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UF 0 -fenorrenet. Det fag lige ansvar 
for materialet ':orn publiseres i 
bladet, tilfaller de tfor den enkelte 
forfatter. 

UFOER OBSERVERT VED WORLD TRADE CENTER DEN 
11.SEPT. 2001 OG VED GROUND ZERO DEN 13.SEPT. 
At Påi.Aune 

.. .Bter den tragiske hendelsen i USA har det frernko rnrnet rnye merkelig rna te ria le . 
Mennesker har observert engler, djevler, Gud og UFOer unde r angrepene. En rekke 
bilder og vitnemål tilsier at disse fenomenene burde undersøkes nærmere . 
Artikkelen fokuserer på tre tilfeller av UFO-observasjoner i sammenheng rned terro r
angrepene. 

TERROR OVER USA 
Hvem står bak og hvorfor? 
At Pål Aune 
... Bter 11. september har vestlige medier vært svært ensidige i fremstillingen av hv ern 
sorn stod bak angrepene . Denne artikkelen tar opp en annen gruppe sorn helt tydelig var 
invovert, og hvor flere arrestasjoner ble foretatt, rnen så forsvant disse ut av mediebildet 
og folks bevissthet \li går her tilbake i tid og rekonstruerer hendelsen, ser på denne 
gruppens mulig heter for gjen no rnfø re Ise av en slik hende Ise, hva gru p pen vil o p p nå og til 
sist et innblikk i gru p pen selv. 

OKKULT KJEMI 
Clairvoyant undersøkelse av atomets beskaffenhet, 
hvordan det er bygget opp og ser ut. 
Oversatt av På l Au ne fra boken Occult C he rnistry 
... To teosofiske forskere, Anne Be sant og C .W.Lea dbeate r, brukte en spesiell y o ga 
teknikk til mentalt å forminske seg selv slik at de kunne se atomet i forstørret tilstand. 

EXTRATERRESTRIAL POLITICS 
IN THE CLINTON WHITE HOUSE (1993-2001) 
AND THE ROCKEFELLER INITIATIVE 
... Denne rapporten tar for seg de åtte årene hvor Bill Clinton satt sorn president og hvor 
han korn i berøring rned UFO-fenomenet Clinton innrømmer at han tviler på det offis
sielle standpunkt sorn bla US Air Force har, at UFOer ikke eksisterosv . 
Rapporten tar også for seg Laurance Rockefellers engasjement i UFO-saken, hvor også 
han går i rnot den offisielle forklaringen . Stev en Greer, CSETI og Disclosure Project blir 
også diskutert. 



UFO DISCLOSURE PROJECT DEL 11 
Fra UFO Magazine juli 2001 

Oversatt av Kjell Arne Høviskeland, Thomas Hegge og Nina Wesseltoft. 

Vitne Clifford T.Stone 

Jeg var sersjant av første klasse av 1.grad ved U.S.Army. 
Jeg hadde nødvendig sikkerhetsklarering i forbindelse med 
kjernefysisk sikkerhet, og til spesialoppdrag hvor jeg hadde 
ansvaret. Jeg har vært involvert i oppdrag hvor vi berget 
materiale fra styrtede tallerkener. Jeg observerte også døde 
vesener i disse krasjede objektene. Og noen av dem var til 
og med i live. Mens dette foregikk, måtte vi holde disse 
observasjonene hemmelige. Vi kunne ikke fortelle noen om 
det vi hadde vært med på. Jeg har vært med på å innbringe 
disse styrtede farkostene som vi omtaler som 
utenomjordiske. 

Jeg opplevde en spesiell episode i 
1969, mens vi var stasjonert i 
Virginia. Vi dro til lndian Town Gap, 
Pennsylvania. Det skulle komme til 
å bli mitt første møte med en 
gjenfunnet styrtet UFO. Da vi kom 
dit var det allerede folk som jobbet 
med "prosjektet", vi var et "back-up" 
team, NBC, fordi det antagelig var 
kjernefysisk materiale om bord i 
dette fartøyet. Senere ble folk fortalt 
at dette kun var en krasjlanding 
med et av våre egne fly. Jeg vet bedre, for jeg var blant dem 
som sjekket fartøyets overflate for radioaktiv stråling ved 
bruk av en Geigerteller. Jeg så "kropper" (bodies). Dette var 
den første av omtrent 12 slike hendelser. UFO-krasj er 
sjeldne. Jeg vet at vi er ikke alene i universet. De eksisterer 
selv om vi ikke har "gode nok" bevis. Bevis har blitt benektet 
ovenfor det amerikanske folk, men jeg kan bekrefte at dette 
er sant. Jeg er forberedt på å måtte vitne for Kongressen om 
dette. Takk. 

Vitne Dan Morris 

Mitt navn er Dan Morris. Jeg var i Luftforsvaret i 22 år, første 
gang og i 7 år andre gang. Jeg gikk av som "Master 
Sergeant". Jeg er her for å fortelle om en enkel episode. Jeg 
var i Luftforsvaret og hadde herved ansvaret og kontrollen 
for 7 radarer, 2 av disse var land-radarer og 3 såkalte 
"overlappende" radarer (gap-fillers) . Disse var plassert ut 
langs med kysten nær Galveston, Texas. 

På denne tiden hadde vi "boomers" el. atomubåter. Vi brukte 
overlappingsradarer til å dekke områder der vi ikke kunne 
benytte ubåtene. Min "Wing Commander" var Colonel 
Tibbits, kanskje dere har hørt om han. Han sendte meg til 
Georgia for å utføre en SAC-test. Jeg hadde 7 mann som 
arbeidet sammen med meg en dag på den tiden "Project 
Blue Book" eksisterte. Så dersom en rapporterte ting som 
UFOer, ville vedkommende blitt sendt til en psykiater og 
deretter fjernet fra Luftforsvaret. 
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Mens vi arbeidet denne dagen, var det en som sa: "Se! 
UFOer". Vi så alle tre UFOer, svevende ca. en mile unna. 
Og ca 1.000 fot over bakken. En svevet litt over de andre to. 
Vi måtte på en måte konsultere hverandre med hva vi så. Vi 
visste at Professor J Allen Hynek var rådgiver for 
Luftforsvaret under "Biue Book"-perioden. Hvis Hynek 
kommer hit ned vil det bli sannsynligvis bli foreslått at vi har 
vært "utsatt" for sumpgass eller at det er massehypnose. 
Vel , ingenting av det ble registrert på radarskjermen. Vi gikk 
til de to mennene som hadde ansvaret for radaren for å få 
evt. utskrifter fra skjermen av det vi hadde sett. Det 
unaturlige med dette var at disse "skipene" ble værende der 
ute i ca. 40 minutter. Radarbilder ble tatt og vi undret oss, og 
vi klarte ikke å la være å se på skipene fra tid til annen. 

Jeg kalte opp hovedkontoret og 
fortalte at vi hadde fått kontakt og de 
spurte om jeg mente SAC. Jeg sa at 
vi ser tre flyvende tallerkner der ute. 
De spurte om vi hadde tatt noen 
bilder av disse, og vi bekreftet at det 
hadde vi gjort. Radarbilder og 
utskrifter hadde vi og. Jeg gav hver 
mann seks bilder, så vi har alle bilder 
av disse fartøyene. Håper at også 
dere får se disse bildene. Jeg vil 
gjerne vitne for Kongressen og jeg 

kan bekrefte at dette er sant. Jeg ønsker også å takke hver 
og en av dere for at dere har vært her i dag. 

Vitne Mark McCandlish 

God morgen. Mitt navn er Mark McCandlish og i de siste 21 
år har jeg arbeidet som scenario- og begrepsdesigner for en 
rekke forsvarsleverandører. Jeg har arbeidet for Rockwell, 
på X-30 programmet og også med HYSTP (Hypersonic Test 
Bed Programme). (Han holder opp et foto av et fartøy til 
forsamlingen). l løpet av min yrkesaktive karriere har jeg fått 
innvilget sikkerhetsklareringer to ganger. 

l 1967 var jeg stasjonert i Westover AFB, Massachusetts 
(Hovedkvarteret for den 8. Air Force, Strategic Air 
Command. Jeg kan bekrefte at jeg via et teleskop, har vært 
øyenvitne til en UFO-observasjon. Den svevde over et lager 
som inneholdt kjernefysiske våpen i ca. 1 O minutter. Deretter 
forsvant UFOen med en voldsom akselerasjon. l 1988 kunne 
en tidligere studiekamerat, Brad Sorensen, fortelle meg at 
han personlig hadde sett tre flyvende tallerkener ved en stor 
hanger, ved Norton AFB (California) i forbindelse med et 
flystevne som ble holdt den 12. november 1988. 

Jeg tok kontakt med George Brown Jr., han var på den tiden 
formann for "the Congressional Committee on Space 
Science and Advanced Technology. Han var også 
oppsynsmann for dette distriktet. Et mannlig medlem ved 
Browns Dept. mente faktisk at det var tre "skiver" 
(tallerkenlignende fartøyer) på denne utstillingen. Disse 
fartøyene svever over gulvet uten noen synlig form for støtte. 



Refererer til "Aiien Reproduction Vehicles", utenomjordisk 
reproduserte kjøretøyer, med kjælenavn "flux-liner", fordi de 
benytter høyspennings-elektrisitet. 

Jeg antok at denne informasjonen, som Brad Sorensen 
fortalte om, var topp hemmelig militært sett, og at kun noen 
få i Regjeringen hadde informasjon om dette. Jeg fikk tak i 
fotografier, tatt i 1967, av militærpilot Harvey Williams. Han 
fløy en C-47 for Luftforsvaret i 12.000 fots høyde over Utah. 
( 2 bilder holdes opp foran publikum). Dette særegne 
fartøyet var maken til det såkalte ARV, både i utforming, 
størrelse og fasong. Dette ble fotografert i juni 1967. 

Senere har jeg vært i kontakt med Kent Sellen, som jeg 
møtte på et flystevne ved Edwards AFB, i 1992. Den første 
avdukingen av B-2 bombeflyet skjedde da. B-2 bomberen 
ble publisert for første gang ved Plant 42, Palmdale AFB, 
California den 22.11.88. Kent Sellen antydet ovenfor meg i 
1973, at da han var ansatt som stabssjef ved Edwards 
AFB, arbeidet han med utvikling av eksperimentelle 
flytyper. Han hadde uvitende forvillet seg inn på et område 
hvor det hemmeligstemplede flyet befant seg, nemlig ARV. 
Han kunne fortelle detaljer om flyets fasong, utforming og 
kjøreegenskaper som Brad Sorensen ikke var klar over. 
Brad hadde deretter et møte med flydesigner Bert Ratang, 
og gav han en kopi av en skisse (holder denne opp for 
publikum) som avbilder en skivelignende farkost. Ratang 
oppfattet det hele som en spøk og hengte skissen opp på 
veggen. 

Jeg ble senere informert at Colonel Ray Walsh, fra Edwards 
AFB hadde besøkt Bert Ratang og sett denne spesielle 
skissen hengendes på veggen, og som reagerte med vantro 
og sinne. Han forlangte å få vite hvor skissen kom fra, hvem 
som hadde gitt Ratang den. Fordi det faktisk befant seg et 
slikt fly i en hangar hos Edwards AFB, (North Base 
Complex) . Dette var i 1994-1995. 

Jeg har foretatt en del granskning av dette kjøretøyet og har 
også kommet over deklassifiserte dokumenter som viser at 
Luftforsvaret drev med vindtunneltesting av skiveformede fly. 
Dette foregikk på begynnelsen av 60-tallet. Jeg har også 
deklassifiserte NASA dokumenter som viser lignende former 

Han viser også fram et dokument som beskriver en spesiell 
type vitenskapelig forskning som innbefatter såkalt Null 
Punkts Energi (Zero Point Energy). Henviser til Brad 
Sorensen, at dette er basis for teknologien for det såkalte 
antigravitasjons driftssystem. Han holder opp nok et 
dokument, hvor det er beskrevet 6 forskjellige møter som 
involverer Defence lntelligence Agency De har samarbeidet 
med det russiske vitenskapsdepartement om det såkalte 
"Fundamental Enabling Technology" eller Grunnleggende 
Muliggjørings Teknologi . Denne teknologien ble opprinnelig 
oppdaget av Nicola Tesla i begynnelsen på 1900-tallet. 

Han forteller til slutt at han sitter inne med langt flere detaljer 
om dette tema. Han er villig til å vitne for Kongressen at det 
han forteller er sant. 

Vitne John Maynard 

Mitt navn er John Maynard. Jeg er pensjonert fra US Army. 
Jeg pensjonerte meg som 1.sersjant. l min 21 års tjeneste 
innehadde jeg en topphemmelig klarering, sonebegrenset til 
tider, så høy som TK, OMNI, CRYPTO og andre. Jeg hadde 
adgang til svært sensitive dokumenter. Mitt vitnemål er i 
grunnen todelt. Jeg gikk av fra Defence lntelligence Agency 
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(Forsvars Etterretnings Avdelingen) i 1980. Da jeg var en 
administrator tok jeg over et kontor med alle signerte papirer, 
og jeg signerte deretter for alt som passerte over mitt bord. 
Jeg signerte for over 2000 dokumenter. For å signere disse 
dokumentene, måtte en lese alt sammen. Ikke ord for ord, 
men for å se at dokumentet var komplett. De fortalte meg at 
når jeg slutter og en annen overtar ansvaret, vil alle 
dokumentene være der. 

Så jeg fikk en meget stor kunnskap over hva som skjedde 
gjennom innholdet i dokumentene. Tro meg! Der er det 
mange, mange forskjellige referanser til UFOer. Jeg så også 
NICP (Nasjonal Etterretnings Fotografi Senter) bilder, som 
viste markerte objekter. Nå, jeg jobbet på Salt One- og Salt 
Two områdene for det kontoret jeg jobbet for. Der tok vi 
bilder hele tiden av nedrustningsprogrammet av 
kjernefysiske våpen for å sikre at alt gikk "etter boken". OK, 
Der var noen objekter i de bildene som ikke hørte hjemme 
der. 
Det sentrale punkt i denne saken er at folk snakker om en 
konspirasjon- over en skyggeregjering. Jeg ønsker å vitne, 
framfor Kongressen, om at disse "svarte operasjonene" 
faktisk eksisterer. Jeg ble en del av dette. Jeg så "lyset", tror 
jeg, og gikk ut. Og det var det. Vi må avdekke det vi vet om 
dette. Jeg er villig til å vitne for Kongressen under ed, eller 
framfor andre organisasjoner- om det jeg har vært vitne til, er 
sant. 

Vitne Karl Wolfe 

God morgen. Mitt navn er Karl Wolfe og jeg var en som 
reparerte fotografiapparater med topp hemmelig kryptisk 
klarering i USAs Flyvåpen. Jeg var stasjonert ved Langley 
Flyvåpenbase i Virginia. l midten av 1965 var jeg utlånt til 
Lunar Orbiter Project ved NSA, på Langley Field. Dr. Colly 
var ansvarlig for dette prosjektet. 

Der hadde de problemer med deler av det elektroniske 
utstyret, som dermed skapte en "flaskehals" i produksjonen 
med å fremstille bilder. Jeg reiste til stedet, og da jeg gikk 
inn i bygningen møtte jeg forskere fra hele verden. Jeg var 
forbauset egentlig, over å se mennesker på et NSA prosjekt 
som kom fra hele verden. Jeg ble tatt med inn i et 
laboratorium der utstyret med funksjonsfeilen stod, og jeg 
kunne ikke reparere det i mørket. Så jeg måtte få utstyret 
flyttet. 

En ansatt der var i mørkerommet samtidig med meg. Han 
var 2.grads flymann, det samme som meg selv. Jeg var 
interessert i hvordan hele prosessen virket, hvordan dataene 
ble overført fra Månesonden til laboratoriet. Jeg spurte han 
om han kunne beskrive denne prosessen for meg. Det 
gjorde han. Da det var gått 30 minutter inn i denne 
beskrivelsen, sier han til meg: "Forresten: Vi har oppdaget et 
ansikt på baksiden av Månen". 

Så begynte han å plassere bilder foran meg, og det kommer 
klart fram i disse bildene at en kunne se strukturer, 
soppformede bygninger, sirkelformede bygninger og tårn. På 
dette tidspunktet ble jeg bekymret siden jeg visste at vi 
befant oss i en sikkerhetsgradert sone. Han hadde brutt 
sikkerhetsreglene ved å vise meg disse bildene og jeg var 
faktisk direkte redd på dette tidspunktet. Jeg stilte ikke flere 
spørsmål i det hele tatt etterpå. 

Kort tid etter dette kom noen inn i rommet. Jeg jobbet der i 3 
dager, og jeg husker at jeg gikk hjem og tenkte naivt at jeg 
knapt kunne vente med å høre om dette til det kommer på 



kveldsnyhetene. Og her er jeg, mer en 30 år senere, og jeg 
håper at vi får høre om det i kveld. Jeg vil vitne, under ed 
foran Kongressen, om at det jeg forteller, er sant. 

Vitne Donna Hare 

Takk skal du ha, Karl. God morgen til alle, mitt navn er 
Donna Hare og jeg jobbet ved Philco Ford Aerospace fra 
1967til1981. 

Gjennom dette tidsrommet var jeg en de$igner, illustratør og 
tegner. Jeg stod bak utskytnings-og landingsvinduene, og 
utarbeidet også plottebordet og månekartene for NASA. Vi 
arbeidet på oppdrag fra NASA, men for det meste av tiden 
jobbet jeg ved NASAs hovedkvarter ved Houston, i bygning 
8. Jeg hadde muligheten til å gjøre ekstrajobber mellom 
oppdragene, og en gang gikk jeg . gjennom et 
fotolabratorium, som forresten var et NASA laboratorium 
tvers over gangen. Jeg hadde en hemmelig klarering, som 
ikke er så høy, men jeg hadde mulighet til å ferdes inn i 
områder som trengte sikkerhetsklarering, som denne var. 
På dette tidspunkt snakket jeg med en av teknikerne der og 
han fikk meg interessert i et bilde, et NASA-bilde. Det var en 
flekk på det, og jeg spurte han hva det var for noe. Han sa: 
"Er det virkelig bare en flekk som synes på dette negativet?? 
Og han sa, smilende, mens han hadde hendene sine 
krysset; "Flekker på et bilde etterlater seg ikke runde 
skygger på bakken!!" Og det var et luftfotografi av Jorden. 
Jeg antok at det var Jorden fordi det var furutrær på det. 

Og skyggene fra fartøyet, eller hva det var for noe, var i 
samme vinkel som trærne. Og slik det så ut for meg, en UFO 
-og jeg ønsket å klargjøre overfor mannen som snakket om 
dette, betyr uidentifisert, så jeg visste ikke hva dette var for 
noe. 

Men jeg forstod på 
det tidspunktet at 
dette var svært så 
hemmelig, at dette 
var hemmeligholdt, 
fordi jeg spurte han: 
" Hva kommer du til 
å gjøre med denne 

informasjonen?" 
Han svarte: "Vi 
visker alltid disse ut 
på fotografiene før 
vi selger dem til 
publikum." Så dette 
ubehagelige lille 
fartøyet, som var på 
bildet, ville de bli 
kvitt. 

Etter dette bestemte jeg meg for å stille spørsmål til andre 
mennesker som jobbet der. Jeg fant etter hvert ut at jeg 
måtte spørre når de var borte fra stedet, i stedet for på 
stedet. 

En vakt fortalte meg at han ble bedt en gang om å brenne 
bilder, og samtidig ikke å se på bildene. Det var en annen 
vakt som voktet denne vakten , som var kledd i en grønn 
uniform, som overvåket han mens han brente bildene. Han 
sier videre at han ble fristet til å se på bildene, og han så på 
det ene og det var et bilde av en UFO. Jeg kan fortelle mer 
om dette bildet senere til dere som er interesserte. 
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Da vakten som overvåket ham så at han kikket på bildene 
ble han umiddelbart ·Slått i hodet av denne, og fikk et stort 
sår i pannen, han ble helt slått ut. Etter dette ble han redd, 
så han måtte bli beskyttet. 

En annen hendelse er følgende. Jeg kjente noen som var i 
karantene med Apollo-astronautene (Apollo 11 ). Han fortalte 
meg at astronautene så fartøyer på månen da de landet. Det 
var det han fortalte meg. Han var også redd .. . han fortalte at 
astronautene skulle holde dette hemmelig. De har ikke lov å 
fortelle noe om dette. 

Så jeg vil at dere skal vite at jeg jobbet i flere år med å grave 
inn i dette materialet. Så det er ikke alle som vet om dette 
selv om de har jobbet der lenge. Sjefen min visste ingenting 
om dette. Flere mennesker som arbeidet rett ved siden av 
meg visste heller ingenting om dette. Det hele er veldig 
merkelig. Jeg vet ikke hvordan de gjør dette, men de kan la 
noen vite om det og andre ikke. Jeg er villig til å vitne foran 
Kongressen om at det jeg sier er sant, og jeg takker dere 
mye. 

Vitne George A. Filer 

Hei. Jeg heter George Filer Ill. Grunnen til at jeg er her er at 
George Filer V er i hangaren og blir født på fredag. Jeg er en 
pensjonert etterretnings-offiser og flyver med nesten 5000 
timer [i lufta] . Jeg trodde ikke på UFOer helt frem til London 
Control kalte på oss vinteren 1962 og spurte, "om vi kunne 
jage en." 

Vi svarte "javisst". Vi stupte fra 30.000 fot til 1.000 fot, hvor 
UFOen svevet. Stupet var så voldsomt at det faktisk gikk ut 
over hva flyet var laget for å tåle. Det er ganske farlig å jage 
UFOer. 

Vel , jeg fikk UFOen på flyradaren, ca. 40 miles vekk. Vi så et 
lys langt borte og etter som vi nærmet oss fortsatte den å 
vise seg på radaren. 

Det vi fikk opp på radaren var veldig tydelig og solid, hvilket 
tyder på at det var et metallisk objekt. Vi nærmet oss og var 
ca. en mile fra objektet og det lyste på en måte opp i 
himmelen, før den forsvant ut i verdensrommet. Det lignet 
veldig på romfergene når den tar av. 

Senere jobbet jeg med etterretning. l Vietnam orienterte jeg 
General Brown om UFOer. Da jeg var i 21 ste Air Force, 
McGuire AFB, orienterte jeg General Gow om en UFO over 
Teheran, Iran i 1976. At to F-4 fra det Iranske Luftforsvaret 
hadde prøvd å avskjære UFOen. Med en gang de hadde 
aktivert avfyringssystemene gikk det elektriske anlegget i stå 
og de måtte returnere til basen. Denne hendelsen er ganske 
relevant da den ble registrert på sattelitter. 

18de Januar 1978 meldte jeg meg ved basen - hver morgen 
orienterte jeg generalstaben. Jeg lot merke til at det var lys i 
enden av rullebanen. Da jeg kom til vakthavende fortalte 
stabssersjanten meg at det hadde vært UFOer i området 
hele natten. De var på radar, tårnet hadde sett dem, de 
hadde mottatt rapporter fra andre fly, m.m. Den ene hadde 
landet eller krasjet i Fort Dicks - Fort Dicks og McGuire 
ligger ved siden av hverandre. 

Dette er nesten som 'Roswell i øst-USA'. Men uansett, en 
utenomjordisk hadde kommet ut av fartøyet og bl itt skutt av 
en militær-politimann. Den utenomjordiske hadde 
tilsynelatende blitt skadet og påbegynte veien mot McGuire. 



Av en eller annen grunn likte de fremmede Luftforsvaret, 
men Hæren skjøt på dem. Sikkerhetsoffiseren våres dro ut 
dit og fant ham død ved enden av rullebanen. Om alt dette 
ba de meg om å orientere generalstaben, en General Tom 
Sadler, ved den faste orienteringen klokken 08:00. Jeg følte 
ikke at jeg ville det. Jeg tenkte at Generalen ikke hadde 
noen sans for humor og jeg var ikke sikker på om jeg trodde 
på dette selv. Så jeg begynte å sjekke forholdene: ringte til 
483dje Command Post og alle hadde omtrent den samme 
historien. Like før klokken 08:00 den morgenen, like før jeg 
skulle orientere generalstaben blir alle veldig bekymret. De 
sa at jeg ikke burde orientere dem om det. At det var for hett, 
så å si . 

Det er, for det meste, min historie. Og jeg er forberedt på å 
fortelle denne historien i Kongressen. Og dette er 
sannheten. 

På grunn av dette har jeg fått en interesse for UFOer. Jeg er 
den østre direktøren for Mutual UFO Network 
(www.mufon.com). 

Fordelt mellom National Reporting Centre og Peter 
Davenport (http://www.msatech.com/nuforc/index.html) og 
MUFON får vi cirka 1 00 rapporter hver uke i gjennomsnitt. 
Folk fra hele USA som ser disse greiene til vanlig. Og hvis 
du begynner å se etter- de er der, og de flyr lavt, og folk ser 
dem hele tiden. 

Og dette er høyt kvalifiserte mennesker, som i all 
vesentlighet oppgir sine rapporter gjennom e-post. Takk 

Vitne Larry Warren 

God morgen mine damer og herrer og pressen. Mitt navn er 
Larry Warren. For 20 år siden, i 1980, var jeg en 
sikkerhetsspesialist anvist til RAF 
Bentwaters .. Woodbridge .. NATO .. Luftforsvars fasiliteter 
Suffolk, East Anglia. 

Jeg hadde sikkerhetsklarering av graden 'hemmelig'. Jeg 
voktet våre bakerste kjernefysiske rakett-rekker som var 

lagret der på den tiden. Dette uten at det Britiske folket 
visste noen ting om det. 
Jeg fikk oppleve deler av en UFO-hendelse som varte i 3 
dager, hvor 'objekter' gjorde fiendtlige innfall over WFA, 
avfyrte blyant-tynne stråler, hvilket gjorde bataljonen fiendtlig 
innstilt. Disse objektene var på bakken to forskjellige netter. 
Det er mulig en annen livsform ble sett. Denne sannheten er 
meget upopulær. 
Disse hendelsene var meget vesentlige med tanke på 
Henne's Majestet's Regjerings forsvar. Det samme gjelder 
den nåværende regjeringen. De er fortsatt hemmelige. 
Hendelsene er enorme og meget komplekse. Dette er mer et 
tema om menneskerettigheter enn om UFOer. For tyve år 
siden hadde dette rommet vært tomt (red. Anm. det var 
mange tilstede). Jeg ser at tidene har forandret seg. Dette er 
historie i bevegelse, men dessverre er det historie med et 
sikkerhetslokk. 

Det ville være en ære å sverge under ed at jeg så det jeg så 
og opplevde det jeg opplevde. Disse hendelsene, ikke bare 
produserte, etter adskillige benektelser av denne 
regjeringen, et memorandum av oberstløytnant Charles Halt. 
Han var nestkommanderende og memorandumet er som å 
lese en science-fiction historie. Hendelsen førte også til at 
det ble utgitt et lydbånd da disse objektene krenket 
luftområdet. Disse hendelsene er av ekstremt viktig 
betydning, sikkerhetsmessig. Jeg håper at mine soldat
kamarater blir gitt immunitet, slik at de kan slå seg sammen 
med oss her. 

Det er en ære å kunne dele scenen med alle disse 
menneskene. For alle våre barn .... min sønn Dennis ... måtte 
Gud velsigne deg ... vi kan takke verden for at du er her med 
oss også. Og jeg vil vitne foran Kongressen at det er sant. 
Gud velsigne. Tusen takk. 
Fortsettelse på side 12 

UFOER OBSERVERT VED WORLD 
TRADE CENTER DEN 11.SEPT. 2001 OG 

VED GROUND ZERO DEN 13.SEPT. 
Av Pål Aune 

Under angrepene på hvert av World Trade Centers to tårn den 11. sept. 2001 ble det 
observert to UFOer. To dager etterpå, under uværet som herjet østkysten av USA, ble 
det observert et tredje objekt, denne gang et moderskip-type objekt, rett over hva som 
nå kalles Ground Zero. Disse tre objektene ble sett av mange under direktesendingene 
fra bl.a CNN. Objektene ble også dermed festet til videobånd som både nyhetsmediene 
og publikum har i sitt eie. En rekke spørsmål kan stilles på bakgrunn av disse 
observasjonene, som bl.a; Hva var disse uidentifiserte objektene? Var de jordiske eller 
utenomjordiske? Hvordan visste de om angrepene, enten de var jordiske eller 
utenomjordiske, siden de var der, der og da? 
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P å forsiden og baksiden av dette UFO-nytt vises tre 
uidentifiserte objekter som ble observert og 

registrert i forbindelse med hendelsene ved World 
Trade Center, New York. Tusenvis av mennesker så 
disse objektene på direktesendingene fra bla CNN, 
ABC, CBS, NBC, BBC World og FOX TV. Mange 
hadde videospilleren stående på opptak kontinuerlig 
da det var en utvikling i saken nærmest time for time. 
Personer som så disse objektene sendte så en kopi 
bl.a til internettradioene Jeff Rense 
(http://jeffrense.com) og Art Bel! (http://artbell.com) 
som så la videoen og stillbilder ut på Internett. Og de 
viser uomtvistelig noe usedvanlig som burde 
etterforskes ytterligere. 

Vi kan først ta 
for oss bildet til 
venstre som 
viser et lysende 
objekt, en typisk 
dagslys-diskos, 

som beveger 
seg sakte fra 
venstre mot 
høyre. Dette 
objektet dukker 
først frem bak 

det nordlige tårnet. American Airlines flight 11 fra 
Boston med 81 passasjerer og 11 som mannskap om 
bord har for 15 minutter siden, k1.14:45 norsk tid, brast 
inn i tårnet. Objektet var synlig i flere minutter før det 
andre flyet treffer og forsvinner deretter ut av 
billedskjermen. Dette klippet ble vist på CNN i tre 
dager med det merkelige objektet tilstede. Det neste 
som skjer er at CNN dagen deretter zoomer inn bildet 
slik at UFOen ikke lenger synes. Bare en tilfeldighet, 
ingenting å bry seg om? 

Bildet til venstre 
viser et torpedo 
lignende objekt 
som raser fra 
venstre mot 
høyre i en skrå 
vinkel over TV
skjermen rett 
bak det andre 
flyet, United 
Airlines flight 
175 fra Boston 
med 56 
passasjerer og 

9 som mannskap ombord. Flyet treffer det sørlige 
tårnet klokken 15.03 norsk tid. Dette objektet kan ikke 
være en vrakrest som slynges ut fra tårnet da det helt 
klart passerer bak flyet som dernest treffer tårnet. 

Det tredje bildet viser et stort moderskip-type objekt 
som befinner seg over Ground Zero, rett over området 
hvor de to tårnene stod. På CNNs sending denne 
natten den 13.september, hvor et voldsomt uvær 

rammet østkysten av USA, så "glir" denne enorme 
UFOen plutselig frem fra skyene et par sekunder for 
dernest å trekke seg tilbake og "smelte" sammen med 
skydekket igjen. Man kan se på videoen at objektet er 
rundt og diskosformet og at det blir opplyst av et 
lynglimt og skinner nærmest metallisk. Man kan helt 
tydelig se at det er en fast struktur og ikke en 
skydannelse. 

Så kan man begynne å spekulere på om disse 
objektene var utenomjordiske eller ikke. En ting er i 
hvert fall merkelig. Hvis det var utenomjordiske som 
overvar de to angrepene på WTC, så måtte de vite 
hva som kom til å skje. Hvordan kunne de det? Hadde 
de "inside information" fra Bin Laden eller andre? "Så" 
de hendelsen prekognitivt slik at de kunne være på 
åstedet til nøyaktig rett tid? Eller var det jordisk 
produserte UFOer som var til stede? At jordiske 
UFOer eksisterer, dog ikke med på langt nær så 
fantastiske egenskaper som de ekte, kan ikke betviles. 
Hva som kan skues ved AREA 51 i Nevada-ørkenen 
utenfor Las Vegas bekrefter dette. 
Og at (del) produksjon og 
forskning av Alien Reproduction 
Vehicles (bildet til høyre) foregår 
av og ved Los Alamos National 
Laboratories, Van Karmen 
Institute, Skunk Works, Lucent 
Technologies, Boeing, Jet Propuls1on 
NASA, Lawrence Livermore National 
EG&G samt en rekke andre steder. 

Det har versert historier om UFOers tilstedeværelse 
når menneskeheten har latt seg 
involvere i voldelige handlinger, 
for eksempel under ll.verdenskrig 
da de såkalte Foo Fighters og 
"spøkelsesrakettene" (bildet til 
høyre) ble observert av både de 
allierte og tyskerne under 
bombeangrepene over Tyskland. 
Det samme skjedde under 
Koreakrigen, da amerikanere ved 
flere anledninger filmet og 
fotograferte UFOer. 

Hva som enn var til stede den 11.og 13.sept. 2001 ved 
World Trade Center så var det der. Det ble sett og 
registrert av tusener av TV-seere, hvorav mange tok 
det opp på video. Så er det opp til en hver å mene hva 
en vil om disse observasjonene, enten objektene var 
jordiske eller utenomjordiske. 

NYTT STED FOR MEDLEMSMØTER VIDEOKVELDER, FOREDRAG ETC. 
NETI vil fra mars 2002 avholde medlemsmøter, videokvelder, foredrag etc. på det nye 

AL TERNATIVSENTERET, Møllergt.23-25, Youngstorget, Oslo. 
Datoer og tider for arrangementene vil du finne på nettsidene våre. 
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TERROR OVER USA 
11.SEPT. 2001 

Hvem står bak og hvorfor? 
Av Pål Aune 

THUS HE SA/O, THE FOURTH BEAST SHALL BE THE FOURTH KINGDOM UPON EARTH, WHICH SHALL BE DIVERSE FROM ALL 
KINGDOMS, AND SHALL DEVOUR THE WHOLE EARTH, AND SHALL TREAD IT DOWN, AND BREAK IT IN PIECES. 
Daniel7:23 

Den store løgnen: når hvitt er svart og svart er hvitt og resten er gråtoner: 
There are two views of history: (1) History happens by accident or (2) It is planned. The general public is taught that history happens by 
accident. However, the upper echelons ... know that history is planned." 
GEORGE WASHINGTON 

mer enn 2.000 år har 
størsteparten av menneskeheten blitt foret 
med bevisst plantede løgner, i beste fall 
halvsannheter om oss selv og verden 
omkring oss. Og vi har vært altfor villige til å 
godta hva som kommer fra myndighetene, 
konger, presidenter, diktatorer, politikere, det 
militære, vitenskapsmenn, forretningsmenn, 
kirkesamfunnene, celebriteter osv. Kort sagt i 
fra eliten og autoritetene i alle land verden 
over. Men i hele denne tiden har det stått en 
stor gruppe personer bak denne eliten igjen. 
Denne gruppen er i dag den mektigste i 
verden med total kontroll over verdens 
pengesystem, over storpolitikken, over alle 
typer av media, over den teknologiske 
utviklingen, over utdannelsesinstitusjonene, 
over militærvesenet og faktisk også over 
UFO-fenomenet. Vi skal komme tilbake til 
denne store gruppen litt senere, med navn, 
nasjonalitet, rase og religion. 

Vi kan starte med å si at alle kriger 
og konflikter i de siste 2.000 år og mer er 
kunstig kreerte. De planlegges ofte lang tid i 
forveien av en tredjepart som står utenfor og 
bakenfor og høster fruktene, både politisk og 
økonomisk, mens de to, eller flere involverte, 
stridende og rivaliserende partene sitter igjen 
som desiderte tapere. Dette er helt i tråd med 
det Hegelianske prinsipp; (det fremsettes en) 
Tese, (deretter en) Antitese, (disse to 
kjemper mot hverandre til det fremkommer 
en) Syntese. Eller som David leke, den 
engelske konspirasjonsforskeren utlegger 
det; (skap et) Problem, (få en) Reaksjon, 
(kom med en) Løsning (på problemet du selv 
har skapt). Enda enklere ville være å si; Splitt 
og Hersk. Denne utenforstående tredjeparten 
har hele tiden spilt det samme spill og de 
aller fleste av oss har blitt lurt til å spille med, 
hver eneste gang. Hver gang vi umiddelbart 
har vegret oss mot å spille med, har 
tredjeparten ved ytterligere manipulasjon fått 

Hendelsen: 911-alarmen som gikk men aldri ble hørt og forstått av verden 1 
Hvem som stod bak 

oss med. Og de bruker alle midler 
tilgjengelige for å oss til å danse etter deres 
pipe. Denne utenforstående parten har ved 
hjelp av kløktighet og ved å skape falske 
virkeligheter grunnlagt økonomiske og 
politiske systemer som f eks kapitalismen og 
kommunismen, liberalismen og fascismen, 
etablert de forskjellige vitenskapene samt 
kvasivitenskaper som f eks psykologi og 
sosialantropologi, fått kontrollen over og 
utnyttet forskjellene i verdensreligionene, fått 
fullstendig kontroll over alle typer medier, 
bokforlag og utdannelsesinstitusjoner, 
opprettet dårlig fungerende statssystemer 
med "valg", partier med motstridende 
meninger og særinteresser av alle mulige 
slag og "meningsmålinger" hvor tallene lett 
kan manipuleres. Alt dette for å kunne 
kontrollere og lede oss i en bestemt retning 
som ender opp i verdensherredømme for 
denne gruppen. 

"The real rulers in Washington are invisible, and exercise power from behind the scenes." 
-Felix Frankfurter, justice of the U.S. Supreme Court 1939-1962 

Mediedekningen etter 11 .sept. har hentet fra Syria Times, november 14, 2001 , 
vært svært ensidig fremstilt omkring hvem av M. Agha summerer i grunnen opp hele 
som stod bak "terrorangrepene" i USA. skyldspørsmålet. Bemerk for øvrig at denne 
Ousama bin Laden, Taliban, AI-Queda, og i artikkelen er hentet fra den jødiske 
ytterste konsekvens hele den muslimske organisasjonen Anti-Defamation League sin 
verden, ble etter bare et par timer fremstilt egen nettside. 
som hovedsynderne, uten at noen holdbare 
beviser for dette er blitt fremlagt. 
Spekulasjoner omkring andre mulige 
ansvarlige har overhodet ikke vært fremsatt. 
FBI sine "beviser" mot Ousama bin Laden 
etc., som inkluderer en beslaglagt leiebil hvor 
koranen og flyinstruksjoner for en jumbo-jet 
(!!!) befant seg samt en påstand om at de 
angivelige hovedkaprerne hadde tatt flytimer 
hos Huffman Aviation i Florida på småfly(!!!) 
og at syv av "kaprerne" måtte ha dødd to 
ganger; dvs at de allerede var døde og 
gravlagt før hendelsen og derfor ikke kan ha 
deltatt, kan ikke kalles annet enn plantede 
beviser. Vi skal komme tilbake til den mest 
sannsynlige måten angrepene ble utført på, 
men først skal vi ta en titt på hva araber
verdenen, historierevisjonister og fritt 
tenkende mennesker har av synspunkter på 
hvem som stod bak angrepene på World 
Trade Center og Pentagon. En avisartikkel 

... "En israelsk representant for myndighetene 
rapporterte for et par dager siden nyheten om 
arrestasjonen av et antall israelere av 
etterretningstjenestene i Florida. Seks 
israelere mistenkt for deltagelse l angrepene 
l New York og Washington ble arrestert, for 
deretter å bli løslatt. En stor mengde Anthrax
virus ble funnet på israelerne da de ble 
arrestert. Ytterligere hadde disse 15 kart over 
World Trade Center og åtte kart over 
Pentagon-bygningen som ble angrepet 
tt .sept. Dette i tillegg til seks kart over 
Kongressbygningen, som tydeligvis var det 
fjerde angrepsmålet. l følge amerikanske 
rapporter var kartene som ble funnet på 
israelerne nøyaktige beskrivelser av 
Pentagon-bygningen og World Trade Center 
hvor deres geografiske plassering var 
definert samt en nøyaktig beskrivelse av alle 
etasjeplanene. Videre var det inkludert data 
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om flightnummerne og destinasjopnene til et 
antall sivile passasjerfly. De israelske 
myndighetene kan finne påskudd for å få de 
involverte ut av sfæren av mistanke til tross 
for at dokumentene og det dødlige viruset 
funnet på dem er tilstrekkelig for å plassere 
dem som mistenkte nr.t , som kunne ha 
muligheten til å gjennomføre slike angrep 
som fant sted i New York og Washington. Det 
ville være enkelt å få mistanken plassert på 
andre siden sionistene har en enorm 
innflytelse på de politiske beslutningstagerne 
i USA. Et faktum er at ingen jødisk 
arbeidstager var tilstede i World Trade Center 
den dagen angrepene fant sted, og Arie/ 
Sharons besøk i USA ble utsatt før 
hendelsen fant sted. Rundt 4.000 israelere 
som arbeidet i World Trade Center hadde blitt 
varslet gjennom et hemmelig direktiv om ikke 
å møte opp på arbeidsplassen den 
11 .september, noe de alle etterkom. Dette er 
åpenbart ut i fra det faktum at ikke en israeler 
eller amerikansk jøde som arbeidet i World 
Trade Center er rapportert savnet eller drept. 
Under kunngjøringen av angrepene på World 
Trade Center fra de internasjonale mediene, 
særlig de israelske, grep sjansen hurtig til å 



ta fordelen av angrepene og startet en skrev at FBU arresterte fem israelere ble 
kampanje som sørget over de 4.000 arrestert fire timer etter hendelsen da de ble 
israelerne som arbeidet i de to tårnene. Så observert i å filme hendelsen fra toppen av 
plutselig snakkes det ikke mer om disse bygningen de arbeidet i. Disse personene, 
israelerne og etterpå kommer det frem at høyst sannsynlig representanter fra Shabak, 
disse merksnodig nok ikke dukket opp den ble sett jublende og dansende over den 
dagen. Organisasjen EoZ [Eiders of Zion] åpenbare suksessen av operasjonen. FBI 
skal ha instruert de sionist-kontrollerte arresterte disse på grunnlag av deres 
mediene til å iverksette en bakvaske/ses- og "merkelige oppførsel" som også besto i 
forvirringskampanje rettet mot muslimene gledesrop og nedsettende bemerkninger. 
som gjerningsmennene bak angrepene. l Den israelske ambassade kontaktet så 
virkeligheten ble angrepene iverksatt av øyeblikkelig jødene som befinner seg i FB/s 
organisasjonen Elders of Zion, som består av toppledelse og instruerte disse så om ikke å 
300 personer som befinner seg på toppen offentliggjøre dette gjennom media. Hva som 
innen administrasjonen av den hendte er et produkt av jødisk, israelsk og 
internasjonale jødedommen. EoZ gav det amerikansk sionisme som kontrollerer 
sionist-kontrollerte FBI og det israelske verdens økonomi, media og politikk .. . Målet 
hemmelige byrået Shabak, som ligger under ved selvmordsoperasjonene i New York og 
Mossad, i oppdrag å planlegge og utføre Washington var å drive det amerikanske folk, 
angrepene. Den israelske av1sen Ha'aretz president Bush og NATO til å underkaste seg 
Hendelsen: 911-alarmen som gikk men aldri ble hørt og forstått av verden 2 
Hvordan det skjedde 

i enda større grad den jødisk-sionistiske 
ideologi og det historiske mål om 
verdensherredømme som går tilbake til den 
jødiske verdenskongress sitt mote i Basel i 
1897. Det er helt klart at Israel vil høste de 
største fordelene av denne blodige, 
avskyvekkende terrorhandlingen og at Israel/ 
tillegg vil høste enda større fordeler ved å 
anklage araberne og muslimene .. . Det er 
bare Israel som ikke frykter avsløringen om at 
det virkelig var jøder som stod bak 
operasjonen. Hvem i USA eller noen andre 
land for øvrig vil våge å anklage dem, da en 
hver anklage automatisk vil føre til snakk om 
Holocaust, Antisemitisme, forfølgelse etc.? 
De, mer enn noen annen, er i stand til å 
skjule denne kriminelle handlingen, og kan 
være sikre på at ingen vil våge å anklage 
dem". 

Three great perils wi/1 come upon the Republic. The most fearful is the third, but in this greatest conflict the whole world united sha/1 
not prevail against her. Let every child of the Republic learn to live for his God, his land and the Union. " 
GEORGE WASHINGTON 

Henholdsvis kl. 13:59, 14:02, 14:12 
og 14:01 norsk tid letter respektive AA 11 , 
UA93, UA175 og AA?? fra Logan og Newark 
lufthavner. De fire flyene frakter totalt, med 
passasjerer og mannskap, 266 mennesker. 
Alt har hittil gått som normalt både for 
passasjerene og mannskapet. Grunnen til 
dette, logisk nok, er at DET FINNES IKKE 
NOEN TERRORISTER OM BORD!!!. Hvis 
bare en av disse angivelige terroristene, det 
MÅ minst ha vært fire pr. fly, hadde blitt 
stoppet før eller på flyplassene hadde 
storalarm blitt slått og alle flyplasser hadde 
blitt stengt. Ingen fly hadde fått lov til å ta av 
eller lande. Dette betyr at ALLE kaprerne 
MÅTTE komme seg om bord i flyene. Om 
dette kritiske punktet sier den tyske 
utenriksminister .. . von Buelow i et intervju 
med Tagesspiegel 13.jan 2002 at:" Jf this Atta 
was the decisive man in the operation, it's 
real/y strange that he took such a risk of 
taking a p/ane that would reach Boston such 
a short time befare the connecting flight. Had 
his ffight been a few minutes late, he would 
not have been in the p/ane that was hijacked. 
Why should a sophisticated terrorist do this?" 
Atta var heller ikke den eneste av 
"terroristene" som kunne risikere å komme for 
sent til kaprertlyet. Dette gjaldt også flere av 
de andre. Så mest sannsynlig var det bare 
vanlige passasjerer og mannskap om bord i 
de fire flyene. 

Dette punktet fører så til det neste 
spørsmålet; Hvordan kapret "terroristene" 
flyet? Utenriksminister von Buelow sier om 
dette: "There is also the theory of one British 
flight engineer: According to this, the steering 
of the p/anes was perhaps taken out of the 
pilots' hands, from outside. The Americans 
had developed a method in the 1970s, 
whereby they could rescue hijacked p/anes 
by intervening into the computer piloting 
[automatic pilot system]. This theory says, 
this technique was used in this case. That's a 
theory .... ". Siden 1970 har denne teknikken 
blitt svært sofistikert. Det har på Discovery 
Channels programserie Ultimate Science blitt 
vist hvordan en Boeing 747, en jumbo-jet, 
ved fjernstyring kan ta av, foreta forskjellige 
manøvrer for dernest trygt å lande igjen 
UTEN AT EN SJEL ER OMBORD. Hvis vi nå 
går tilbake til hendelsen så foretar alle flyene, 
ca.15 min.etter take-off, plutselige avvik fra 

ruten. Dernest følger flyene en nærmest 
robotaktig kurs direkte på målene, unntatt det 
siste som krasjet på et jorde utenfor 
Pittsburgh. Hva som skjedde med dette flyet 
skal vi komme tilbake til. Hvis nå disse 
kaprerne var virkelig dyktige piloter, så kunne 
de nok greie en slik mesterlig oppgave, men 
kaprere trent opp på simulatorer for småfly? 
Og en flymanual for en jumbo-jet som ble 
funnet i en av de angivelige kaprernes 
leiebil? For det første så er det noe helt annet 
å fly et stort jetfly enn et småfly med 
propellmotor. For det andre så fløy disse 
"kaprerne" fly av typen Boeing 767 og 757, to 
fly med helt andre karakteristikker enn det 
mye større 747. Sannheten er nok heller at 
de fire flyenes elektroniske kommandokretser 
ble "overtatt" av et eller flere AWACs-fly. På 
Discovery-programmet fortalte representanter 
fra det militære at de UTEN 
VANSKELIGHET KUNNE KONTROLLERE 
MINST FIRE SLIKE FL Y SAMTIDIG. Von 
Buelow sier om dette: "/ can state: the 
planning of the attacks was technically and 
organizationally a master achievement. To 
hijack four huge airplanes within a few 
minutes and within ane hour, to drive them 
into their targets, with complicated flight 
maneuvers! This is unthinkable, without 
years-Jong support from secret apparatuses 
of the state and industry." Her må vi komme 
tilbake til flyet som krasjlandet i Pittsburgh. l 
dette flyet må tydeligvis pilotene ha 
gjenvunnet kontrollen over det og forsøkt å 
nå nærmeste flyplass for å lande normalt. l 
STEDEN BLIR FL VET SKUTT NED AV ET 
KAM PL Y PÅ ORDRE FRA BUSH. Poenget 
med dette er at man ikke kunne ha noen 
vitner til å fortelle om hva som virkelig 
skjedde. 

Når påstanden om at Bush er 
direkte involvert i dette er fremsatt så krever 
det en forklaring. La oss begynne med å si at 
så å si alle amerikanske politikere er korrupte 
og i lomma på sionistene. Hvis man ser på 
sammensetningen av presidentkabinettet og 
kongressen i det minste tilbake til Lyndon B 
Johnsen så vil man se at over % av dem er 
jøder. Dette gjelder i enda større grad Bushs 
kabinett. Her er over 90% jøder. De øver en 
enorm innflytelse på USAs regjering og på 
nærmest alle andre lands regjeringer, og har 
gjort det i svært lang tid. Som eksempel på 
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dette kan vi se på en artikkel fra avisen Truth 
At Last nr.431 for 2002. Overskriften lyder; 
Jødisk Lobby Skryter Mens USA Dras Inn l 
Israelsk Krig. Artikkelen fortsetter med: Den 
hebraisktalende radiostasjonen Kol Yisrael 
plukket opp en samtale mellom Shimon 
Perez og statsminister Ariel Sharon: Perez 
kommer med innvendinger mot Sharon om at 
israelerne i det minste skulle opprettholde 
pretensjonen om å få en slutt på 
voldshandlingene slik at amerikanerne ble 
fornøyde. Sharon skriker så rasende til 
Perez; "Hver gang vi foretar oss noe, så 
advarer du meg om at Amerika vil gjøre ditt 
og Amerika vil gjøre datt. Jeg vil si deg noe 
som vil gjøre dette helt klart. ; Ikke bry deg 
om noe amerikansk press på Israel. Vi, det 
jødiske folk, kontrollerer Amerika og 
amerikanerne vet det." Den amerikanske 
generalen George Brown sa allerede for 25 
år siden at da han informerte en representant 
for de israelske myndighetene om at de ikke 
ville kunne få innvilget all utenlandshjelpen 
de søkte om så svarte denne representanten 
da General Brown slik; Ikke bekymre deg om 
Kongressen. Vi skal ta oss av Kongressen". 
Stort klarere kan det ikke uttrykkes om Israels 
og jødenes makt i Washington. 

Visepresident Dick Cheney er for 
øvrig heljøde og sionist på sin hals. Både 
Bush-familiens og Dick· Cheneys formuer er 
bygget opp på vesentlig olje. Hva som er av 
særlig interesse i denne saken her er at 
Bush-familien har store aksjeposter i et 
oljeboringsselskap kalt UNACO. Dette 
selskapet forsøkte i 1993 å komme frem til en 
avtale med den afghanske regjering om å 
føre en oljeledning fra Uzbekhistan gjennom 
Afghanistan, da det befinner seg 
60.000.000.000 (60 milliarder) fat med råolje 
under bakken i bare dette ene landet alene. 
De andre landene i nærheten har også 
enorme oljeforekomster. Av1alen med 
Afghanistan mislyktes den gangen, men nå 
står amerikanerne der med soldater, og med 
FNs og "krig mot terror-koalisjonens" støtte, 
så da tar det nok ikke lang tid før bygging av 
ledningen og utvinningen av olje tar til. Og 
tusener av uskyldige sivile afghanere har hittil 
måttet bøte med livet, og flere vil det bli som 
vi skal se, ikke bare l Afghanistan men i 
mange andre. Det finnes nemlig en rekke 



andre motiver for hvorior Afghanistan ble 
valgt som "terrormål" nr.1. 

Årsak nr.1 er at Bush og co. måtte 
ha en synder utnevnt på forhånd før de satte i 
gang. Ousama bin Laden var det periekte 
valg da han allerede befant seg i 
Afghanistan. Han kunne dermed brukes som 
offer for "lone nut"- forklaringen i mediene. 
"Lone nut"- forklaringen går ut på at det 
ALL TID ER EN ENESTE GALNING som er 
mesterhjernen bak en hendelse. Personer 
som Georges Wilkes Booth, Lee Harvey 
Oswald, Earl Ray Jones, John Hinckley etc. 
er representanter for dette. Men for å kunne 
gi en plausibel forklaring overtar publikum 
måtte man trekke inn AI-Queda og Taliban, 
da en hendelse av et slikt fonmat 
nødvendigvis ikke kunne utføres alene, men 
det er Ousama bin Laden som er 
mesterhjernen og "the lone nut" her. Ousama 
bin Laden er lo øvrig en helt annen person 
enn den mediene fremstiller. Han er en blant 
53 andre brødre og søstre i bin Laden
familien og er en del av familiens 
milliardforetagende Bin Laden Group. Bin 
Laden Group er i hovedsak involvert i store 
entreprenør-prosjekter som veibygging, 
flyplassutbygging, damanlegg, 
kraftverksutbygging, gruvevirksomhet, 
telekommunikasjon etc. i muslimske land. De 
har også hovedansvaret for bygging, 
vedlikehold og restaurering av religiøse bygg, 
f eks Mekka. Sin-laden er utdannet på 
Harvard og har en MBA i økonomi. Han er 
meget belest og blir beskrevet som en som 
bruker mye tid på å filosofere. Typisk 
terrorist? En annen ting er at på 1980-tallet 
da Afghanistan kjempet mot Sovjet-Unionen 
så var Ousama en frihetskjemper i USAs og 
medienes øyne. l den forbindelse er det 
ingen hemmelighet lenger at Ousama og AI
Queda ble opplært, støttet finansielt og utstyrt 
Krigen mot terror 
hva er hensikten? 

med våpen av CIA. Så hvis det er noen som 
er skyld i at bin-Laden eventuelt har blitt en 
terrorist så er det USA. Så over til 
forretningsmannen Ousama. En liten 
"vareopptelling" av bedrifter hvor bin-Laden 
er involvert følger her: ei-Hijrah for 
Construction and Development Ltd, Wadi ai
Aqiq" Company, Taba lnvestment Company 
Ltd., ei-Shamal /slamic Bank, Bin-laden 
Brothers for Contracting and lndustry, 
Hunting Surveys Ltd (UK) for prefab 
construction and with the Dutch Pander 
Projects Group for distribution of luxury 
products, Baud Telecommunications, 
Cadbury Schweppes etc. Det antas at 
mannen er god for minst 300 millioner dollar, 
og her kommer det mest interessante inn. 
Ousama bin-Laden har drevet "business" 
med Bush-familien siden starten på 1970-
tallet gjennom bl.a to fanmasøytiske 
selskaper kalt BioPort og lsis 
Phanmaceuticals. Det ene produserer 
Anthrax-viruset mens det andre produserer 
Anthrax-vaksinen. Bush- og bin
Ladenfamilien har også felles interesser i 
Carlyle Group, et av verdens største 
investeringsselskap. Nok en merkelig ting er 
at Sharon Percy Rockefeller deler flere konti i 
Harris Bank i Chicago med Ousama bin
Laden. Disse kontiene kan føres tilbake til 
flere store entreprenørbedrifter i Midt-Østen. 
Så alt tyder på at Ousama bin-Laden er med i 
det finansielle globale toppsjiktet, som ikke 
akkurat er kjent for stuerene 
forretningsmetoder (bare se på ENRON
skandalen), og har "terrorisme" som 
fritidsaktivitet. Så selv om bin-Laden ikke er 
"den kjekkeste gutten i klassen" så betyr ikke 
det at han stod bak angrepene den 11 .sept. 
En ting som må sies i den forbindelse berører 
"anklagen" på 70 punkter utarbeidet av FBI 
hvor bare åtte punkter omtaler Ousama bin-

Laden direkte. Denne samlingen av "bevis" 
ble tatt i mot med åpne armer av 
"koalisjonen" og gav Bush fri bane til å 
erklære krig, ikke bare mot en gruppe 
"terrorister", men mot et helt land. Ikke nok 
med det, men "anklagen" uttrykker spesifikt at 
bevisene ikke er holdbare i en rettssal, men 
gode nok til å starte en krig: This document 
does not purport to provide a prosecutable 
case against Osama bin Laden in a court of 
law. lntelligence otten cannot be used 
evidentially, due both to the strict ru/es of 
admissibility and to the need to protect the 
safety of sources. But on the basis of all the 
information available HMG is confident of its 
conclusions as expressed in this document. 

Årsak nr.2 for amerikanernes 
tilstedeværelse, og senere FN- og NATO
tropper, i Afghanistan er å ha et strategisk 
"Cuba" mot Russland og Kina. l tillegg ligger 
landet "midt i smørøyet" for den videre 
opptrapping av "krigen mot terror" i Irak, Iran, 
Libya, India, Pakistan etc. "Keiser" Bush sa i 
sin krigstale i kongressen at det var 60 land 
som skjuler terrorister. Og at planen var å gå 
til direkte angrep på disse landene hvis de 
ikke utleverte eller selv tok seg av disse 
terroristene. l virkeligheten mener han 
selvfølgelig at alle disse landene vil bli 
angrepet UANSETI om de utleverer eller tar 
seg av disse terroristene selv. Vi må her 
gjøre det klart at USA alene ikke kan 
gjennomføre dette, men må ha drahjelp fra 
"koalisjonen", samt at "terroristnasjonene" må 
provoseres til å gå løs på hverandre. Dette 
kan gjøres på ymse måter som: 
terroraksjoner iverksatt av CIA, "diplomatiske" 
besøk av superjøden og "reisende i død" 
Henry Kissinger, skittkasting og politisk 
krangel i mellom landene og i FN, urettferdige 
sanksjoner, embargoer, rase- og 
religionshets etc 

"We must speak the truth about terror. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September 
the 11th, malicious Iies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty." 
(World Emperor) George (Sieep) Walker Bush speaking (lying) befare the UN General Assembly 11 /10/2001 

Hensikten med "krigen mot terror" 
på det planet det i dag befinner seg på er å 
knuse all mulig opposisjon mot den 
internasjonale sionismen. Ved effektivt å 
bruke muslimske "terroristgrupper", spredt 
over hele verden, som hovedfiender kan man 
både få kontroll over de landene hvor slike 
grupper oppholder seg, og som "beskyttes" 
på en eller annen måte. En annen vesentlig 
faktor er at den muslimske religion og dens 
tilhengere desimeres i antall samt at kontroll 
over disse landene oppnås, slik som nå har 
skjedd i Afghanistan. Når dette målet er nådd 
vil man gå løs på den svarte rase, den gule 
rase og den røde rase og deres respektive 
land og religioner samt grupperinger i andre 
land. Helt til sist vil hvite kristne, katolske eller 
protestanter etc. i alle land, bli ansett som 
"terrorister" og den siste skanse vil være falt. 
Da vil det bare finnes en gruppe igjen, med 
total kontroll av alt og alle; jødedommen og 
sionismen. l boken Pawns in the Game av 
William Guy Carr, som kom ut i 1950, forteller 
han om de tre verdenskrigene som er 
nødvendige for jødenene å nå målet, sier han 
på side 15; "For å utløse 3. verdenskrig må 
det oppmuntres til å utnytte 
forskjellene .. . mellom de politiske sionistene 
og den muslimske verden. Krigen vil bli 
dirigert på en slik måte at islam og sionismen 
vil ødelegge hverandre, mens samtidig vil de 

resterende nasjonene, enda en gang splittet 
og stående i mot hverandre, vil bli tvunget til 
å kjempe mot hverandre inntil ett nivå av total 
utmattelse fysisk, psykisk, mentalt, spirituelt 
og økonomisk er nådd." 

Planene om tre verdenskriger og 
tre revolusjoner, den franske, den russiske og 
den kinesiske, for å nå målet om 
verdensherredømme stammer første 
omgang fra Talmud og Zions Vises 
Protokoller som vi skal komme tilbake til , men 
disse planene ble utformet i detalj av 
frimureren Albert Pike i årene 1859-1 871. 
Han ville skape, bygge opp, organisere og 
utbre kommunisme, fascisme, nazisme og 
andre internasjonale politiske systemer og 
bevegelser for dernest å bruke disse som 
instrumenter, enten i mot hverandre eller i 
kompaniskap alt ettersom nødvendig, for å 
nå målet innen utgangen av neste århundre 
(husk at Albert Pike skrev dette på 1800-tallet 
og at han dermed så målet nådd i løpet av 
1900-tallet, en tidsberegning som nærmest er 
utrolig nøyaktig, da målet i tid er svært nær i 
å gå i oppfyllelse). 

"Make no mistake about it" som 
president Bush elsker å si ; den tredje 
verdenskrig startet den 11.sept. 2001 og vil 
fortsette til målet er nådd, hvis ikke 
frihetselskende, gudfryktige og fredelige 
mennesker over hele verden, uansett rase, 
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religion alder eller kjønn, våkner opp og ser 
hvem og hva som er hovedfienden. Albert 
Pike skrev om de som streber etter uimotsagt 
verdensdominans vil provosere frem den 
største sosiale omveltning verden noensinne 
har opplevd. "Vi skal slippe løs nihilistene og 
ateistene, og vi skal provosere frem en 
formidabel sosial kataklysme som i all sin gru 
klart vil vise nasjonene effektene av absolutt 
ateisme, maksimal grusomhet og det mest 
blodige kaos. Så, overalt , vil borgerne, 
forpliktet til å forsvare seg selv mot verdens 
minoriteter av revolusjonære, utslette disse 
sivilisasjonens ødeleggere, og den store hop, 
desillusjonert av kristendommen, hvis 
deistiske ånd vil fra det øyeblikk være uten 
retning, lengtende etter et ideal, men uten å 
vite hvor en skal rette sin tilbedelse, vil motta 
det sanne lys gjennom den universale 
manifestasjon av Lucifers doktriner, endelig 
bragt ut i publikums skue, en manifestasjon 
som vil være et resultat av den generelle 
reaksjonære bevegelse som vil følge etter 
destruksjonen av kristendommen og 
ateismen, begge overvunnet og utslettet på 
samme tid". Dette vil i klartekst si en 
satanistisk styrt verden hvor alle, unntatt en 
liten klikk på toppen, vil leve under det 
grusomste tyranni. George Orwells 1984 vil 
være virkelighet. 



Bemerk for øvrig at hovedpersonen 
i boken heter Winston Smith, hvor initialene 
er WS. Nå prøv selv å uttale disse 
bokstavene i sammenheng og du vil få en 
tilnærmet uttale av ordet JEWS. Boken 1984 
er ellers fylt av hentydninger som dette. Et 
annet særtrekk ved boken er betydningen av 
dobbelt-tenkning, at en person kan ha både 
sannhet og løgn om en sak i seg samtidig, og 
velge etter nødvendighet hva som skal 
brukes. Det er derfor politikere og andre kan 
lyve uten å rødme. De TROR nemlig på sine 
egne løgner og kan i situasjonen totalt 
utelukke sannheten som de i øyeblikket 
bevisst undertrykker. Prinsippet om dobbelt
tenkning er nemlig basert på en mental 

viljesakt hvor to motstridende meninger ligger 
i to forskjellige "avdelinger" i hjernen og ikke 
har noen direkte forbindelse med hverandre, 
unntatt når ens egen vilje eller en utvendig 
kommando gis, styrer hvilken av dem som 
skal brukes. Dette er helt i tråd med hvordan 
sinnskontroll fungerer. Det klareste eksempel 
på sinnskontroll, og den som ligger nærmest i 
tid, er hendelsen i USA den 11 .sept. som 
totalt var basert på sinnskontroll av massene. 
Alle mennesker som så dette grusomme 
skuespillet (Problemet) utfolde seg "live" på 
TV-skjermen skulle bli hypnotisert, vi skulle 
bli hensatt i en tilstand av sjokk. l en slik 
tilstand opphører de logiske 
hjernefunksjonene og en utenforstående som 

har iscenesatt hendelsen og har tilgang til 
ytterligere manipulasjon, slik som å øve 
innfly1else på mediene, kan 
retningsbestemme hvor Reaksjonen skal 
utløses. Hvis det ikke ble innarbeidet en 
retning for reaksjonen på denne hendelsen 
ville reaksjonen bli "hengende i løse luften" 
og derfor være meningsløs. Med 
annonseringen av Ousama bin-Laden som 
hovedsynder for hendelsen ble hjernens 
logiske funksjoner koblet inn igjen og 
Reaksjonen fikk et Mål, en Løsning. Det 
tragiske er bare at publikum, helt bevisst, ble 
ledet, som flere ganger før, mot det gale 
Målet. 

De Onde Skrifter 
Talmud og Zions Vises Protokoller 
"Even the best of the Goyim (gentiles) should be kil/ed"- Goyim = Cattle = All non Jews 
Original Hebrew of the Babylonian Talmud as quoted by the 1907 Jewish Encyclopedia, Soferim 15, Rule 1 O. 

Angrepene på World Trade Center, Relations (Norsk Utenrikspolitisk Institutt her disregarded, is a/ready entirely in aur hands". 
Pentagon, og mest sannsynlig hjemme), Trilateral Commission, BilderBerg Dette var bare noen svært få utdrag fra 
Kongressbygningen som mål for det fjerde Group, Club of Rome og Royal Institute of protokollene som er gjennomsyrt av kynisme 
flyet, den 11.september 2001 var et ledd i en International Affairs. Men tilbake til og ondskap. Når det gjelder TALMUD så er 
Plan hvor vi kan ta som utgangspunkt Zions protokollene, som kan beskues i British også denne fylt av hat mot alle andre enn 
Vises Protokoller. l Basel, Sveits, i 1897 ble Museum, London, og som har vært gjennom jødene selv. Noen få utdrag herfra vil vise 
den første jødiske verdenskongress avholdt. to rettssaker for å få bekreftet deres ekthet. dette; "The seed of a Goy is worth the same 
Her ble det fremlagt en disposisjonsplan på Vi skal ta et par utdrag fra protokollene; "aur as that of a beast; The Goyim are all unclean 
hvordan målet om verdensherredømme for power in the present tottering condition of all and pol/ute all who come in contact with 
jødene skulle virkeliggjøres. Jødene hadde forms of power wi/1 be more invincible than them; A jew is required to avoid all Christians 
opp til da allerede skaffet seg enorm makt any other, because it wi/1 remain invisible until and to do all he can to exterminate them; He 
med sin rikdom og posisjoner i samfunnet, så the moment when it has gained such strength who strikes an lsraelite acts as it he slaps the 
målet var absolutt ikke drømmerier men that no cunning can any langer undermine it; face of God; The lite of the Goyims and all 
kunne virkeliggjøres. Planen som ble fremlagt We must not stop at bribery, deceit and their physical powers belongs to the Jews; ;It 
inneholdt bla det tidligere arbeidet til treachery when they should serve towards is permitted to deceive a Goi; A Goi who 
llluminati, som ble stiftet den 1.mai 1776 i the attainment of aur end; aur international pries into the Law (TALMUD) is guilty of 
Bayern av Adam Weishaupt, og av frimureren rights wi/1 wipe out national rights; Abuses of death". Slik kan vi fortsette over hundrevis av 
Albert Pike som vi tidligere har nevnt. Vi kan power wi/1 put to the final touch in preparing sider. Ingen andre "religiøse" tekster i verden 
også her nevne Mayer Amschel Rothschilds all institutions for their overthrow and kan sammenlignes med TALMUD. Den er 
viktige møte i 1773 i Frankfurt hvor han la everything wi/1 fly skyward under the blows of unik med hensyn til hat mot alle andre og til 
frem en plan på 25 punkter om hvordan the maddened mob; All these so ca/led skryt og opphøyelse av dem selv som Guds 
verdensherredømme skulle oppnås overfor "Peoples Rights" can exist on/y in idea, an Utvalgte Folk. Til forsvar for jødene må her 
møtedeltakerne. Det politiske arbeidet ble her idea which can never be realized in practical sies at det er sionistene og ikke vanlige jøder 
"satt ut" til Adam Weishaupts llluminati hvor lite; In order to give the Goyim no time to som arbeider full tid for å oppnå målet om 
gjennomførelse av konspirasjoner, think and take note, their minds must be verdensherredømme. Og de tok et langt skritt 
infiltreringer, revolusjoner, kriger osv ble hans diverted towards industry and trade. Thus, all fremover den 11.sept. 2001. Overfor leseren 
"ansvar", mens det økonomiske arbeidet nations swallowed up in the pursuit of gain vil jeg foreslå å gå inn på Internett eller på 
skulle utføres av de internasjonale bankørene and in the race for it wi/1 not take note of their nærmeste bibliotek for selv å vurdere om en 
som skulle finansiere planen. llluminati kom common toe; We sha/1 create an intensified gruppe, som i dag teller rundt 40 millioner på 
et stykke på vei, men ble avslørt og oppløst centralization of government in order to grip verdensbasis, virkelig har den makten, det 
tidlig på 1800-tallet, men arbeidet fortsatte in aur hands all the forces of the community; synet på seg selv, har en slik plan som her 
videre i det skjulte og i dag er llluminati That so ca/led "Great Power" - the Press, fremlagt og en slik vilje til å gjennomføre den, 
organisasjoner som bla Council on Foreign which, with a few exceptions that may de uansett hvordan, gjennom flere tusen år. 

UFO Disclosure Project -fortsettelse fra side 6 
Vitne Harland Bentley: 
God morgen. Mitt navn er Harland Bentley. l 1957 og 1959, var jeg i 
den amerikanske Hæren, stasjonert ved Nike Ajax Missile Facility i 
Maryland. l Mai 1958, omtrent klokken 06:00 hørte jeg en lyd 
utenfor, omtrent som en pulserende transformator. Jeg satte meg 
opp i min køye, så ut av vinduet og så et fartøy som var på vei mot 
bakken og braket ned i den. Det falt deler av fartøyet. Det lettet 
umiddelbart igjen. 
Det er mer til den historien, men jeg har ikke tid nå. Den neste 
natten hadde jeg radarvakt. Jeg fikk en oppringning fra rakettbasen i 
Gaithersburg. Han sa, " jeg har 12-15 UFOer utenfor, fra 50 til 1 00 
fot (en amerikansk fot=ca. 30 cm.) over meg". Jeg spurte ham 
hvordan de hørtes ut. Han holdt mikrofonen ut av vinduet og 
sa "sånn". Det var den samme lyden jeg hørte dagen før ... bort sett 
fra at det var flere av dem. Radaren min var stand-by, så jeg 
skrudde den umiddelbart på og fikk et 'blipp' like utenfor refleksen 
fra bakken. Jeg markerte den på radarskjermen. Og så noen 
minutter etter lettet de plutselig alle sammen. l løpet av to runder 
med radarsveipet hadde et av objektene flyttet seg 17000 miles per 
time (red. anm. over 27000 km per time). Det var mitt første tilfelle. Ti 
år senere bodde jeg i California og hadde blitt fil. kand. Det eneste 
jeg kan fortelle er at jeg var i California et sted og jobbet med et 
klassifisert prosjekt som ikke hadde noe med den første hendelsen 
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å gjøre. En gang jeg jobbet og klokken var 2 eller 3 på natta, 
California-tid, hørte jeg en Houston astronaut kommunikasjonslinje. 
Jeg ga den ikke mye oppmerksomhet, helt til jeg hørte ordet 'bogey' 
(uidentifisert mål). Jeg skjerpet ørene med en gang, naturligvis. 
En UFO av et slag, enten det var fartøy, meteoritt eller hva som 
helst var på kollisjonskurs med fartøyet fra Houston som var på en 
runde rundt månen. Jeg lyttet på denne kommunikasjonslinjen en 
stund og fortsatte arbeidet mitt. Og så hørte jeg, "Der er de". l 
astronaut-verdenen, som noen av dere kanskje vet, er det en 
terminologi som heter "grønn skilpadde" (green turtle). Det var slik 
før, uten at jeg vet det nå, at banning og blasfemi over 
kommunikasjonslinjene i rommet er ulovlig. Når en gjør det, får den 
første som svarer "green turtle" spandert middag på seg og sin 
familie på det dyreste stedet ved Cape Canaveral av den som 
opprinnelig bannet. Vel, for å avslutte dette fort, hadde det seg slik 
at en hadde sagt "Faen, så fort de flyr." Og noen ropte "green turtle". 
Den første som bannet, bannet igjen og sa et synonym til 'avføring' 
og noen andre ropte "green turtle". Det var så jeg nesten så ham for 
meg med sammenbitte tenner. Nå måtte han spandere to dyre 
måltider. Den enkelte opplevelsen jeg har hatt vil jeg forklare foran 
Kongressen, om nødvendig, hvor jeg forklare nøyaktig hva som 
skjedde. Tusen takk. 
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OKKULT KJEMI 
Hvordan man ved forstørrelse gjennom "klarsyn" 
kan se strukturen av grunnpartiklene som bygger 

opp atomet, molekyler, grunnstoffene osv. 

Av Pål Aune 

Denne artikkelen forteller hvordan to personer, Annie Besant (1847-1933) og 
C.W.Leadbeater (1847-1934), over en tidsperiode på 40 år ved hjelp av en spesiell 
yogateknikk ble i stand til å "se" materien slik intet elektronmikroskop eller 
partikkelakselrator ville være i stand til å gjøre. Det er sagt i indisk yoga at en godt trent 
person "kan gjøre seg selv uendelig liten ved viljen". Med dette menes ikke at personen 
undergår en forminskning i kroppsstørrelse, men bare at, relativt sett, vedkommendes 
oppfatning av seg selv kan bli så minimalisert at objektene som normalt opptrer som 
små synes store. De to forskerne hadde gjennomgått en opplæring av deres østlige 
guruer i denne spesielle formen for yoga, så når de observerte et kjemisk atom 
opptrådde dette som sterkt forstørret for deres øyne. 

HVA DE sA var at alle elementer er bygget opp av enheter 
kalt ANU, som er det ultimate fysiske atom. Som man kan se 
av bildet er ANU hjerteformet. Dette kommer av at 
livskraften, som kommer fra astral 
planet, strømmer inn utenfra og 
ovenfra, noe som forårsaker senkningen 
på toppen. Deretter strømmer kraften 
ned gjennom strukturen i 
virvelbevegelser og forlater "kjernen" 
nederst i en spiss for så på utsiden å 
bevege seg oppover til den igjen 
forsvinner ned i senkningen på toppen. 
Denne bevegelsen fortsetter 
kontinuerlig så lenge livskraften, som 
kommer fra astralplanet og kan 
betegnes som Gudskraften, finnes. 
ANU-elementet har også en pulserende 
bevegelse, som et hjerte. Den trekker 
seg sammen og utvider seg. l tillegg 
roterer ANU rundt seg selv. Hele 
strukturen har altså tre bevegelses 
mønstre; et ovenfra og nedover; et utover og innover; og et 
rundt seg selv. En fjerde ting er at ANU har en speilvendt 
motsats, en kvinnelig eller negativ motpart, så ANU har en 
positiv og negativ, en mannlig og kvinnelig bestanddel. 
Avhengig av aktiviteten i ANU-elementet så lyser det i alle 
regnbuens farger, og fargene er sterkest når energien er 
sterkest. ANU kan knapt kalles en "ting", selv om den er 
materialet hvorav alt fysisk er skapt. Hvis livskraften, kalt 
FOHAT av teosofer, plutselig skulle stoppe å strømme inn 
fra astralplanet ville ANU rett og slett forsvinne; det ville ikke 
være noen ting igjen. Det vil si det samme som at hvis Gud 
stanset livskraften i å strømme inn fra astralplanet, så ville 
det fysiske univers forsvinne; det ville ikke lenger finnes noe 
univers. 
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DEN FØLGENDE UTREDNING ble skrevet av C.W.Leadbeater 
i 1907. Den vil gi ytterligere essensielle detaljer angående 

nene mellom naturplanene og ANUs struktur: 

DEN VITENSKAPELIGE HYPOTESE 
er at rommet er fylt med en 
substans kalt eteren, hvis 
beskaffenhet mange tydelige 
motsetningsfylte utlegninger har 
blitt laget. Den er trodd å være 
uendelig tynnere enn den 
tynneste gass, absolutt 
friksjonsløs og uten vekt, og 
likevel fra et annet synspunkt 
være tettere enn den tetteste 
materie. l denne substansen er 
det ultimate atomet trodd å flyte 
rundt som støvpartikler i luften og 
lys, varme og elektrisitet er antatt 
å være effekten av dets 
vibrasjoner. 

TEOSOFISKE ETIERFORSKERE HAR, ved å benytte metoder 
som for tiden ikke er tilgjengelig innen den fysiske vitenskap, 
funnet at denne hypotesen inkluderer to totalt forskjellige og 
vidt separerte sett av fenomener. De har vært i stand til å 
håndtere stadier av materien høyere enn gasser, og har 
observert at det er ved anvendelsen av vibrasjoner i denne 
finere materien at lys, varme og elektrisitet manifesterer seg 
for oss. 

LA OSS KALLE denne substansen koilon, siden den fyller 
opp hva vi vanligvis kaller det tomme rom. Ved ethvert mulig 
hjelpemiddel som setter oss i stand til å kunne se koilonen, 
virker det som om den har en homogen karakter, selv om 
den i realiteten mest sannsynlig ikke er det. Den svarer til de 
vitenskapelige krav på den måte at den er utenfor alle 
proposjoner tettere enn noen substans vi kjenner til og hører 



til en annen orden og type av tetthet i det hele tatt. For selve 
kjernen og forbindelsen mellom begrepene av hva vi kaller 
materie er ikke koilon, men fraværet av koilon. Så for å 
forstå de virkelige forholdene må vi endre våre ideer med 
hensyn til materien og rommet - endre dem nesten til en full 
reversering av terminologien. Tomhet har blitt til solidhet og 
solid het til tomhet. 
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FOR A HJELPE oss å forstå mer eksakt må vi undersøke det 
ultimate atomet på det fysiske plan. Den er bygget opp av 1 O 
ringer eller strenger, som ligger side ved side, men som aldri 
berører hverandre. Hvis en av disse ringene tas ut av 
atomet, og blir tvunnet ut fra sin merkelige spiralform og lagt 
ut på en plan flate, vil vi finne at den er en komplett sirkel -
en tett tvunnet endeløs kveil. Denne kveilen er i seg selv en 
spiral inneholdende 1.680 viklinger. Den kan igjen vikles ut 
og vil da utgjøre en enda større sirkel. Det finnes i hver ring 
syv sett av slike viklinger, hver finere enn den forrige, hvor 
aksen på hver ligger i rett vinkel på hverandre. Prosessen 
ved å vikle dem ut i rekkefølge kan fortsette til vi har en 
enorm sirkel bestående av de minste punkter som tenkes 
kan, som er tredd som perler på en snor. Disse punktene er 
så ufattelig små at flere millioner av dem trengs for å gjøre 

opp et ultimat fysisk atom. De fremstår som basisen av all 
materie hvorav vi ikke har noen vesentlig kjennskap til; det 
astrale, mentale og buddhiske atomet er også oppbygget av 
dem, så vi kan anse dem som fundamentale enheter som 
alle materielle atomer, uansett hvilket plan de befinner seg 
på, er bygget opp av. 

DISSE ENHETENE ER alle like, sfæriske og av absolutt 
enkelhet i konstruksjon. Selv om de danner basis for all 
materie, er de i seg selv ikke materie. De er ikke blokker 
men bobler. De minner ikke om såpebobler som svever i 
luften, som består av en tynn film som separerer luften 
utenfor fra luften innenfor, hvor filmen har en indre og en ytre 
overflate, men heller om luftbobler som stiger opp gjennom 
vann. Bobler som kun har en overflate - en overflate hvor 
luften innenfor presser vannet tilbake. Akkurat som boblene 
ikke er vann, men isteden de punktene hvor vannet er 
fraværende, så er disse enhetene ikke koilon , men fraværet 
av koilon. 

HVA ER sA deres virkelige innhold- den veldige kraften som 
kan båse bobler i et materiale av uendelig tetthet? Hvilken 
annen kreativ kraft enn den av Logos, Åndedraget fra Hans 
ånde som han puster ut i vannene i rommet når han ønsker 
at en manifestasjon skal finne sted. Disse uendelig små 
boblene er "hullene" som Fohat graver i rommet. Logos selv 
fyller dem, og lar dem eksistere tross det uendelige trykket 
fra koilon, fordi Han fyller dem med sin kraft. Disse "stenene" 
er det Han benytter for å bygge sitt univers, og alt annet 
innenfor hva vi kaller materie, uansett på hvilket plan, høyt 
eller lavt, så er disse byggestenene guddommelige i sin 
essens. 

SLIK BUR VERDENENE gradvis bygget opp, og alltid ut av det 
selvsamme materiale som for oss synes som ingen ting, og 
allikevel er den grunnleggende gudommelige skaperkraften. 
Det er så menn en veritabel kraft, å bygge noe ut av 
ingenting. 

Kilde : Occult Chemistry, C.W.Leeadbater & Anne Besant, Essinger 
Publishing Co., Montana, USA. ISBN 1-56459-678-8. 

LIV OG LEVNET PÅ ERRA, OKTRA OG SIRIUS 
Av Tore Alfstad og Rune Øverby 

Erra: 
Denne planeten finnes i Pleiadene ca 500 lysår fra jorden. Planeten 
er en av flere planeter som omkranser stjernen Taygeta i Pleiadene. 
Den er planet nummer tre regnet fra solen. På naturplanet som har 
astral frekvens finnes det liv i form av mange store praktfulle 
krystaller som vokser opp av jorden og som kommuniserer med den 
kosmiske computer. Går en til neste prubunsiske nivå finner en 
Semjases naturplan på en engonisk frekvens som er litt høyere enn 
Jordens humpnap. Dette er planetens laveste sivilisasjonsbærende 
naturplan. Dette naturplanet er frodig med mange praktfulle planter 
og trær. Det finnes to hav på dette naturplanet, og vannet i havet er 
mindre salt enn det er på Jorden. Topografien er variert med 
fjellkjeder og slettelandskaper i tillegg til skogkledde landskaper med 
middels høye avrundete åser, med sjøer av ferskvann her og der. 
Erranerne er opprinnelige utvandrete romfolk fra Vega. De har lys 
hudfarge med langt lyst hår, og er mellom 1.50 og 1.80 meter høye. 
De kommuniserer seg imellom primært telepatisk, men kan bruke 
talespråk. 
Erranerne er kjærlighetsfulle mennesker som blant annet ikke kan 
forstå følelser som egoisme, eiertrang, intern maktkamp i grupper 
osv. 
De fleste er utelukkende vegetarianere som spiser frukt, men det 
finnes små grupper som spiser kjøtt i form av en liten kanin som de 
holder. 
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Husene på Erra er integrert i naturen og det finnes ikke noen store 
byer. Tettsteder forekommer dog, og i tilknytning til disse finnes det 
praktfulle opparbeidede parkanlegg med blomster i alle farger. 
Husene har alltid avrundete former. Stuen til de fleste privathus ser 
ut som en halv såpeboble på bakken hvor en kan se ut men ikke 
inn. 
Erranerne bruker superhurtige tog blant annet for transport mellom 
større tettsteder på planeten. De fleste har dog transportmidler i 
form av et lite svevefartøy bygget på antigravitasjonsprinsippet. 
Dette fartøyet er som regel av mellomteknisk karakter, slik at 
eierens aura spiller en aktiv del i maskineriet. Fartøyet kan derfor 
ikke brukes uten at eieren er tilstede i det. 
Det finnes i tillegg et offentlig transportsystem med fartøyer som kan 
tilkalles via en enkel terminal og som kan plukke deg opp uansett 
hvor på planeten du befinner deg. Analog til taxier på Jorden. 
Erranerne er kjent for sine avanserte roboter og androider. Disse er 
så menneskelignende at det for utenforstående kan være vanskelig 
å skille fra vanlige mennesker. Robotene og androidene har derfor 
alltid en spesiell uniform med en farge som forteller om deres 
primære arbeidsoppgave og funksjon. Erranernes 
komputerteknologi er også kjent i galaksen som meget avansert. 
Erranske hjem er ikke utstyrt med TV i vår forstand av ordet, men de 
har en informasjonsskjerm som er tredimensjonal og kan dekke en 
hel vegg. Denne virker på en lignende måte som vårt internett og de 
kan ved hjelp av denne få informasjon om mange emner. Skjermen 



kan også brukes til underholdning,spill og TV-telefon. Noen 
Erranske hjem er også utstyrt med en teleporteringsterminal 
tilknyttet hjemmekomputeren. Ved hjelp av denne kan du ringe opp 
et annet hjem. Når du får forbindelse med noen der på den store 
tredimensjonale skjermen, kan du gå inn i et halvt r~rlignende 
kammer og komme ut av noe tilsvarende på det sted du har 
forbindelse med på skjermen. Dette systemet virker foreløpig bare 
mellom hus på planeten Erra, men 
Erranerne arbeider med å utvide systemet til å også virke mellom 
planeter ved hjelp fra en annen avansert kosmisk rase. 
Erranerne har spesielt stor respekt for naturen da de anser at 
skapelsen uttrykker seg igjennom denne. De er derfor meget nøye 
med å påse at deres aktiviteter ikke forurenser naturen. Erra er 
derfor en meget ren planet. 
Gjennomsnitts-Erranerene er meget kunstneriske og de lager 
tredimensjonale bilder som forandrer form i rommet etter et bestemt 
tema. Såkalt levende kunst. Det hender også at de lager vanlige 
malerier, men de bruker en energiteknikk basert på transmutasjon 
fremfor kjemikalier som metode for å få fram fargene på lerretet. De 
bruker da en gjenstand som minner mye om en liten metallpenn 
som de retter mot lerretet, og som det med tankens kraft styrer. På 
denne måten kan de lage 3- dimensjonale "malerier" . Noen Erranere 
er også meget glad i å lage merkelige skulpturer, av forskjellige 
materialer for å symbolisere dypere aspekter med tilværelsen. Disse 
kan være flotte og se på men formen kan være merkelig. 
Erranerne er medlem i den galaktiske føderasjon og får derfor ofte 
besøk fra andre planeter. Når det gjelder Semjases informasjon om 
at de må ha et spesielt instrument for å utholde vibrasjonene til en 
vanlig jordboer, gjelder dette primært for en bestemt type Erranere 
som er spesielt følsom for energier. Hvis en vanlig jordboer besøkte 
Erra ville det ikke være noe problem fordi den samlede 
energimessige utstrålingen fra Planeten Erras aura, ville overstyre 
de komponenter i nevnte jordboers aura som enkelte Erranere ville 
finne ubehagelig. Det finnes derfor vesener som besøker Erra som 
når Erranerne besøker dem kan føle ubehag ovenfor, men de føler 
ikke dette når nevnte vesener besøker Erra. Det Erranske råd vil 
derfor ønske velkomne besøkende fra jorden så lenge disse ikke har 
baktanker med å utnytte Erranerne til sin egne maktbegjærlige 
fordel. En vanlig besøkende fra Jorden ville da bli invitert til Erranske 
hjem og de ville vist den besøkende mest mulig av planeten ved 
hjelp av sine hurtige lokale transportmidler. 
Erranerne er veldig telepatiske, så hvis du for eksempel ville forsøke 
og røyke på Erra ville de registrert dette som en sykdomstilstand på 
grunn av at de ville registrert at røykesuget på en måte hadde fått 
deg til å gjøre noe du innerst inne egentlig ikke ville. De ville derfor 
ha tilbudt seg å hjelpe deg med å bli kvitt lasten. A røyke ville 
dessuten bli sett på som ufint fordi røyken ville forurenset 
omgivelsene. 
Erranerne har en meget høyt utviklet medisinsk teknikk, og de er til 
og med i stand til å regenerere fysiske organer som er ødelagt ut fra 
en persons eteriske grunnbilde. Hvis du for eksempel hadde mistet 
en finger, kunne de få fingeren til å vokse ut igjen hurtig ved å bruke 
den delen av auraen for eksempel et Kirlian-fotografi viser av den 
avkuttede fingeren. Du kunne da stappet hånden inn i et spesielt 
kraftfelt og fingeren ville vokst ut igjen i løpet av sekunder. 
Hvis de skulle kurere røyke eller narkotikasuget til en jordboer, 
hadde de satt på vedkommende en bestemt hjelm som ikke direkte 
berørte hodet. De ville ha trykket på noen knapper og du ville blitt 
kvitt avhengigheten for godt. 
Erranerne har replikatorteknikk og atomkopiering. Noen Erranske 
hjem er derfor utstyrt med maskiner som ved hjelp av atomkopiering 
genererer for eksempel den maten du måtte ønske ved hjelp av et 
dataprogram. Hvis en jordboer for eksempel ønsket noe av den 
maten vedkommende likte på Jorden, kunne han stille seg foran en 
grønn lysende krystall og tenke på den maten han likte. Krystallen 
ville da avscanne vedkommendes tanker på energiplan 2 og sende 
dette til computeren som ville atomkopiere maten slik at den ble 
ønsket. 
Ved siden av dette er Erra kjent for en spesiell type bergkrystaller 
som finnes i huler visse steder på planeten. Disse er av ekstrem høy 
kvalitet og er egnet som komponenter i ITM fartøyer og annen 
interdimensjonal teknologi. Disse hulene finnes som regel i 
høyereliggende fjellområder på planeten der det kan forekomme 
snø. De tar bare krystaller som er naturlig løse og som de anser er 
ferdig utviklet. De lar krystaller som sitter fast i bergveggen sitte . 
All teknologi på Erra baserer seg på ITM prinsippet. Det vil si 
energiutvidelse som følge av styrte interaktive prosesser mellom 
energiplan 1 og energiplan 2. Erranerne bruker de rene krystallene 
som byttemidler for annen galaktisk teknologi fra andre galaktiske 

13 

sivilisasjoner. Erranerne selv er ikke avanserte nok til å kunne 
utnytte krystallenes fulle interdimensjonale teknologiske potensiale. 
Noen få grupper på planeten har en tendens til å dyrke vitenskapen 
og deres opparbeidede kunnskaper på en slik måte at de aviser det 
som denne vitenskapen ikke har avdekket. Dette gjelder individer 
som hele livet har arbeidet med vitenskap eller lignende emner. 
Disse individene er litt isolert fra den vanlige Erraner. Blant disse 
gruppene finnes det også noen som har regler som gir en strengere 
livsførsel enn planetens øvrige befolkning. Gjennomsnitts-Erraneren 
har ikke disse begrensningene og er mer åpen for informasjoner 
som den Erranske vitenskapen ikke har avdekket ennå. Dette gjør at 
gjennomsnitts-Erranerne ofte er høyere åndelig utviklet enn de som 
er låst fast til vitenskapelig terminologi. 
Sivilisasjonen på Erra er ikke styrt byråkratisk slik den er det på 
Jorden. Det finnes et råd som tar viktige beslutninger. Medlemmene 
i dette rådet er valgt ut på grunnlag av deres åndelige utviklingsnivå. 
For at en viktig beslutning skal bli tatt må hele rådet være enige. 
Rådet mottar anbefalinger i visse saker fra de nevnte vesener som 
opprinnelig er innvandret fra Andromeda galaksen og som lever et 
naturplan høyere opp på den engoniske dimensjonskoordinat enn 
Semjases sivilisasjon. Disse vesenene kommer imidlertid alltid med 
anbefalinger, og erranerne står fritt i om de vil følge disse 
anbefalinger eller ikke. 

Oktra-konføderasjonen: 
Det interplanetariske forbund 
Dette er et forbund som har sin opprinnelse på planeten Oktra som 
ligger i en annen galakse ca. 20 millioner lysår fra Jorden. 

Okt ra: 
Beboerne på Oktra ser nesten ut som oss utvendig sett, men 
innvendig har de en annen konstruksjon. De har lys hudfarge og noe 
større øyne enn jordboerne. Genetisk stammer de ikke fra det 
Lyranske slektstre slik vi gjør. Vanligvis har de gule øyne, men disse 
blir blå når de blir forelsket. 
På Oktra kan en se to soler på himmelen. Det er derfor lyst i lange 
perioder. Når det en gang i blant blir natt, sover befolkningen, og da 
kan de sove lenge. 
Oktra er en svært åndelig planet, og her finnes det flere templer som 
brukes til innvielser osv. 
Innbyggerne er vegetarianere og spiser for det meste frukt. 
Selve kjernen i forbundet består av en sammenslutning mellom flere 
stjernesystem lokalisert i samme galakse som Oktra. · 
Husene på Oktra ser ut som store sopper. Den øverste delen av 
huset er gjennomsiktig og her befinner det seg planter, samt "stuen". 
De øvrige rom befinner seg nedover i soppens stamme. 
Oktra-konføderasjonen har avansert romfart som er basert på 
krystall teknologi. Selve romfarten foregår via et avansert 
energilinjesystem som gir tidløs forflytning ved entring. De bruker 
derfor kun 20 minutter til Jorden på tross av den store avstanden. 
De må da hoppe via flere linjer, som møter hverandre på flere andre 
planeter. 
Den mest kjente kontaktperson for denne sivilisasjonen er Channie 
West som bor i Stockholm. 
Det mest vanlige er at romfarten benytter laylines for å få ekstra 
energi under overfarten. En layline går horisontalt, og de kan krysse 
hverandre i bestemte punkter. En channie linje (hvit tids tunnel) er 
en høyere form for energilinje som står 90 grader på det vanlige 
layline systemet. Channie linjene går vertikalt rett opp fra 
jordoverflaten og opp til ca 400 km i ionosfæren. Her blir de koblet til 
et intergalaktisk linjesystem av samme karakter i perioder avhengig 
av jordens rotasjon og øvrige stilling i forhold til linjesystemet i 
verdensrommet. Channie-linjene ender på jorden i områder som blir 
kalt 6 punktsystemer. Sidene i et 6-punktsystem har en 6-kantet 
struktur som kan minne om sidene til en krystall. Det er mulig å 
påvise 6-punktsystemene i naturen ved hjelp av elektrisk feltstyrke
måleutstyr. Når et 6-punktsystem blir aktivt synker det atmosfærisk 
elektriske felt til O. Et 6-punktsystem kan være aktivt i noen få 
minutter opptil noen timer av gangen. Et romskip som står inne i et 
6-punktsystem vil være usynlig for en person som står utenfor. Der 
hvor 3 eller flere laylines krysser hverandre kan det også oppstå et 
termineringspunkt for en Channie-linje. Det største 6-punktsystemet 
som er påvist til nå befinner seg i Hessdalen. En intergalaktisk 
"motorvei" har derfor et termineringspunkt i Hessdalen. 
Oktra-konføderasjonen styres hierarkisk etter et system hvor åndelig 
utviklingsgrad avgjør hvor høyt opp i hierarkiet du kommer. Øverst i 
hierarkiet sitter det en dronning som er øverste leder for hele 
konføderasjonen. 



Foruten .oktra finnes det en planet som heter Nektra som også er 
viktig i denne sammenheng. 

Sl RI US-systemet: 
På en planet som omkranser Sirius A lever det en rase som ser ut 
som løvemennesker. De har en humanoid kropp med et 
løvelignende hode (Felini-rasen) . Dette er en meget gammel rase 
som fantes før det Lyranske slekstre oppstod. De er ca tre meter 
høye. 
Deres sivilisasjon er avansert, men utvendig sett ser det ikke slik ut. 
På planeten er det ikke så høye fjell, men lave buede åser dekket 
med en mellomting mellom lav og et slags gress, som ser grått ut. 
En ser ikke så mye ytre teknologi på denne planeten da 
løvemenneskene primært benytter indre teknologi. De kan til en viss 
grad skape ting direkte med sin tankeskapende kraft. For flere tusen 
år siden hadde Jorden besøk fra denne rasen i det området som i 
dag heter Egypt. Dette har satt et visst preg på den egyptiske kultur. 
Løvemenneskene forflytter seg primært igjennom galaksen ved hjelp 
av teleporterings- og stjerneport- teknologi. De bruker derfor i liten 
grad romskip. 
Rundt Sirius B befinner det seg flere planeter hvis sivilisasjoner har 
interesse for Jorden. 
På en planet finnes det en stor fjellkjede. På den ene siden av 
fjellkjeden er det land, og på den andre siden er det hav. På land bor 
det utvandrere fra Vega-systemet blandet med en annen rase fra 
det Lyranske slektstre. Disse har lys hudfarge og lyst hår. Høyden 
varierer mellom 1,75 meter og 2.2 meter. Denne rasen har bygget 
byer, og de har avansert teknologi. 
De er medlem av den galaktiske føderasjon , og har blant annet 
samkvem med planeten Erra i retning Pleiadene. Denne rasen har 
besøkt Jorden flere ganger og gjør det enda. De er så like oss at de 
kan gå rundt i jordiske byer uten å vekke spesiell oppsikt. De har 
atomkopierings- og transmutasjons-teknikk. 
Når de skal bygge et hus, stiller de opp et system av antenner i en 
sirkel rundt det stedet de vil plassere huset. Huset konstrueres ved 
hjelp av "DAK" på en computer. Når det er klart genererer 
computeren et frekvensbilde som sendes inn i antennesystemet. 
Dette setter opp ett felt som transmuterer luftatomene og setter 
disse sammen til egnede molekylstrukturer slik at huset bokstavelig 
talt blir materialisert rett ut av løse luften. 
Styringssystemet på denne planeten er hierarkisk oppbygget, hvor 
personer med den høyeste åndelige innsikt havner høyest i 
hierarkiet. 
Denne sivilisasjonen har romfart som benytter skiveformede 
romskip. Disse kan til en viss grad benytte energiplan 3 teknologi, 
og de er derfor i stand til å besøke nærliggende galakser som for 
eksempel Andromeda-galaksen. 
På den andre siden av fjellkjeden under havet befinner det seg en 
sivilisasjon bestående av amfibievesener som er i stand til å leve 
under havet. Det er to raser av disse. Den ene rasen ligner noe på 
oss med den forskjell at de er mye høyere og tynnere. De puster 
under vann ved hjelp av en åpning bak hvert øre. 
De bygger byer under vannet, og de har interstellar romfart, med 
omtrent samme rekkevidde som rasen på land. Representanter fra 
denne rasen besøkte Jorden under Atlantis-tiden. 
Det finnes enda en amfibierase. Kroppene til denne er helt dekket 
med "skjell" og forøvrig ligner rasen på reptilmennesker. Det hender 
at denne rasen blir forvekslet med disse. 
Denne rasen har samme slags teknologi som den første 
amfibierasen og de to rasene samarbeider om det meste. 
Neste planet som omkranser Sirius B, er noe forskjellig fra den 
foregående. Her er det et noenlunde flatt landskap, med frodige 
skoger her og der. Planeten har også et hav som er noe mindre salt 
enn havet på den foregående planeten. Sivilisasjonen i dette havet 
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består kun av de skjelldekkede amfibiemenneskene som kan minne 
om reptilmennesker. Deres hovedsivilisasjon befinner seg her. Det 
var denne rasen som i sin tid besøkte Dogonfolket i Afrika. 
l dette havet finnes det også et rikt mangfold med marin! liv. Det 
finnes her flere raser med intelligente delfiner. 
På land befinner det seg en sivilisasjon med mennesker som er av 
en litt annerledes rase enn beboerne på planeten nevnt tidligere. 
Noen av disse har mørkt hår, og det kan forekomme individer som 
er ned mot 1 ,65 meter høye. 
Denne sivilisasjonen er svært åndelig, og de har flere ritualer. Det 
berømte innvielsestempelet på Sirius med den store blå krystallen 
befinner seg her. 
Samfunnet er organisert i grupper som kalles klaner. Hver klan har 
sin spesialitet. For eksempel vier en bestemt klan seg til romfart, en 
annen til meditasjonsteknikker osv. 
Før et barn blir født inn i denne sivilisasjonen blir sjelen som skal 
inkarnere kontaktet, slik at vedkommende blir født inn i den klan 
som vil gi han den beste utviklingen. Beboerne på denne planeten 
har også interstellar romfart . 
På denne planeten lever det en sivilisasjon som har sin opprinnelse 
fra en innvandring fra 
Vega-systemet for lenge siden. Denne sivilisasjonen består 
utelukkende av kvinner. Disse er høye ca 1 ,90 meter med hvit hud 
og langt lyst hår. Sett med jordiske øyne er de svært attraktive. 
Disse har laget seg sin egen kultur, og de formerer seg blant annet 
ved kloning samt ved at de inviterer menn fra andre galaktiske 
sivilisasjoner midlertidig for bruk i avl. 
De har bygget praktulle byer på en kunstnerisk og svært avansert 
måte, og de har en meget høyt utviklet teknologi (på enkelte 
områder den mest utviklede i Sirius systemet). Denne sivilisasjonen 
blir imidlertid sett på som noe sær av de andre sivilisasjonene i 
Sirius-systemet så den har ikke så mye samkvem med disse 
sivilisasjonene. Det meste av samkvem har denne sivilisasjonen 
med andre interstellare sivilisasjoner og da spesielt med en planet i 
Vega-systemet. 
Det hender at menn fra andre sivilisasjoner som de føler seg 
kompatible med blir invitert med til planeten for blant annet å brukes 
i avl. De blir imidlertid sendt tilbake der de kom fra når deres 
tjeneste er over. Hvis det fødes noen gutter som følge av disse 
besøkene blir disse som regel sendt tilbake til farens planet, mens 
pikebarn blir beholdt på planeten. Denne sivilisasjonen har blant 
annet besøkt jorden og et av deres romskip er blant annet sett i 
Skandinavia. De tok da kontakt med noen via TV apparatet så vidt 
jeg husker fra den aktuelle UFO-rapporten. Denne sivilisasjonen kan 
blant annet finne på å kidnappe jordiske menn som de finner 
attraktive for så å ta dem til sin planet hvor vedkommende får kjørt 
seg. Hvorvidt dette har skjedd vet jeg ikke, men de pleier ikke å 
gjøre ting mot et annet vesens vilje, så i tilfeller hvor dette har skjedd 
må vedkommende ha samtykket. 
Det finnes så enda en planet som omkretser Sirius B. Denne 
planeten har ikke faste innbyggere, men virker som en stor base for 
den galaktiske føderasjon. 
På denne planeten utvikles det også teknologi og romskip. Denne 
planeten virker blant annet som et administrasjonssenter for 
føderasjonens aktiviteter i vår del av galaksen. Jorden er blant annet 
føderasjonsmessig underlagt administrasjonen på denne planeten. 
På en av planetene som omkranser Sirius A (ikke den med 
løvemenneskene) har den galaktiske føderasjon opprettet en 
omskoleringsleir for reptilmennesker og grå fra Orion-imperiet. Etter 
at den galaktiske føderasjon nedkjempet Orion-imperiet for flere 
tusen år siden, er det Sirius-hierarkiet som har fått ansvaret med å 
overvåke samt og omskolere individer fra Orion-imperiet til en positiv 
tankegang. Det er derfor mulig å møte grå- og reptilmennesker på 
denne planeten, men de er strengt overvåket så de kan ikke gjøre 
noen skade herfra. 
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lntroduction 
In January 2001, the Office of Science and Technology Policy 
(OSTP) released to me 991 pages of documents related to an 
Freedom of Information Request asking for documents related to 
U FOs, extraterrestrial intelligence, and the Rockefeller Initiativa. 

The documents consist of all the correspondence coming into and 
going from the office on the requested subjects. There is same 
internal correspondence on !hese issues. All FOIAs filed in the 
areas of UFOs were included in the package. Most of the 991 
pages are related to the Rockefeller Disclosure Initiativa set up to 
gain declassification of all UFO files held by the United States 
government. 

l should note, at this point to anyone !hinking of paying the $135.00 
to obtain this sel of documents, that the documents are very poorly 
filed compared to the excellent list of documents compiled by the 
FOlA officer Barbara Ann Ferguson. The first sel of documents l 
received was short almost 300 pages from what was listed. After 
attempts to straighten this out, l discovered 170 pages still missing. 

The 88 documents that make up the sel are numbered 1 through 88. 
l strongly suggest anyone requesting the documents check the 
number against the document, as well as checking to see that the 
document number fits the document described. Many documents l 
received had two different numbers - which means one of the two 
documents ordered isn't there. l would also suggest a very careful 
checking of the entire package once it is received. This will take 
many hours. 

This paper is an attempt to provide an overview of what is contained 
in the collection, as well as provide a bit of background of what was 
going on related to UFOs in the Clinton White House outside of 
!hese documents which only with The Office of Science and 
Technology Policy, which is only one arm of the White House. 
Anyone wanting a copy of this paper complete with the footnotes 
should contact me by e-mail at sqquishy@altavista.com. l will 
provide you a copy in Word or Word Perfect formats. 

The Documents 
The first document to begin what would become a lang flurry of 
documents into and out of the Office of Science and Technology 
Policy was written by Henry L. Diamond, attorney for Laurance S. 
Rockefeller. It was dated March 29, 1993. 

The Letter states that Rockefeller, who was described by Diamond 
as "a leading U.S. conservationist, businessman, and 
philanthropist," was "anxious to have a brie! meeting with Dr. 
Gibbons (Special Assistant to the President for Science and 
Technology) to discuss the potential availability of government 
information about unidentified flying objects and extraterrestriallife."; 

Rockefeller according to the Diamond letter was !aking this 
preliminary step in preparation for "an approach to President Clinton 
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on this subject." Rockefeller, the letter said, was prepared to tell 
President Clinton that 

"There is a belief in many quarters that the 
government has long held c/assified information 
regarding UFOs which has not been released 
and that the failure to do so has brought about 
unnecessary suspicion and distrust. Many 
believe that the release of such information, it it 
exists, on a basis consistent with national 
security considerations, would be a significant 
gesture which would increase confidence in 
government. ,;; 

The proposal of a preliminary meeting with Gibbons was to discuss 
the issues, thus making "his (Rockefeller) communication to the 
President as useful as possible. " Diamond proposed a 45-minute 
meeting that would be attended by himself, Rockefeller, and Scott 
Jones, then President of the Human Potential Foundation. 

There are no documents in the OSTP package, which show Dr. 
Gibbons accepting the Rockefeller offer for a briefing, bul he did 
accept. On April 14, 1993, at 7:30 am Laurance Rockefeller and Dr. 
Scott Jones sat across from Dr. Jack Gibbons and his aide Skip 
Johns and briefed him on the current state of Ufology, with the help 
of a briefing paper titled "The Matrix of UFO Beliefs." The paper had 
been written by award winning journalist Richard Farley. ';; Farley 
was a member of the Rockefeller UFO Disclosure Initiativa to the 
Clinton White House, from October 1992 through April 1994. He 
resigned from the UFO effort in protest to Rockefeller's approach to 
the problem. Farley wrote the paper based on his 20 years of active 
inquiry into 'UFO' phenomena. The main contributors to Farley's 
!hinking were J. Allen Hynek, and prominent Ufologist Jacques 
Vallee. 

A second briefing paper was prepared for this Gibbons briefing by 
Rockefeller. This paper was prepared at the direction of the Central 
lntelligence Agency. It involved what amounted to a "using" of UFO 
researcher Bruce Maccabee to prepare the paper in record time. It 
will be discussed later related to correspondence sent to Gibbons 
office by Dick Farley. Enclosed with Farley correspondence were 
enclosures, which clearly describe what happened. 

There were no actual OSTP records of the briefing in the FOlA 
package, other than a copy of the briefing paper "The Matrix of UFO 
Beliefs". Strangely, Richard Farley stated to this author that the 
copy of the "Matrix of UFO Beliefs" found in the OSTP records is not 
the same one he wrote. Scott Jones had changed it, he stated, for 
an altered version. Farley has also made this claim elsewhere. The 
only other item found in the OSTP files is a briefing paper written by 
Bruce Maccabee, bul it will be discussed later. 

The records we have telling us what happened at the briefing come 
from outside the White House. Those involve accounts from briefers 
Laurance Rockefeller, Scott Jones, and Richard Farley who were 
involved in writing the briefing. 

On Apri l 21 , 1993, one week after the briefing took place, 
Rockefeller wrote Gibbons thanking him for the chance to present 
their case for "UFOs and Extraterrestrial lntelligence." As a fellow-



up to what they had discussed in the briefing, Rockefeller stated that 
Scott Jones would be providing an annotated bibliography as 
important background source material on UFOs. According to 
Rockefeller's letter, Gibbons had apparently welcomed the idea. 
Rockefeller also figured that the background material would be 
important because during the briefing Dr. Gibbons had related that 
in three months as Science Adviser to the President he had not 
"learned that the United States government has a body . of 
knowledge on U FOs or ETI that is being withheld from the public."'v 

In a May 26th letter from Gibbons to Scott Jones, Gibbons revealed 
not only had he been provided with a bibliography, he was provided 
with a num ber of books from the Jones Foundation Library. Gibbons 
indicated that he was reading the UFO books and would return them 
when he was done! 

Rockefeller also revealed in the April 21 sl letter that Gibbons had, 
following the briefing, recommended that the UFO government issue 
be sent to Secretary of Defense Les Aspin for action. Despite 
Gibbons suggestion that Defense handle the UFO issue, there was 
an indication that aides in Gibbons office were interested in the UFO 
issue. (Documents found later in the OSTP package show that 
Aspin (at the advising of Melvin Laird, former Secretary of Defense 
in the Nixon Administration) sent the UFO issue back to OSTP and 
the President for action. · 

In one of the concluding paragraphs of the April 13th letter, 
Rockefeller notified Gibbons that Scott Jones was " planning to 
convene a small group to discuss the state of knowledge about 
UFOs and ETI in an informal, non-public way." The suggestion was 
made that Gibbons or one of his staffers would be welcome as an 
observer. One of Gibbons slatt members scribbled in the margin of 
the letter, "l would be willing to go it JHG (John H. Gibbons) OKs it." 

The official invitation to discuss U FOs privately came in an August 4, 
1993 letter from Rockefeller to Gibbons. The informal roundtable 
discussion was to be held September 13-15, 1993 at Rockefeller's 
JY Ranch in the Teten Forest near Jackson Hole Wyoming. Along 
with representatives from Gibbons office, Richard Farley, 
Rockefeller, Henry Diamond, Dr. Scott Jones, Dr. John Mack, Dr. 
Bruce Maccabee, Dr. Leo Sprinkle, Linda Moulton Howe, Dr. Sleven 
Greer, and Keith Thompson attended. 

Skip Johns, a key Gibbons staffer, who had been present with 
Gibbons during the initial Rockefeller UFO briefing, wrote a note on 
top of the document to Tim, another Gibbons staffer, "JHG would 
like to discuss with you." Unfortunately according to one of those 
attending, Bruce Maccabee, no one from the Science Advisor's 
office attended. 

On October 20, 1993 Gibbons and Rockefeller's lawyer Henry 
Diamond mel and talked at the Environmental Law Institute. 
Diamond wrote a letter to Gibbons informing him that Mr. 
Rockefeller would like to have another meeting to discuss U FOs. 

Shortly after this October request by Diamond another UFO 
researcher Sleven Greer, International Director of Center for the 
Study of Extraterrestrial lntelligence (CSETI), made his move to, like 
Rockefeller, brief the Clinton White House people on the UFO 
subject, and achieve two of the same goals that were being 
promoted by Rockefeller: 1) attain a complete declassification of all 
UFO documents within the U.S. Government, and 2) gain amnesty 
for witnesses involved in classified UFO activities, so they could tell 
their stories without fear of reprisal. 

On December 13, 1993 Dr. Greer mel with the "principal adviser to 
the President for lntelligence matters related to national security," 
DCI Director James Woolsey. The meeting was sel up through the 
cooperation of John L. Petersen, who had worked in the Office of 
the Secretary of defense, and on the National Security Slatt at the 
White House. At the time of the briefing, Petersen was the director 
of the Washington area think tank known as the Arlington Institute."; 

Like Dr. Gibbons, Clinton's DCI was open to a briefing on UFOs. 
There were two reasons for this. James Woolsey and his wife, Sue 
Woolsey (Chief Operating Officer of the National Academy of 
Sciences) had experienced a daylight sighting in New Hampshire in 
the late sixties. In addition, Woolsey was attempting to open things 
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up. Only weeks befare, On November 30, James Woolsey had 
appeared on CNN's Larry King Show. There, Gibbons had stated 
that the new Clinton administration "wished to disclose historical 
material in a spirit of new openness." 

The briefing of Woolsey and his wife by Dr. Greer lasted three 
hours, a very long time in the world of briefings. It led Woolsey to 
request information from within the CIA about certain cases that had 
been provided to him by Greer. Woolsey was unable to obtain any 
further material. What Woolsey received in reply to his queries has 
otten been described as the " empty file syndrome." 

Even though Woolsey enjoyed more power to get the answers to the 
UFO mystery than did Jack Gibbons, he was cut off from President 
Clinton. Part of his isolation was caused, in Woolsey's opinion, by 
the fact that Clinton's interests lay in domestic political issues, and 
not intelligence matters. 

Woolsey reportedly only met in person with the President twice 
during his entire tenure as DCI. Woolsey described his weakened 
position. "l sort of wandered in," Woolsey said of his job as DCI, 
"and wandered out."v" When a man crashed a plane on the White 
House lawn, the joke went around the CIA that it was Woolsey trying 
to get a meeting with the President. Years after Woolsey lett the 
Clinton White House, even he took to telling the plane joke. 

Woolsey's UFO requests also led to a new study of the CIA records 
related to the UFO phenomena. In 1997, the CIA published the 
results of this study in their classified publication "Studies in 
lntelligence." The paper was titled, "CIA's Role in the Study of 
UFOs, 1947-1990." CIA historian Gerald K. Haines authored it. The 
unclassified version published a couple years later received wide 
distribution on the Internet. 

Greer went on to brief many of the people inside the Clinton White 
House. From the apparent evidence he was much more active 
proselytizing White House staff on UFOs than were Jones and 
Rockefeller. During one interview he mentioned some of the people 
inside the Clinton administration who had been briefed by himself or 
his briefing team: 

"There were many briefing materials that were 
given, not on/y to the CIA Director Mr. Woo/sey, 
but to other senior members of the Clinton 
administration. Members of our team of the 
CSETI Project Star/ight team were able to 
provide briefing materials to and meetings with 
the Presidents' closest friends, and the Bruce 
Lindsay family. Bruce Lindsay being the 
President's sort of senior counselor in the White 
House, but also one of his closest friends ... We 
were also able to do similar briefing materials 
and conveyed them to the President's Science 
Advisor, to Tony Lake, who at the time was the 
National Security Advis or to the President ... to 
senior people in Al Gore's office, his Chief of 
Staff, as we/1 as Al Gore, and many of his 
personal friends. oVIii 

Despite these many briefing, Dr. Greer is only mentioned in passing 
in the 1,000 pages of material released by the OSTP. This is 
probably accounted for by the fact that his contacts were outside the 
OSTP, and the record of his contacts will not be available until 2006 
when the Clinton files become subject to FOlA. 

The lack of OSTP references to Greer does not mean that Greer 
and Rockefeller did not cross paths. Greer did have contact with 
Laurance Rockefeller. The complete record of their association is 
not totally known yet. What is known is that Greer did at one time 
have close connections with Dr. Gibbons UFO briefer Laurance 
Rockefeller. A few months befare doing his briefing with Woolsey, 
Dr. Greer had mel with Rockefeller at his ranch near Jackson Hole, 
Wyoming. During this meeting Dr. Greer provided Rockefeller with 
material that Rockefeller had requested for a briefing of President 
Clinton (which did occur in August 1995). Dr. Greer provided him "a 
package of evidence, assessments and other documents."lX 



He and Rockefeller had been working together since February 1994. 
He had provided Rockefeller with the lates! UFO information being 
received from top-level deep-throats in contact with CSETI. 
Rockefeller, in exchange, provided funding for Dr. Greer's The 
Project Starlight Coalition (PSC). The PSC was a group CSETI had 
formed in July 1993. Greer described it as "a voluntary association 
of researchers, scientists, world leaders and concerned citizens who 
are dedicated to effecting a non-harmful disclosure on the UFO/ETI 
(Unidentified Flying Object l Extraterrestrial lntelligence) issue in the 
near future." 

The Roswell Search 
Diamond wrote Gibbons in October 1994 asking for a new face-to
face meeting for Mr. Rockefeller. Once again, it appeared that what 
Rockefeller wanted - Rockefeller got. On February 4, 1994 
Rockefeller and Scott Jones met again with Gibbons and his stall. 
By !his time, the responsibility for dealing with Rockefeller and his 
UFO Disclosure lnitiative had moved back from the Defense 
Department to Gibbons Office for Science and Technology Policy. 

During !his February 1994 meeting Gibbons made a stunning 
proposal related to Rockefeller's main request !hat all UFO 
information be declassified and released. Rockefeller referred to the 
Gibbons proposal in a fellow up letter. 

"We believe that your approach of starting by 
addressing a specific incident is an important 
and reasonable way to begin the process of 
declassification in this area. ·• 

It was an opportunity !hat Rockefeller's made the most of. He fully 
encouraged Gibbons to work to declassify Roswell, the "mother of 
all UFO cases. " Rockefeller wrote, 

The Ju/y 1947 Roswe/1 incident would be a 
logica/ and cha/fenging place to start. While 
much in the public sector has been written 
about it, the government has had nothing to say 
about it after the original press release saying · 
that a flying disc had been recovered was 
retracted. The public record of this incident has 
been thoroughly analyzed. Further information 
depends upon access to classified information. 

Many are convinced that Roswe/1 marks the 
beginning of government secrecy about UFOs. 
However, whatever the truth of Roswe/1, a 
definite statement about it from the government 
would be very important. ff it actual/y was UFO 
related, it cou/d be used to start the process of 
reversing the government's 40 p/us years of 
denial on the subject. ff it can ful/y be explained 
as not UFO related, it would be a significant 
contribution to the field, and perhaps even 
contribute to more rigor in research on the 
subject. 

ff this specific project initiative is successful, it 
wi/1 become an important prototype for the 
release of all UFO information. Obviously, the 
means of carrying out this event-related review 
is up to you. However, to the extent we can be 
helpful, we want to be!; 

Rockefeller added, "Scott Jones and his associates are quite current 
on research accomplished on this subject. l have asked that they be 
available to assist your investigation in any appropriate way." 

In addition to "lifting classification about Roswell" Rockefeller asked 
that President Clinton "grant amnesty on an individual basis to allow 
!hose with knowledge of the incident to speak without fear of 
prosecution." 

Finally, Rockefeller asked that Gibbons "designate a stall person for 
continuing contact. " In the meantime, and under !hese 
circumstances, Rockefeller promised that he would hold off on the 
letter he was dratting addressed to President Clinton. 
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This "Clinton draft letter" popped up over and over in the 1 ,000 
pages released by OSTP, from !his first reference in 1994 to early 
1996 when it appeared the letter might have been sent to the 
President. It appeared attached to Gibbons letters, in various states 
of draft. In ane draft, discussed later, Gibbons or ane of his stall 
actually made comments in the margin about various ideas 
expressed in the letter. 

Attached to !his Gibbons letter, was an even more interesting letter 
to Anne Bartley who appeared to have been one of the Gibbons 
staffers in the room during the February 41h meeting. In !his letter, 
Rockefeller makes an even more stunning disclosure - it was the 
President's Science Adviser Jack Gibbons who had proposed 
making Roswell a test case for new declassification procedures. 
Rockefeller wrote, 

Jack's suggestion to make the 1947 event a test 
case of the Government's willingness to review 
c/assification procedures under the President's 
recent Executive Order was a very good ane!;' 

As with the letter to Gibbons, Rockefeller dangled the proposed 
letter to Clinton, "my idea of the letter to the President seems best 
tabled and for us to concentrate on Jack Gibbons and fellow through 
on his suggestion." 

On ly three days after !hese Rockefeller letters, Scott Jones';;; wrote a 
letter to Jack Gibbons fulfilling his role to provide Dr. Gibbons with 
the best evidence they could provide on the Roswell case.' ;v Much of 
the material presented to Gibbons with the letter, was produced by 
the Fund For UFO Research as part of their effort 'to support a 
thorough and apen inquiry into the Roswell incident. " Also enclosed 
with the letter was a series of press clipping related to the efforts 
that were being undertaken by Representative Sleven Schiff (A
NM). 

The OSTP files also show that Dr. Gibbon's office was provided a 
170-page report on Roswell prepared for the Fund for UFO 
Research by Fred Whiting. It is not clear il the report was presented 
prior to, after, or during the February 41h meeting. This private report 
titled "The Roswell Events" was described as, 

A chronology of events and a compilation of 
supporting documentation concerning the 
possible crash of an Unidentified Flying Object 
and the recovery of its wreckage and the bodies 
of its crew in July 1947 near Roswe/1, New 
Mexico. 
In the letter Jones a/sa revealed two interesting 
sidelights to Roswe/1 investigations going on in 
other government eire/es. Jones presented 
both sidelights as warnings to Dr. Gibbons that 
the Roswe/1 search was not going to be an easy 
ane. The first item Jones pointed out was that 
he had heard that when the GAO had contacted 
the Pentagon for information on Roswe/1 for 
their investigation, they had been told by a 
military spokesman to "Ga shit in your hat. " 
Secondly, Jones warned about UFOs being 
used to c/oak other high/y classified projects. 

My mention of mind-control technology at the 
February 4 meeting was quite deliberate. There 
are reasons to believe that same government 
group has interwoven research about this 
technology with alleged UFO phenomena. ff 
that is correct, you can expect to run into early 
resistance when inquiring about UFOs, not 
because of the UFO subject, but because that 
has been used to cloak research and 
application of mind-control activity.xv 

On April 26, 1994 Rockefeller was again back in contact with 
Gibbons, this time commenting on the Clinton Executive Order to 
reduce unnecessary secrecy classification that was being circulated 
among federal agencies. Rockefeller hoped that it would be enough 
to help tind the UFO files that were being sought. Secondly, in this 
letter Rockefeller mentioned meeting with Carl Sagan on the issue 



of extraterrestrial lite. Sagan had expressed skepticism about the 
quality of the evidence of extraterrestrial lite, but did "strongly 
support" the release of government information on the subject. 

On May 24, 1994 Gibbons received a memorandum from Sheila E. 
Widnall, Secretary of the Air Force, notifying him that the Air Force 
was investigating UFOs, and "Roswell in particular." It is assumed 
that the request for the U.S.A.F. to investigate Roswell came from 
Dr. Gibbon's office, the President, or someone inside the President's 
office. We will not know for sure who ordered the investigation 
because Clinton records are not subject to FOlA for the next five 
years. 

What is known is that Secretary Widnall knew the White House 
wanted a report on Roswell , and she was writing to Gibbons to 
report what had been done. Her words were very encouraging, 

"While we don 't have the bottom line yet, l 
thought you would be interested in this interim 
report l got from my staff. l intended to bring it 
over this morning, but forgot. My policy is that 
we are declassifying everything even remotely 
related, and anything aur people think still 
needs to be classified will have to be justified to 
me. More to follow! xv' 

On the bottom of the memo Gibbons wrote a note for his primary 
Roswell expert in the office Skip Johns, "Skip- for your scanning. 
After you and l have had a chance to discuss, 1'11 be ready to 
communicate with L.R. and his niece. JG" 

On May 26, 1994 Scott Jones wrote another letter to Gibbons to ask 
il "there had been enough progress with your look into the Roswell 
incident to warrant another meeting with Laurance." Secondly, 
Jones stated he was writing to update Gibbons on the latest news. 

One news item Jones wanted to relate is that there had been a 
break in the Rockefeller camp. Richard Farley, who had written the 
"The Matrix of UFO Beliefs" briefing that was used to introduce 
Gibbons to the UFO classification issue, had broken with the team. 
Worse yet, as Jones related, he had made an independent move to 
bypass Rockefeller and Gibbons and go right to the President. This 
meant that there were now at least two roads to the President on the 
same issue. "l am sorry," wrote Jones, "about this uncoordinated 
action." Jones explained what had happened, 

l have learned that ane of the Foundation 's 
former staff members, Dick Farley, has made 
an independent contact with the White House 
on the UFO subject. Farley wrote me that as of 
a month aga he had sent three different packets 
of material that detailed the camp/ete activities 
of the foundation in support of Mr. Rockefeller 
and his interest in the declassification of 
government materials related to the UFO 
phenomena. Farley would on/y identify the 
White House staff person as an Assistant to the 
President and Deputy Chief of Staff (the staffer 
turned out to be Deputy Chief of Sta ff Phil Lader 
who went on to be appointed by President 
Clinton to be Ambassador to Great Britain). My 
major concern is that when you heard about 
Farley's approach you may have thought that 
we were trying to run a second separate 
program on this subject with another part of the 
White House Staff. That emphatically is not the 
case. Farley had personal motivation for what 
he did, and l suspect we will continue to try to 
maintain the contact. ,, v;; 

Along with this defection by Richard Farley from the Rockefeller 
camp, came another break from the Rockefeller camp. Ufologist 
Jacques Vallee had been offered a position helping with the 
Disclosure Initiativa. lnstead of taking the offer, Vallee turned it 
down and wrote directly to Dr. Gibbons to present his own UFO 
views, which differed from those Rockefeller, was presenting. He 
offered to meet with Gibbons either in San Francisco or Washington 
or at Gibbons convenience. Despite Vallee's high profile in the UFO 
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community Gibbons turned Vallee down cold. Vallee was told he 
could provide anything on the subject by mail , but as one of 
Gibbon's aides wrote, "Did not encourage."XVII' 

"Remember the game that the editor of the 
"Bulletin of Atomic Scientists" played with the 
c/ock's hands on the cover of the magazine? l 
wonder how many minutes befare midnight we 
are on this issue. "Scott Jones writing to 
Science Advisor Jack Gibbons on December 
13, 1994 

On June 1, 1994 Clinton Science Adviser received a letter from 
Laurance Rockefeller asking if there had been any developments in 
Gibbons effort to get answers to the Roswell mystery. In addition, 
for the first time in the OSTP documents, the name of Melvin Laird, 
former Secretary of Defense for President Nixon, is mentioned. 
Rockefeller mentions in the letter that it was Laird who had advised 
that Rockefeller go to Gibbons as the proper "point of contact and 
coordination with the federal government." 

lncluded with the letter was a copy of a letter that Rockefeller had 
received from Laird a couple weeks before. Rockefeller attached it 
to show Gibbons Laird's "support for our approach of constructively 
seeking release of information." 

The Laird letter did state that the efforts towards "declassification of 
any government projects which might have been associated with 
Unidentified Flying Objects seems to be on the right track. " More 
importantly Laird outlined his personal opinion about what the final 
answer would be. 

"/ am sure that shou/d classification be lifted, 
same individuals will be disappointed as certain 
of these phenomena will be pretty well 
explained. Any review will certainly disappoint 
same individua/s who have built up same rather 
extreme antidotal and uncorroborated accounts, 
which the removal of classification might 
discredit to a large extent. Removal of undue 
classification will remove the speculation of 
same of these reports. '''x 

Also in the June 1, 1994 letter Rockefeller announced that he had 
conducted preliminary discussions with a group who were planning 
a United Nations Conference on extraterrestrial intelligence. He 
hinted to Gibbons that the group could use someone of Gibbons 
stature and knowledge to make the United Nations effort a success. 

Only days after Melvin Laird had sent his letter to Rockefeller over 
the question of declassification, and it's possible implications for the 
subject of UFOs, Clinton's general Counsel Robert G. Damus sent 
out a memorandum to agency heads regarding Clinton's proposed 
declassification Executive Order titled "Declassification of Selected 
Records within the National Archives of the United States."xx 

The draft of the order prepared by the National Security Council 
proposed a major declassification of materials in the National 
Archives. After reading the draft, Rockefeller must have felt that 
disclosure was only a short distance away. 

Even though the OSTP was not on the distribution list a copy of the 
proposal was found in the office files. The draft proposal asked for 
the immediate declassification of 48.8 million pages of information 
held by the United States Archives. The spirit of the proposal was 
described as, 

The interests of the United States and its 
citizens are best served by making information 
regarding the affairs of Government readily 
available to the public, and whereas, large 
number of classified records in the permanent/y 
valuable holding of the National Archives and 
Records Administration no langer require 
national security protection. 



It is not known yet how the declassification proposal document got 
to Gibbon's office, but the office copy was attached to a letter from 
Anne Bartley, Trustee and President of the Rockefeller Family 
Fund.xx; Anne was the niece of Laurance Rockefeller, daughter of 
Winthrop Rockefeller. Her name appears a couple of times in the 
OSTP files so it appears that she played a role in the Rockefeller 
initiative. lnterestingly, Anne had a strange tie in to the Clinton 
administration. Her father Winthrop, had like Bill Clinton, been 
Governor of Arkansas. 

Anne Bartley's letter was written on July 2?'h, almost two months 
after the proposal was first circulated. In the letter, Bartley asked Dr. 
Gibbons if he thought whether "a relaxation of the classification 
system" would "be helpful in producing more information about 
extraterrestrial intelligence."xxii 

Bartley also reminded Gibbons of the promise he had made in the 
February 4, 1994 meeting he had with Laurance and herself, "You 
suggested that you would initiate an informal inquiry into the 
availability of information within federal agencies about the 1947 
Roswell, New Mexico, event. Is there anything to report?" 

As the summer of 1994 came to an end, the Rockefeller team 
figured their efforts to reveal the secrets of UFOs and extraterrestrial 
intelligence was about to produce fruit. Gibbons had "initiated an 
informal inquiry" on Roswell, and President Clinton had produced 
the Executive Order to force mass declassification of documents. 
The scene was one of an imminent disclosure of same sort. 

In niid August Scott Jones wrote Gibbons offering what he thought 
was more fuel for the fire. He offered Gibbons the advice of 
astronaut Ed Mitchell in "areas that Laurance, you, and l have been 
discussing." "Mitchell," Jones wrote, "passed me the word ... he 
would be glad to meet with you ." 

Further, Jones, who was sharing information with CIA agent Ronald 
Pandolfi, reported to Gibbons the involvement of CIA Director James 
Woolsey's efforts to uncover the UFO secret. "He has a document 
search under way ," wrote Jones but "has not discovered anything of 
significance." xxi il 

Jones suggested that perhaps Gibbons and Woolsey would benefit 
by sharing information. "You may want to talk to Woolsey about 
what you are doing," wrote Jones, " . . . Woolsey believes that the 
public could handle any disclosure the government might make on 
this subject. "xx'v 

This disclosure about the active UFO role of James Woolsey in the 
August 11 , 1994 Jones letter is important. It provides an 
independent dated letter supporting Dr. Greer's contentions that 1) 
Woolsey was supportive of UFO disclosure, and 2) Woolsey was 
actively attempting to uncover the truth and 3) Woolsey was cut off -
unable to discover anything about what was really going on. 

In addition, this letter (combined with the appearance of Woolsey's 
wife at the April 1997 briefing that Greer provided for interested 
Congressmen, and other powerful Washington movers and shakers) 
goes a lang way to demolish the September 16, 1999 Woolsey 
denial of UFO interest and support.xxv This denial was issued 
following Greer's telling of the Woolsey UFO briefing in the 
introduction to his 1999 book "Extraterrestrial Contact." 

Just when everything seemed to be going so well , Jack Gibbons 
ended the party. In a handwritten note, on White House stationary, 
dated August 17, 1994 he wrote Laurance. 

"l apologize for my silence, but l was awaiting 
news from the Air Force. Yesterday l received 
the material they've been working on for some 
months, Report of the Air Force Research 
regarding the "Roswe/1 lncident." It appears to 
be a thorough study, and wi/1 also be used as 
input to the GAO analysis, which is a much 
broader study. Wi/1 get back to you after we've 
had a chance to go over the document. 
lncidentally, l told Claiborne Pel/ about this 
situation yesterday .. .xvi 
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Two days later Gibbons and Peil met for lunch. Undoubtedly, the 
conclusions of the final Air Force report were discussed. The OSTP 
files contain a letter from Gibbons thanking him for the lunch. 
Enclosed with the hand-written thank-you letter Gibbons enclosed 
"the final summary text of the Air Force report on the 'Roswell 
lncident."'xxvn 

On September 5, 1994 Laurance Rockefeller wrote back 
acknowledging the Gibbons note about the final Air Force report. He 
did not acknowledge having seen a copy of the report. Rockefeller 
simple wrote, "We are grateful for your leadership on this issue and 
when you feel it is appropriate, we would welcome the opportunity to 
talk to you about it."xxvn• 

Three days later Secretary of the Air Force Sheila E. Widnall sent a 
copy of the Air Force Press release to Gibbons, outlining the 
conclusions of the study "to locate records that would explain an 
alleged 1947 UFO incident." 

The Air Force Press conference had been held without even telling 
New Mexico Congressman Steven Schiff who had helped begin the 
government investigation of the Roswell case with his March 11 , 
1993 letter to Secretary of Defense Les Aspin. The release was 
made befare Schiff had even read the final Air Force report, giving 
him no chance to dispute the final conclusions. 

Cutting Schiff out of the loop is strange protocol , considering that it 
was in Schiff's March 1993 letter that Schiff asked that Secretary 
Aspin "direct such a review be undertaken on a priority basis and 
that representative or representatives of the Department of Defense 
and the responsible Military Departments promptly arrange to brief 
and provide me with a written report providing a current, complete, 
and detailed description and explanation of both the nature of what 
was recovered, and all official actions taken on the matter. 
(Roswell)"xxix 

The conclusion of the Roswell report was not what the Rockefeller 
team had hoped for. A copy of the Air Force news release in the 
OSTP files described the Air Force's final conclusions. 

The Air Force research did not locate or 
develop any information that the "Roswe/1 
lncident" was a UFO event nor was there any 
indication of a "cover-up" by the Air Force. 
Information obtained through exhaustive record 
searches and interviews indicated that the 
material recovered near Roswe/1 was consistent 
with a balloon device of the type used in a then
classified project. No records indicated or even 
hinted at the recovery of "alien" bodies or 
extraterrestrial materials. xxx 

The Rockefeller disappointment with the Air Force Report was not 
expressed to Gibbons officially until three months after the report 
was issued. Rockefeller, as wrote in his standard diplomatic style. 
The December 91h letter from Rockefeller to Gibbons, and his key 
Roswell aide Skip Johns, read in part: 

Thank you again for being so generous with 
your time in discussing our areas of mutual 
interest and concern. . . l was delighted to see 
that we share this openness to a new paradigm. 

We wi/1 continue to explore our interest in 
extraterrestrial intelligence . . . We continue to 
believe that the President 's initiative toward a 
full declassification of unnecessarily classified 
materials would be a very useful step in this 
direction and urge you to do all that you can to 
push this process along. 

l hope we made it clear that we were very 
grateful for your initiative in stimulating the 
recent Air Force Review of the Roswe/1 incident. 
Although many who are students of UFOs felt 
that the report was not complete, your 
leadership in bringing this about was an 
important step. 



We are continuing our citizens' reconnaissance 
of the extraterrestrial intelligence phenomena. 
We ful/y understand that with all the pressing 
current matters on your desk you do not find it 
feasible to devote substantial time to this area. 
However, we wou/d like to take the opportunity 
of keeping you informed and from time to time 
seek your counsel.xxxi 

Rockefeller's chief assistant in the White House UFO initiative, Scott 
Jones, was much quicker at voicing his disagreement with the Air 
Force conclusions. The OSTP files have a copy of a nine-page 
review written by Scott Jones. It was sent to Gibbons office only six 
days after the Air Force Roswell press conference. The report was 
titled "Assessment and Recommendations for Action on the Report 
of Air Force Research Reqarding the 'Roswell lncident." 

Jones, undoubtedly speaking with Rockefeller's blessing, wrote of 
the report: 

"One message from the Air Force Report is that 
they still have confidence that this issue can be 
"managed. " There are other messages of equal 
importance, which suggest that the game is 
changing. The Air Force must deeply regret 
that it was forced to say anything public about 
Roswe/1. They know the tenacity of the small 
group of UFO researchers who wi/1 follow any 
Jead to the grave, and in this report they have 
been forced to expose additionalleads. 

The most important event is that after 
December 1969, when the Air Force c/osed 
Project Blue Book and announced that they 
were out of the game, they are now back in the 
field. It may turn out that they actually are not a 
major player, but have been forced to suit up 
again." 

Several important precedents have been 
established by the Air Force effort: 

1) The subject of UFO phenomena and 
government knowledge about it is now 
viably in the public domain. 

2) lnterviewees were provided with 
authorizations from either the Secretary of 
the Air Force or the Senior Security Official 
of the Air Force that wou/d officially al/ow 
discussion of classified information, if 
applicable, or free them from any prior 
restrictions in discussing the matter, if such 
existed. xxxii 

Jones, besides commenting on the September Air Force Roswell 
report spent a great deal of his assessment paper expressing views 
on the entire UFO problem. These conclusions and assessments 
outlined by Jones are important because they indicate where the 
entire Rockefeller team stood on the key UFO issues, and hence 
which ideas they were passing on to the Clinton administration. 
Secondly they help clarify the views of Jones who was very much 
silen! in public concerning his own view from "The inside." Jones 
was a key player, serving not only as a key aide to Rockefeller, bul 
as a key aide to Senator Claiborne Peil, Chairman of the powerful 
Foreign Relations Committee, who was also had an active interest in 
UFOs. These Jones insights, outlined in his Roswell review, can be 
reviewed on specific topics: 

"Congress - "There is no evidence that the 
Jeadership of the Congress is paying any 
attention to the current effort, but the 
involvement of the General Accounting Office, 
the investigative arm of the Congress, charged 
with examining all matters related to the receipt 
and disbursement of public funds, is significant. 
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President - The President remains the critical 
player in this drama. Maybe each President is 
not automatically briefed on the subject. But 
somewhere around the President, someone 
knows where to task for the briefing. My guess 
is that it is someone within the National Security 
Council. Someone in the directorate who 
survives administration after administration. 
Dangerously (for democracy and accountability) 
it cou/d be someone in the private sector . .. Jf 
the President asks for it (briefing) with force, it 
cannot be withheld. Jf he mere/y shows casua/ 
interest, he might be kept in the dark." 

The disappointment and disagreement with the Air Force 
conclusions by UFO researchers was found and described in the 
OSTP files. They were much less diplomatic about their views on 
the Roswell Report !han was Laurance Rockefeller. Although 
Gibbons' files contained the counter arguments, there were no 
indications anyone in OSTP answered the charges, or took any 
investigative actions. 

The first letter to arrive from in Gibbon's office came from aviation 
and science writer Don Berliner. Writing on behalf of The Fund For 
UFO Research, Berliner enclosed a paper he had written titled "Air 
Force Explanation of 1947 'Roswell' UFO Crash a Lot of Hot Air." 
Berliner wrote: 

The U.S. Air Force recently "explained" the 
high/y controversial story of material recovered 
from an al/eged UFO that crashed in central 
New Mexico in 1947 as a once secret Project 
Mogul balloon. A careful analysis of the 23-
page official report, by the Fund for UFO 
research, has revealed enough hoies in the Air 
Force theory to bring down the sturdiest of 
balloons. '"x"' 

The other comments on the Air Force Roswell Report found in the 
OSTP papers was a 28-page paper identified as "Document 24" in 
the collection. This letter included attachments and was written by 
UFO researcher, writer, and lecturer Stanton Friedman. It was titled 
"The Ros)Nell lncident: The USAF and the New York Times." There 
was no indication of when the OSTP received the document, or 
even how the Friedman paper got into Gibbon's office. 

Slanten characterized the Roswell report as a "preemptive strike 
against the GAO" and a continuation of "a long, easily documented, 
history of USAF misrepresentation about UFOs."'xxov In a careful 
analysis of the Air Force Report Friedman carefully pointed out the 
flaws in the report's argument for the 194 7 Roswell crash be ing 
caused by a Mogul balloon. 

As 1994 came to a close the records of the OSTP showed !hat 
discussion of Roswell by the Rockefeller group had stopped. Vet, 
actions and statements by President Clinton in 1995 and beyond 
seemed to indicate !hat the President was still interested in the topic 
of Roswell. An example illustrating !his interest was revealed in 
September 1998, when during the Lewinsky investigation, the 
Clinton White House turned over to prosecutors a list of books held 
in Clinton's private library. The list of books did not include the Air 
Force Report on .Roswell which basically concluded to paraphrase 
Scott Jones, "nothing happened, you can go back to sleep." The list 
did include the book "UFO Crash at Rowell" by Kevin Randle and 
Donald Schmitt, who concluded there was a crash and it had 
nothing to do with balloons.xxxv 

More importantly, President Clinton's statements indicated he was 
no more a believer in the Air Force Roswell explanation !han !hose 
in the Rockefeller group or the UFO researchers who had sent in 
dissenting papers into the Gibbons office. 

Clinton's lack of faith in the September 1994 Air Force Report 
became evident during a late November 1995 !rip to Belfast, 
Northern lreland to promote a peace plan in the war torn country. 
During the lighting of the city Christmas tree, Clinton read a letter 
from a thirteen-year-old Belfast boy named Ryan dealing with 
Roswell. He !hen proceeded to answer the letter with a response 



that to the untrained eye seemed nothing more than an attempt to 
entertain the crowd with a humorous reply. In effect, the reply was 
loaded with meaning. 

And to all of you who have not lost your sense 
of humor, l say thank you. l got a letter from 
13-year-old Ryan from Belfast. Now, Ryan, it 
you're out in the crowd tonight, here's the 
answer to your question. No, as far as l know, 
an alien spacecraft did not crash in Roswe/1, 
New Mexico, in 1947. (Laughter.) And, Ryan, it 
the United States Air Force did recover alien 
bodies, they didn't tell me about it, either, and l 
want to know. (Applause.) xxxv• 

Speeches prepared for sitting Presidents are carefully prepared 
affairs. Whatever ends up in them does not get there by accident. 
In the Reagan administration, for example, speeches went through 
up to 30 drafts, and had to be cleared through up to 25 agencies, 
departments, and individuals. 

President Clinton appeared to say he wasn't being told the whole 
story on Roswell, and he like everyone else, would like to be told 
what really happened. 

In late 1994 the discussion turned from Roswell to abductions and 
author Whitley Strieber. In a December 13, 1994 letter, found in the 
OSTP files, Scott Jones wrote Gibbons sending him the latest of 
Strieber's books Breakthrouqh. 

Following the initial April 1993 briefing given to Gibbons, Jones had 
provided Strieber's first book "Communion." Jones wrote that he 
was sending the manuscript in part because he believed Gibbons 
would tind: 

"That same of its speculations are mirrored in 
official studies and assessments that you have 
discovered in the government. While l hope this 
is true, l would not real/y be surprised it you tell 
me same day when it is appropriate for us to 
have a full discussion on the subject, that 
government real/y failed to address the 
metaphysical nut of the problem. 

Consciousness is the core issue. Jf the 
government hasn't realized this, it has kept itself 
out of the loop of possible understanding of the 
phenomena and What responses to make. oKXXV/1 

This was not the first time Jones had talked to Gibbons about the 
importance of the mind. As mentioned previously, Jones had 
mentioned mind control research during the February 41h face-to
face meeting with Gibbons. In that discussion Jones warned that 
the UFO phenomena was being used to cover mind control 
research. 

An interesting sidelight to this apparent insight by Jones about the 
"core' issue is the fact that the idea of the importance of the 
metaphysical went back almost 50 years to the very first days of 
UFO research done by Canadian UFO researcher Wilbert Smith. 

In the aften quoted Tap Secret "Memo to the Controller of 
Telecommunications"xxxv;;; most researcher reier to Smith's four 
points identifying what he learned about the flying saucers while 
making inquiries in the United States: 1) the matter is the most 
highly classified subject in the United States, 2) flying saucers exist, 
3) a group headed by Vannevar Bush is working on the problem, 
and 4) the matter is considered of "tremendous significance. 

Most researchers, however, ignore the very next line, which 
indicates the United States government may have realized right from 
the very beginning that the metaphysical was the "core" issue. In 
the very next line of the memo following the four points Smith wrote: 

"l was further informed that the United States 
authorities are investigating along a number of 
lines which might possibly be related to the 
saucers such as mental phenomena, and l 

gather that they are not doing toa we/1 since 
they indicated that it Canada is doing anything 
at all in geo-magnetics, they would welcome a 
discussion with suitably accredited Canadians. 

SISTE NYTT: 
Siden 11.sept. la UFO-saken nærmest død på det politiske plan i USA 
har Sleven Greer isteden fortsatt med å samle vitner. Han har nå over 
500 på topp-plan. Samtidig forsøker han for tiden å få til en åpen høring 
i Underhuset i England. Store fremskritt har blitt gjort i Rendlesham
saken der, så klimaet for en åpen høring virker gunstigere i England 
enn i USA for tiden. NETI vil også forsøke et fremstøt mot Stortinget 
dette år. En video samt de beste dokumentene vil bli fremlagt, og et 
møte med forsvarskomiteen er at av ønskemålene. Her vil vi legge frem 
forslaq om tilqanq til norske UFO-rapporter. 
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