sier han. http://BBC-news.com/ 
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