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Leder 

Sett noe på den klare himmelen i påsken? 
Velkommen til nytt blad og nytt styre. 

Det ble avholdt årsmøte lørdag 29. mars 2003 et 
årsmøte som gikk helt etter planen. 
Valg og aktuelle saker ble gjennomført og disku
tert, og etterpå hadde vi en koselig sammenkomst 
på Den Grønne Kafe. 
Det nye styre vil jeg presentere her, og det vil se
nere dukke opp bilder av de respektive personer. 
Leder: Undertegnede - Askøy 
Kasserer: Kristin Marie Marhaug- Bergen 
Nina Wesseltoft- Oslo 
Kjell Arne Høviskeland- Lena 
Tore Alfs tad- Oslo 

Varamedlemmer til styret: 
Kitty Helene Borlaug-Radøy 
Kari Mala- Oslo 
Karen-Sofie Thorstensen - Oslo 

Valgkomiteen: 
Terje Gustavsen - Oslo 
Rune Øverby- Espa 
Erik J ås tad - Bergen 

Varamedlemmer til valgkomite: 
Bente Bøe Bårtvedt- Askøy 
Guro Kokaas Parvanova- Oslo 
Tharald Beck - Oslo 
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Denne gangen har vi konsentrert oss litt om plane
ten Mars, hvor det til stadighet blir gjort nye opp
dagelser som er verdt å se nærmere på. Det er i 
hvert fall noen som mener at der har vært sivilisa
sjon der tidligere, i hvert fall vann! 
En annen ting som jeg ser på som svært spen
nende er det nye produktet som produserer energi 
rett ut fra løse luften, en oppfinnelse som det er 
planlagt å lansere i 2004 og som vil erstatte men
neskehetens bruk av olje og elektrisitet slik vi gjør 
idag. 

Til de neste bladene vil vi opprette et diskusjons
forum der dere medlemmer inviteres til å skrive. 
Det første temaet jeg vil at dere skal tenke over 
er: Ditt syn på UFOER, hva dette kan være, hvor 
kommer de fra? 
Innleggene må ikke være for lange, det må skrives 
i skriftstørrelse 12 i word hvis du bruker pc. 
Send det som e-post, og for dere som ikke har pc 
send brev. 

På gjensyn! 



STOR «FLÅTE» MED RUNDE OBJEKTER SETT OVER 
SHEFFIELD. 

GRAHAM W. BIRDSALL RAPPORTERER.. 
Oversatt av Rune Engelien 

Like etter klokken l 0.00 på fredag, 25 oktober 
2002, ble jeg oppmerksom på 
en nyhetsmelding på Hallam FM, en populær selv
stendig radiostasjon som 
dekker Sheffield og mye av sør Yorkshire, nordre 
England, om en pågående 
UFO hendelse i byen. 

Rett etter klokken 9.00 den morgenen, begynte 
radiostasjonen å bli 
oversvømt av telefoner fra bekymrede og opphis
sede lyttere som rapporterte 
en flåte av mystiske runde objekter som fløy over 
byen. Lenge etter at 
nyhetsmeldingene hadde blitt sendt med mine ge
nerelle kommentarer, 
fortsatte radiostasjonen å ta imot en flod av like 
rapporter. 

Fru Pamela Kelly og hennes datter så sammen 
med horder av andre vitner 
»hundrevis av runde objekter>> fly fra sør mot 
nordøst for hjemmet deres i 
Gleedless, sør Sheffield. 

Etter å ha gitt sitt mobilnummer til Hallam FM, 
pratet jeg med Pamela og 
hørte henne og dusiner av andre rope og skrike 
utenfor en kafe mens de runde 
objektene fortsatte å fly over dem. «Det er hun
drevis av dem» sa hun. Og en 
mann som het Mike fortalte meg senere at han 
hadde sett ni runde objekter 
flyge høyt oppe på himmelen øst for byen ved 
klokken 11.20. Frances Peer så 
objektene fra hennes hjem i Cross pool og sa at de 
var «definitivt ikke 
ballonger», en bestemt mening fra Frøken C har
lotte Robinson, som ringte fra 
sitt hjem i sør Sheffield. 

Men en innringer på radiostasjonen påstod senere 
at en lokal skole hadde 
sluppet ut ballonger den morgenen, dette kunne 
ikke bli bekreftet. Det ble 
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videre påstått at skolen senere ville slippe ut flere 
ballonger klokken 
15.00 den ettermiddagen. Bevæpnet med ett 
videokamera og fotokamera, UFO 
Magasinet' s Russel Callaghan var ikke i stand til å 
rekke Sheffield før ut 
på ettermiddagen, på den tiden var det ikke noe 
tegn på «flåten». Han 
forble likevel på ett høydedrag med oversikt over 
byen helt til vel over 
15.00. Han så ingen ballonger. 

Iallefall, de som ringte Hallam FM og UFO 
Magazine var bestemte på at 
objektene de så- definitivt ikke var ballonger. 
Som var skalaen på 
publikums respons på hendelsen, jeg ble invitert til 
å reise til Sheffield 
for å ta del i ett to timers direkte 
innringningsprogram påHallamFM samme 
natt. Ledet av Lucio, programmet mottok veldig 
mange telefoner mellom 
klokken 22.00 og middnatt, inkludert de i fra 
Danielle, George, Mike, Da ve, 
Louise, Tim, Bernard, Matt, Gary, J amie og Ben. 

Interessant, Lucio selv sa at mens han reiste hjem 
på nordgående rute M-1 
tidligere den dagen (rundt 01.55 den 25 oktober), 
han og en venn hadde sett 
en ildkule fare tvers over horisonten. « Det var ett 
utrolig syn», sa han. 

Slike innringerprogram har en tendens til å frem
bringe telefoner fra folk 
som er glad for å få «løst ut» fortids oppleve leser 
- og dette var ikke noe 
unntak. Tim sa at ved klokken 9.00 den 2 februar 
1999, ble han oppholdt i 
den stillestående trafikken på grunn av en « V»
formasjon av lys som 
dukket opp i fem minutter over Stocksbridge. 

Lastebilfører Matt sa at for få ar siden hadde han 
kjørt påM-18 nær 
Hepsworth, Doncaster da ett klart rødt lys pas
serte på tvers av motorveien 
og var synelig i mellom l O og 15 sekunder. 
Lastebilsjåførene som så 
objektet pratet på det i årevis i walkie talkie 'n « 



sa Matt. «Det var 
utrolig å høre på». 

*Hvis du var ett tilleggsvitne til Sheffield hendel
sen, eller vet hvem som 
angivelig var ansvarlig for å slippe ut ballonger, vil 
vi gjeme høre fra 
deg! 

ITALIA: 

Et blaff av UFO observasjoner skjedde over nor
dre Italia kveldene 20 og 21 
september 2002. 
Flere vitner beskrev grovt et triangulært objekt 
med spissen ned, eller på 
en annen måte rektangelformet, som reflekterte 
sollyset og virket som det 
var stasjonært eller beveget seg meget sakte. En 
CISU (italiensk senter 
for UFO studier) etterforskning identifiserte ob
jektet til å være en stor 
stratosfærisk ballong ( 350.000 kubikk meter) 
sluppet ut for 
forskningshensikter fra Frankrike, av European 
Space Agency. 

Klokken 19.21 på søndag, 27 Oktober 2002, 
observerte en italiensk forfatter 
og Ufologist Roberto Malini og to kolleger, D.F., 
en ung direktør og A.C. 
en innbygger i Cemusco sul Naviglio, tre disk for
mede UFO" er i formasjon. 

De saktegående UFO" ene var svarte, og hadde 
ikke lys, « Diskene hadde små 
vinger, reflekterte ikke lys og roterte i en horison
tal flygeretning, med 
en merkelig skjelving, fra vest til øst,» sa Malini. 
Med ett ble to av 
UFO" ene borte. Den tredje disken forholdt seg 
rolig oppe i himmelen i en 
høyde litt over 900 meter, før den dro rett opp og 
forsvant. « UFO"en så ut 
til å være mørk og metallisk,» tilføyde Malini. 

De klarte å ta to fotografier av diskene, men uhel
digvis var kamera uten 
zoom. «Da jeg fikk tilbake bildene fra fremkal
ling, så objektet ut som et 
glødende rødt lys,» understreket Malini. 
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VERDENS MEST 
SUKSESSFULLE 
HACKERFIKK 
SETT NASA"s UFO 
FILER-CLAIM 
Oversatt av Rune 
Engelien 

Ledende UK men"s magazine FHM fikk virkelig 
et scoop i deres september 2002 
emne. Deres intervju med tyske Kim Schmitz, 27, 
som tjente millioner for å 
være den største computer hacker verden noen 
gang har sett, beviste en 
virkelig oppvekker. 

Da han akkurat fylte 17, hacket Kim seg inn i 
NASA"s antatte uinnbrytelige 
store computer base, og kom ut med en haug med 
f:tler. Han beviste seg like 
suksessfull i å hacke seg inn hos Pentagon, CIA, 
National Security Agency, 
AT &T, og VISA og et globalt kredit selskap 
TRW (nå Experian). Hellet til 
Kim tok til slutt en ende. Han ble arrestert og 
måtte sitte to måneder i 
fengsel. Allikevel, når han ble løslatt, kunne han 
plukke ut jobber fra 
computerselskap verden over som ville ha ham til 
å sjekke deres 
sikkerhetssystemer. 

Like fort som han tjente sine første millioner, 
brukte Kim dem opp. Han er 
litt av en karakter, og mange folk er ivrige etter å 
snakke med ham, 
virket det som. 

Og med god grunn . Han fortalte FHM : « Da jeg 
var 17, oppdaget jeg 
rapporter som myndighetene hadde stadfestet at 
det er liv ute i 
verdensrommet»; sa Kim. «Det høres for sprøtt ut 
til å tro,ok, men det er 
sant. Jeg så det, jeg leste det. Kanskje var det et 
falskt dokument, kanskje 
ble jeg lurt ... men, jeg tror ikke det. Jeg kom inn 
på systemer i NASA"s 



høyeste sikkerhetsnivå og disse var autoriserte 
rapporter til presidenten i 
de Forente Stater. 

Mens Kim feilet i å nevne hva rapportene inne
holdt, er det ikke første gang 
en hacker har påstått å ha trengt seg inn i US for
svarssystemer og kommet 
over hemmelige UFO filer. Og ikke tror vi det blir 
den siste. 

Men hacking er illegalt og vi råder på det ster
keste de som nå er engasjert 
i denne aktiviteten, eller tenker på å begynne med 
det, stoppe og tenke seg 
om en gang til. Det er flere måter å flå en katt på -
å bryte loven i 
landet er ikke en av dem. Hvis i tvil, merk at 
Kirn"s krav på berømmelse var 
kortlivet- og den beste hackeren i verden endte 
opp innesperret i en grå 
og mørk fengselscelle. 

RUSSLAND: 

På Tirsdag, 29 Oktober 2002, kjørte fire tenårin
ger sørover på 
Moscow-Simferopol motorvei nær Kursk da de 
observerte en rød UFO sirkulere 
på himmelen. Den så ut som en glødende stjerne, 
bilradioen ble ukontrollert 
da UFO" en nærmet seg, lokal Moskva-radiosen
dinger ble erstattet med lange 
intense, brå og statiske forstyrrelser. Til slutt fort
satte det merkelige 
objektet sin ferd mot sørøst horisonten. Da det 
forsvant ut av syne, ble 
bilradioen normal igjen. 

To dager senere, på Torsdag, 31 Oktober, ble en 
serie av UFO observasjoner 
rapportert i Astrakhan, ved elvemunningen av 
Valga River ved det Kaspiske 
hav. I fem kontinuerlige dager, framførte en sfæ
risk UFO luftige manøver 
over hustakene i det øvre åsside området i 
Astrakhan .. Noen ganger sendte 
UFO" en ut små kuler av hvite eller gylne lys. 

En annen UFO med de samme karakteristiske 
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pre gene ble sett av mange vitner 
i byen Ortzonikitsk. I flere minutter avfyrte objek
tet fargefulle stråler i 
rødt, blått og grønt lys ned i bakken før det omsi
der forsvant. 

MALAYSIA: 

På fredag, 4 Oktober2002, rapporterte Daily Ex
press at er cctv overvåknings 
kamera montert på toppen av Kota Kinabalu in
ternasjonale flyplass hadde 
oppfanget en stillestående UFO som lignet en fly
gende (spiker/kiste) over 
Terminal2. En Malaysia Airports Berhad (MAB) 
senior offiser sa at 
bevegelses kameraet fokuserte på Terminal2 om
rådet omkring kl. 19.06 da et 
objekt fløy forbi skjermen før det forsvant. Det 
ble ikke oppfanget på 
radaren. En sikkerhetsvakt påstod senere å ha 
sett objektet flyge i stor 
hastighet over Terminal2. Han så det stige i ret
ning mot havet til å 
begynne med før det forsvant over fjellene når 
flyplassen. Ingen lyd ble 
rapportert. · 

CANADA: 

Lørdag, 2 November 2002, cirka klokken ett om 
natten, så en mann i London, 
Ontario,Canada, fem klare, oransje lys, flyge 
sakte i en diagonal 
linjeformasjon. 

»Lysene var klarere enn de klareste stjernene den 
natten, men noe større og 
mer oransje enn hvite,» rapporterte vitnet. « Nor
malt ville jeg ha antatt 
at lysene kom fra ett fly, men ikke noe jeg her sett 
kunne sammenlignes med 
mønstret jeg så.» 

»Denne linjen av lys var verken parallell eller ver
tikal i flyveretningen. 
Den var diagonal. Objektet var lydløst. Lysene 
strekte seg over for stort 
område til å være fra ett fly i fra jorden. Hvis det 
fløy lavt, så beveget 



OPPDRAG: Identifiser disse flygende objektene. 
Jeff Challender fra Sacramento er omgitt av elek
tronisk utstyr som han bruker til å undersøke 
NASA sine filmer etter oppdrag i rommet, og det 
han ser etter er flygende objekter. 

Torsdag daN ASA skyter opp en ny romferge i 
bane, så er det ikke bare "Mission Con tro l" som 
vil følge romfergens ferd. 

Jeff Challender vil følge med hvert sekund som er 
tilgjengelig av ferden på hans kabel-tv fra sitt hjem 
i Sacramento. Han vil spille det inn redigere det og 
ligge det ved resten av sin flere hundre timers 
samling. 

Beviser av hva vet han ikke: Men Challender 49 , , 
tror at Det nasjonale lyge og rom administrasjon 
sine kameraer fanger opp Ufoer. 

Utenomjordisk fartøy, romdyr, hemmelige 
romprogrammer. Challender vet ikke hva det er. 
Men til tross for de som benekter dette og sier 
han sitter og ser på iskrystaller og romskrot, så 
mener Challender at de hvite prikkene som av og 
til farer over skjermen ikke kan forklares som 
vanlige. 

Disse flygende objektene er for ham uidentifiserte. 

Jeg går ikke etter flygende tallerkener og små 
grønne menn, sier han. Alt jeg vet at det er noe 
som dukker opp på N ASA"s video som ikke hø
rer til der. 

Selv om det er mange UFO "jegere" i 
Sacramento, så er han bare en av få i hele verden 
som ser gjennom NASA sine ferder etter beviser. 
Hans tålmodighet har gitt resultater etter å ha sett 
flere hundre timer med film så er det kanskje bare 
l O sekunder som kan være av interesse. Han har 
fått respekt i det lokale UFO organisasjonen som 
selvlært ekspert på dette området. 

Han har sannsynligvis mer ekspertise enn noen 
andre ihvertfall utenfor regjeringen til å se på disse 
filmene, sier George Filer, en pensjonert major fra 
flyvåpenet som driver en UFO side på nettet i 
New Jersey. 
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Challender som er handikapet etter en ryggskade 
ligger på en madrass omringet av et arsenal av 
utstyr: Ni videospillere stabler med videokassetter, 
2 DVD brennere og en DVD spiller. 
Med sin massive håndlagde PC ser han ut til å 
være i et romskip selv. 

Men det eneste som gir et hint om utenomjordisk 
interesse er en sølvfarget liten utenomjordisk 
dukke som er plassert på toppen av PO~n. 

Challender griper NASA"s fil fra Kanal72, som 
er drevet av Sacramento Educational Cable 
Consortium. Fra dette oppdraget vil han gå gjen
nom 30 til40 timer med film, noen ganger rett et
ter frokost og til han blir ropt til middag. 

Challender startet å ta opp sendingen fra ferdene i 
1997 bare på gøy for å redigere hver og en til en 
dokumentar. Men i 1999så han noe som fanget 
oppmerksomheten: en lysende prikk som pulserte 
i det den for over skjermen, etter hvert så han 
mange hvite prikker som fløy omkring som endret 
både hastighet og retning. 

Hva var disse for noe? Challender har fulgt lig
nende fenomener siden. 
Jeg vil ha svar, sier den tidligere jernbane
arbeideren. Jeg tror noe skjer og at fakta blir 
holdt tilbake fra oss. 

NASA er ikke så sikre. 

Jeg er ikke klar over at det er noen synlig aktivi
tet, sier Fred Brown, produsent for NASA TV. 

Challender viser til to ganger hvor kameraet zoo
mer inn på en av prikkene for så å kutte live sen
dingen. 

For noe tull, sier Brown. Hvis disse tingene var 
der ute og vi prøvde å gjemme dem ja så ville 
ikke vi sende det live på NASA TV. 
Challender ser sannsynligvis deler av væske eller 
is nær kamera som blir blåst rundt omkring av 
jetstrømmen fra romfergen, sier Seth Shostak, en 
astronom ved SETI instituttet, en ikke kommersi
ell organisasjon og som tidligere var NASA"s søk 
etter Utenomjordisk Intelligens. 



Du må være forsiktig, sier han. De er veldig impo
nerende hvis du er naiv! 

Men Jack Kasher, en pensjonert fysiker ved uni
versitet Nebraska, Omaha, sier han har sett hva 
Challender har funnet og konkluderte med at dette 
ikke var ispartikler og utfordrer alle som sier noe 
annet til å bevise det. 

Allikevel sier Shostak, hvorfor ville SETI bruke 
millioner for å søke etter utenomjordiske signaler 
hvis det var mars boere som fløy rundt hver 
NASA ferd? 

Shostak tror det er liv der ute. Hvis lO prosent av 
stjernene hadde planeter og l prosent av dem 
hadde liv, så kunne det være millioner av verdener 
med liv i bare vår galakse. 

"NASA har ingen interesse å holde ting hemme
lig", sier han. 
"Dette ville bli stort for NASA. Budsjettet ville gå 
opp i stedet for å gå ned," sier han. 

Bernard Haisch, tidligere direktør ved California 
Institute for Physics and Astrophysics, har ledet 
flere NASA sine studier, og tror ikke at det sivile 
selskapet er involvert i noen form for tilsløring, 
men han tror det finnes en. 
Faktisk så er det en god del regjeringsfolk og fly
spesiallister, til og med berømte astronauter som 
Gordon Cooper og Edgar Mi te hell, som mener at 
myndighetene ikke forteller alt de vet. 

"Jeg vet det er noe der ute fordi jeg har jaget 
dem," sier Filer som har fløyet i flyvåpenet siden 
1962. han ble beordret til å følge et veldig stort 
objekt som ble sett på radar og han kom så nær 
at han kunne se lysene før det forsvant. 

Flygere har så mange av disse opplevelsene at en 
tidligere vitenskapsmann ansatt iN ASA har dan
net "The National Aviation Reporting Center on 
Anomalous Phenomena", som samler inn UFO 
rapporter fra piloter. 

Siden myndighetene ikke lenger etterforsker UFO 
rapporter, så faller disse oppgavene på private 
organisasjoner og på amatører. 
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The Mutual UFO Network, for eksempel, har satt 
seg som mål å etterforske alle observasjoner, 
Cynthia Siegel, leder ved Sacramento avdelingen, 
trener opp ett halvt dusin fra den lokale befolknin
gen til å bli etterforskere som skal brukes i felten 
for å dokumentere observasjoner med intervjuer, 
fotografier og video de skal også ta jordprøver. 
"Det er så mange flere observasjoner enn hva folk 
tror," sier Siegel. 

NORGE: 

Like før klokken 04.00 på Fredag, l November 
2002, var Thomas Mo gen 
utendørs i den lille byen Rollag da hans oppmerk
somhet ble dratt mot et farge fullt punkt av pulse
rende lys på den klare nattehimmelen. 
Først, etter å ha sett på det gjennom kikkert, 
sammenlignet Thomas det 
først med et disko lys show, men så forandret lyset 
størrelsen veldig raskt, 
og sakte og så vidt merkbart forflyttet det seg fra 
øst til vest. Til tross 
for den sene tiden ringte Thomas sin kamerat, 
Amund Henriksen, som hadde 
ett digitalt kamera og ba ham om å filme lyset. 

»Til å begynne med, var det vanskelig å filme ly
set,» sa Amund. «Og jeg 
måtte bruke zomen mye og det var vanskelig å 
holde lyset rolig i 
målsøkeren. Til slutt, bestemte jeg å sette video
kamera i vinduskarmen i 
andre etasje og da ble bildet akseptabelt.» Ved 
omtrent 05.30 forsvant 
lyset øst for Numedal, men Thomas lot video
kamera gå. Tredve sekunder 
senere, dukket det opp igjen men bare for noen få 
sekunder.» Dette skjedde 
to ganger,» sa Amund. 

Amund og Thomas så «enten planeten Jupiter eller 
stjernen Siri us» sa 
Professor Kåre Aksnes fra Universitetet i Oslo da 
han så opptaket. «Det er 
ganske vanlig å se Jupiter oppføre seg på den må
ten,» sa Aksnes. 

Øyvind Tancen fra Norsk Astronomisk Selskap 



på Kongsberg antok stjernen Siri us, siden dette 
var den klareste stjernen i Norge på den tiden. 

Allikevel, etter å ha sett det ti - minutters 
uredigerte opptaket av lysfenomenet over Rollag, 
Erling P. Strand, en av Norges mest erfarne UFO 
etterforskere, sa at teoriene om planeter og stjer
ner kunne like gjerne være feil. 

»Det mest interessante sporet er på slutten av 
opptaket av lysfenomenet,» 
sa Strand. «Her ser vi lyset forsvinner, bare for å 
komme tilbake på et annet sted. Lyset blir borte 
veldig raskt. Det ville ikke ha skjedd med en 
stjerne eller planet.» 

det seg meget sakte. Men fløy det høyt, så gikk 
det virkelig fort og ville 
ha vært ekstremt stort. 

COLOMBIA: 

Torsdag klokken 06.30, 25 Oktober 2002, så 
tusener av mennesker merkelige 
lysblink på fjelltoppenne ovenfor byen 
Bucaramanga, Tv studioene Caracol og 
RCN i Bog o ta, hovedstaden i Colombia, ble da 
nedringt av bekymrede 
innbyggere da UFO" er ble sett sakte flygende 
over byen. Veteran Ufologister 
sa at bølgen av UFO observasjoner var «uforut
sett» og hadde vervet lokale 
innbyggere til en komite for å studere videre hva 
som hadde skjedd. 

CHINA: 

På mandag, 4 November 2002, rapporterte pilo
ter fra flere flyselskaper 
observasjon av en skinnende UFO i nærheten av 
den sørøstlige kinesiske byen 
N anjing. Den første rapporten kom fra en Xiamen 
Airlines pilot som så ett 
stillestående klart blått objekt like ovenfor flyet 

hans. Piloter fra 
Shandong Airlines som befant seg på omtrent 12 
mils avstand, rapporterte på 
samme tid et lignende syn. De beskrev UFO" en 
for å være «hvit og blå» i 
fargen og var formet som en skateboard. UFO" en 
ble trodd å være på omtrent 
7 mils avstand, øst for byen Bengbu i China"s 
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Anhui provins. I mellomtiden 
så en annen pilot 29 mil unna det merkelige ob
jektet og rapporterte sitt 
syn til kontrolltårnet i Tonglu, Zhejiang provinsen. 
Beskrivelsen 
harmonerer med en asteroide som penetrerer den 
øvre atmosfære og bremser 
opp i prosessen. 

GEORGIA: 

I følge Georgiske media rapporter, dukket seks 
eller sju« like skilpadde 
»UFO' er opp over byen Rustavi sent den 3 Ok
tober, 2002. Rustavi innbygger 
Georgy Chelishvili, fortalte Georgia' s nyhetsbyrå 
for beste sendetid, at 
han filmet UFO'ene med ett digitalt kamera i om
trent ti minutter. Før de 
forsvant ut av syne, UFO' ene, hver omtrent 50 

meter i diameter, beveget seg 
raskt gjennom luften, med noen stopp for så å stå 
stille. 

USA: 

Klokken 20.45 på fredag, l November 2002, 
kjørte en mann fra Ebro til 
Panama City, Florida da han først så ett stjerne
skudd. Omtrent to minutter 
senere merket han noe i øyekroken. «Vi reiste 
sørover» sa han « og der var 
det fire lys, omtrent 300 meter foran bilen og om
trent 300 meter opp i 
luften. To av dem skjøt mot vest og de andre to så 
ut til å jage dem. Så 
gikk de rundt i sirkler, kom av og til i sammen i 
linje før de eksploderte 
ut i frre retninger. 

» Dette fortsatte mens vi kjørte videre i omtrent 3 
mil. Da vi kom til 

broen ved Panama City, forsvant de. De var hvite, 

runde i den ene enden og 
spisse i den andre enden. Alle frre hadde samme 
form og størrelse. Ved 
første adkomst var de svakt synelig, men mens de 
danset og stupte, var de 
hurtige, men ikke så hurtig at de ble svakt synelig. 
De stakk ikke av når 
de forsvant, men det var som om et lys ble sluk-



ket» 

Ved omtrent 22.15 på Torsdag, 7 November 
2002, var en mann ute og gikk nær 
Bellaire Boulevard og Rice University, i Houston, 
Texas da han så en trio av 
merkelige lys ankomme fra vest. 

» De lignet landingslysene på et fly, « sa han, « 
Noe som ikke er uvanlig 
da jeg vor ved fly banen ved Hobby Airport i sør 
Houston. Det var en 
uvanlig skyfri natt og stjernene var synelige, en 
sjeldenhet i Houston. 
Lysene var på linje og omtrent så klare som stjer
nene når de brått beveget 
seg sørøst. To lys på den til høyre så i sirkel rundt 
det ene til venstre. 
Så beveget lysene seg over til høyre for meg, i 
sikksakk og i sirkel rundt 
hverandre før de forsvant gradvis. Det hele varte i 
bare ett minutt. Lysene 
reiste i minst flere hundre meter og km/tog lagde 
veldig plutselige 
svinger til venstre og høyre før de forsvant gradvis 
ut av syne:» 

ARGENTINA: 

På en søndag, 20 oktober 2002, ringte en innbyg
ger i J unin de Los Andes, i 
sørlige Argentina politiet for å rapportere 
tilstedeværelsen av «en 
merkelig liten person» som hadde banket på døra 
hans og forlangt hjelp 
fordi noen «banket opp en av hans slektninger:» 
Skapningen var kort i 
lengden og p.g.a. at det var sent om natten, var 
ikke huseieren i stand til 
å identifisere det klart. Allikevel gikk mannen ut av 
huset sitt, men kunne 
ikke høre noe bråk eller rop om hjelp, han valgte 
å returnere hjem, i frykt 
for at alt kanskje var en måte å begå innbrudd på 
mens han var borte. Timer 
senere, ble politiet kalt til Boulevard Juan Man u el 
de Rosas nabolag etter 
å ha mottatt rapporter på et merkelig vesen. Tross 
i å ha gjennomsøkt 

området, var det ingen tegn etter vesenet. 

Noen dager senere, klokken 04.30, revisiterte en 
provins politioffiser det 
samme område p.g.a. konstant hundebjeffmg. I 
følge rapporten så han en 
liten person, cirka 70 cm høy, på en sti som ledet 
inn til ett hus. Da det 
merket at det ble iakttatt, fortett tingen seg fra ste
det. Bekymret for 
hva han hadde sett, lagde offiseren en identisk 
tegning av skapningen sett 
tidligere før han rapporterte opplevelsen til sine 
overordnede. Hugo Jara, 
fra Sheriffs DepartmentNo. 25, ble intervjuet 
ved en lokal radiostasjon 
og bekreftet begge rapportene, allikevel sa han at 
det ikke ble funnet noe 
bevis som kunne bekrefte at en liten person hadde 
vært tilstede på plassen. 

Radioens offisielle reporter bestemte at innbyg
gerne skulle ringe inn å 
bekrefte den merkelige hendelsen. 

Rapporter om «Goblin» eller «Gnome» forårsaket 
en sensasjon og var i likhet 
med 'El Cuero'(Leatherskin), en mystisk marine 
skapning påstått sett mange 
ganger i Lake Huechulafquen. 

Goblin =liten stygg, ondskapsfull og menneske
lignende skapning. 
Gnome = skapning som er likt ett lite menneske 
ogleverunderjorden 

POLEN: 

UFOetterforsker Tomasz Wierszaowicz rapporte
rer at omkring 19.00 Torsdag, 
24 September 2002, ble en UFO observert over 
landsbyen Mogilnie, omtrent 
fem kilometer fra Wylatowa. Den «saktegående» 
UFO' en, beskrevet som en 
klar, skinnende skive og omgitt av et svakt rødlig 
lys», fikk trafikken til 
å stoppe opp. Tomasz sa også at en rund grop ble 
funnet i nærheten av 
landsbyen. · 
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broen" 

Ifølge HINDUSTAN TIMES 10. Oktober 2002, 
bildene som er tatt av NASA har avslørt en mys
tisk gammel bro i Palk Strait mellom India og Sri 
Lanka. 

For øyeblikket kalt "Adams broen" og repportene 
sier at pga broens unike utforming tilsier at den er 
mermeskelagd. Arkeologiske studier har vist at de 
første tegn til mennesker på Sri Lanka dateres 
tilbake til den primitive tid omkring l, 7 50,000 år 
siden og broens alder er omtrent like gammel. 
Detter er et bra utgangspunkt til å gi oss innsikt 
omkring den mystiske legenden om Ramayana, 
som skal ha funnet sted for omkring l, 700,00 år 
siden. 

I denne perioden blir det nevnt en bro som ble 
bygget mellom Ramashwaram(lndia) og Sri Lanka 
under ledelse av en" dynamisk og usynlig figur kalt 
Rama" som skal ha vært inkarnasjonen av Gud. 
Bildet ble tatt av mannskapet på STS 59, 12. 
Aprill994, men det tok 8 år før nyheten om dette 
funnet lekket ut fra NASA oktober i fjor. 

Er dette enda en gang bevis for at det har eksistert 
avanserte sivilisasjoner på jorden for lenge siden. 
Svarene på dette ser ut til å vente på oss rundt om 
i verdenshavene. 

UFO/SKY! 

Mr. Ian White kommer fra Devon og har bare lest 
UFO MAGAZINE i litt over et år. 
Han fikk dette bildet av en kollega sammen med 
negativen, som hadde hørt om Ian sin interesse i 
UFO fenomenet. Bildet ble tatt på Tenneriff ved 
Los Cristanos. Det de så ble tatt for å være en 
UFO. De satt på balkongen og i det de så mot 
åsene så de et objekt. Hun fortalte meg at det 
bare lå der og svevde for så å fly av gårde i stor 
fart. 
Hvis de snakker sant så er det første gang det er 
observert en sky i fart! 
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en or e 
Peruvianske Flyvå
pen snakker ut om 
sine UFO studier. 
Av alle offiserene i de væpnede styrker i hele ver
den, så har kanskje en mann en jobb som er litt 
uvanlig. 
Kommandør Juli o Chamorro av Fuerza Aerea 
Peruana(FAP-Det Peruvianske Flyvåpen) 
Jobber med å etterforske og å finne beviser for at 
Ufoer eksisterer. 
Som sjef for kontoret for Etterforskning av Luft
fenomener, Chamorro styrer et team på 7 perso
ner som etterforsker fenomener, som han sier, 
unormale luftfenomener som går utover vanlig luft
fart. 
De sjekker selvsagt også fly som er ute av kurs og 
hangglidere som kommer for nær militære inn
stillasjoner, men det er ikke hovedjobben deres. 

Av de hundre telefonene som blir mottatt hver må
ned sier Chamorro, så er ca halvparten av disse 
hendvendelsene meldinger om UFO rapporter. 

Det er mange mysterier som vi ser på som svært 
viktige og som vi den fulle oppmerksomhet. 
Hvis vi kan komme til definitive konklusjoner så 
vil det bety veldig mye for Peru og ikke minst for 
hele menneskeheten. Bare tenk på de teknolo
giske nyvinningene hvis vi kan en gang for alle be
vise at utenomjordiske fartøyer eksisterer. 
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Chamorro sier at 60 % av Perus befolkning har 
sett uforklarlige fenomener på himmelen. 
De fleste henvendelsene vi for kan vi forklare, 
men det er ca 12 meldinger pr. måned som ikke 
lett kan forklares. 

Det er for eksempel et videoopptak fra 
Chulucanas, i staten Piura, 730 km. Nord for 
Lima, Perus hovedstad. 
Opptaket er fra slutten av 200 l og Chamarro sier 
at det viser et stort skip som er på himmelen i 2 
timer. 
Skipet laget ingen lyd og bevegde seg ikke. Du 
kan se formen på det og til og med vinduer. 
Chamorro sier videre at Chulucanas har en lang 
historie når det gjelder UFO observasjoner. 

Chamorro"s kontor ble offisielt åpnet for to år 
siden, men Perus regjerings interesse i UFO feno
menet går langt tilbake, og det finnes arkeologiske 
utgravninger som viser gamle kulturers interesse i 
ikkejordiske himmelfenomener. 

Kilometerlange geometriske linjer i Nazcaørkenen 
sør for Lima eller den bevingete guden i nord er 
beviser for Chamorro at gamle kulturer i Peru 
ikke bare mestret vitenskap og matematikk, men 
hadde en link til rommet som ser ut til å inneholde 
mer enn en måne og sol. 

I Chilca, 120 km. Sør for Lima, hvor ordføreren 
Ruma Rueda håper å tjene penger på at byens 
berømmelse som et UFO hot spot sted. 
"Det er store penger i disse observasjonene", sier 
Rueda. "Vi kan bli det neste Roswell og UFO 
søkere kan bli løsningen for vårt fattigdoms-



problem i byen". 
Som så mange andre mennesker i Chilca så har 
også Rueda sett objekter over byen sin. I februar 
1998 satt han utenfor sitt hus og snakket med sin 
bror da et veldig stort boommerangformet objekt 
kom til syne over en ås som stuper i havet like 
utenfor Chilca. 
Han sier at objektet bevegde seg sakte og laget 
ingen lyd. Seks andre objekter som var litt mindre 
i størrelse og form var like i nærheten. 

"Moderskipet og de seks andre skipene svevde i 
noen minutter for så å fly ut mot havet, forteller 
Rueda." "Jeg har alltid hørt om UFOER men 
dette var min første observasjon. For meg var det 
uomtvistelig bevis for at det er liv utenfor vår pla
net." 

Chilca har og sin egen lille UFO historie. 
I byens ett roms museum, har Rueda et lite tøy
stykke fra Inkatiden pakket i brun papir for beva
ring. Tekstilet gjengir et merkelig ikke menneskelig 
vesen med" antenner", ikke ulikt det som ble vist 
nok ble funnet i Roswell New Mexico i juli 1947 
som har ført Roswell på kartet. 

"Dette beviser at vi ikke er de første som obser
verte UFOER her. De gamle peruvianeme som 
bodde i Chilca hadde også observasjoner og mu
ligens kontakt," sier han. 

Chamorro forteller at UFO observasjoner er en 
del av Perus kultur, og at regjeringen har blandet 
seg inn nå og da i årene som har gått. 

o 

MARS ER EN VAT OG VILL 
VERDEN 

Mars er en våt og vill verden. Vitenskapsmenn ser 
ut til å helle mer og mer til at store mengder vann 
på den kalde og tørre planeten er med på å tilføre 
næring til Mars sin biologi. 

Pga. observasjoner som er gjort av MARS GLO
BAL SORVEYOR(MGS) hvor det har blitt opp
daget mørke striper som dukker opp fra et be
stemt punkt. 
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De utvider seg og de beveger seg ned løyper i 
terrenget. I noen tilfeller så deler de seg inn i flere 
striper etter hvert som de kommer til annet land
skap. 

Disse mørke flekkene dukker alltid opp i løyper, 
som oftest på innsiden av kratre og i daler, men 
også på små åser. 
De dukker og alltid opp under Mars sitt havnivå 
hvor det er null oppdrift. 
Over de siste årene har årsakene for disse stre
kene blitt lagt til vind eller ting på overflaten som 
blir flyttet på. Disse prosessene ville ta bort det 
lette støvet på overflaten slik at den mer grove 
overflaten skulle komme til syne. Så forskerne 
tenkte som så at det for bare blåse. 

Etter å ha sett på denne saken på nytt ser det ut til 
at vann er den mest sannsynlige årsaken til disse 
mørke stripene. De ser ut til å indikere flytende 
vann på Mars. 
Dette er tolkningen som er gjort av Tahirih 
Motazedian ved departementet for Geologisk Vi
tenskap og Universitet i Oregon. 

Bilder som er tatt av MGS med måneders mel
lomrom av samme området viser nye striper som 
har dukket opp. 
"Det kunne ha oppstått i løpet av timer eller i løpet 
av seks måneder," sa Motazedian under en pre
sentasjon av hennes funn ved den 34 Måne og 
Planetariske Vitenskaps Konferansen som ble 
holdt i Housten, Texas 17-21 mars 2003. 

VARMEKILDE 

Motazedian sier at se mørke stripene er å finne 
flere steder på Mars, men er konsentrert mest i 
området rundt Olympus Mons-en stor vulkan på 
den rød planeten. 
En eller annen form for geologisk aktivitet på 
Mars bidrar til at is i overflaten på Mars smelter 
som renner utover overflaten og lager disse mørke 
stripene. 

Det er mulig, sier Motazedian, at det er en geolo
gisk aktivitet i form av vulkaner som smelter isen i 
overflaten. 
Denne smeltingen fører også til at mineraler i over
flaten smelter som sammen med vannet renner 
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utover overflaten på Mars og lager disse mørke 
stripene. 

Det mest spennende med disse mørke stripene er 
at de blir formet i dette øyeblikket som jeg snak
ker til dere, sa Motazedian til den vitenskapelige 
forsamlingen. 

IKKE EN DØD PLANET 

De tydelige slutte ne på stripene viser hvor det tok 
slutt på væsken som har blitt overmannet av 
støvet på overflaten og trukket ned i grunnen. 
De mørke stripene ligger seg over andre struktu
rer på overflaten uten at det fører til noe form for 
erosjon på området. De ser ut som flekker i den 
eksisterende topografien. 
Mengden av vann som flyter på Mars ser ut til å 
være svært liten. Det er stort sett et område som 
blir vått eller at det fordamper så snart det kom
mer ned. Det er ikke sterkt nok til å lage egne 
stier, tilføyde hun. 

"Mars er ikke en død planet," sier hun. Så jeg 
foreslår at alle dere bør slutte i jobben og begynne 
å forske på disse mørke stripene, sa hun til delta
kerne på konferansen. 

STRIPER ELLER MIKROBIOLOGISK LIV 

Kan disse mørke stripene være biologiske? 
David McKay, ved NASA Center i Housten lan
serte dette prosjektet under møtet i Housten. 
Han var ledende analyst under ALH 84001 me
teoritten som skal være fra Mars og hvor funnene 
viser at det kan ha vært liv på den røde planeten i 
fjern fortid. 

McKay la frem en alternativ forklaring på de 
mørke flekkene. Han sa at det kunne være en 
form for mikrobiologisk liv som våkner til liv når 
det kommer i kontakt med vann og blir mørkt når 
det vokser for så å dø ut over tid. 
"Jeg ligger dette frem som et seriøst forslag. Jeg 
vil se noen forkaste denne teorien, men med de 
data vi har i dag så kan det se ut som at teorien 
stemmer. 



,-

MØRKESANDFLEKKER 

Ved konferansen i Housten var det også et 
forskerteam fra Ungarn ledet av Tibor Ganti og 
Andreas Horvath som la frem nytt forskermatriale 
basert på bilder tatt av MGS over en lengre tids
periode. De ser en sammenheng mellom vann i 
Mars sitt øvre lag og det de kaller mørke sand
flekker. 
De har bokført alt etter hvert som disse mørke 
flekkene har oppstått siden 1998 ·frem til2002. 
Deres syn er at flekkene viser til at det er en eller 
annen form for biologisk livsform som opererer på 
eller i de mørke flekkene. 
Den massive gjenoppdagelsen av flekkene på de
res originale plasser ser ut til å stemme overrens 
med teoriene om at det er biologiske organismer 
som eksisterer i disse mørke flekkene. 

Beviser for at det er vann på den røde planeten, 
som ble funnet og dokumentert av MARS 
Odyssey, har gitt forskerteamet fra Ungarn mer 
tillitt. 

MARS liS 

Det er uten tvil at Mars har mye is. Store 
resorvarer av frossent vann rett under overflaten. 
Hvor mye is som er under overflaten er man ikke 
helt sikker på men mengden ser ut til å vokse for 
hverdag. 

WilliamBoynton ved Universitet i Arizona og sjefs 
etterforsker for Mars Odyssey"s Gamma Stråle 
Spektrometer. 
Data som man har sett på har vist enorme vann 
resorvarer, sier Boynton. 
"Dette virkelig endrer måten vi ser for oss hvor
dan isen på Mars har blitt dannet," sier Boynton til 
Space.Com. 

Det er ingenting som sier hvor langt isen trekker 
ned i Mars, sier Boynton. Den kan være flere 
hundre fot dyp. 
Om liv på planeten har blitt bevart i isen og om 
dette livet er fremdeles i live. Det er store meng
der av is, så hvis det er noen organismer som tri
ves i isen så trives det helt sikkert der. 

Transcript of Dr. Steven Greer's lnterview 
on Coast to Coast AM Radio with George 
Noory 
January 30/312003 

George Noory's web si te 

George Noory (GN): IKveld, denne timen, vi vil 
snakke om Zero Point Energi. Velkommen, Dr. 
Greer. Hvordan har du det? 

Steven Greer (SG): Bare bra, og du ? 

GN: Bra. Alltid en fornøyelse. Zero Point Energi. 
Er det en organisajson eller et individ som egentlig 
arbeider med dette ? 

SG: Vel, vi er selvsagt. Jeg er ikke sikker på om 
det egentlig zero point energi. Noen ville si at det 
K vante Vakum Flux Felt Energi. 
Det finnes masse mennesker med forskjellige 
teorier på dette. Men som du vet, vi har dannet en 
gruppe som kaller oss Space Energy Access 
Systems, som er et firma som er i gang med å 
identifisere og teste teknologi, maskiner, utstyr 
som hevdes - ganske enkelt - å produsere mer 
energi og elektrisitet enn vi putter inn i det, noe 
som selvsagt, antageligvis ikke kan bli gjort, men 
faktisk can gjøres. Grunnen til at jeg snakker med 
deg i natt, er fordi vi har sannsynligvis - og jeg 
kommer til å veie mine ord forsiktig her --

GN:OK 

SG: Men det ser ut som at vi har funnet en sånn 
type "hellig gral" -type enhet, av en veldig seriøs 
oppfinner. Min vitenskaps rådgiver og styret i 
denne gruppen - vår gruppe -har akkurat gjort en 
"på stedet" inspeksjon, og test av dette systemet, 
og jeg kan si deg at, med unntag av noen av de 
utenomjordiske UFO tingene som jeg har sett, er 
dette den mest utrolige tingen jeg har noen gang 
sett i mitt liv. Og det sier noe. Så grunnen for meg 
å snakke med deg om dette er at det er på et 
veldig tidlig stadium av oppdagelsen og siden det 
er millioner av mennesker som lytter til dette nå i 
kveld vil det være vår beskyttelse. Dere som lytter 
på dette i kveld burde fortelle alle dere kjenner 
om dette .. 
De vet at dette er en ting som vil komme før eller 
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siden. Det er vår intensjon å beskytte dette 
systemet, få det testet, perfeksjonere det, få det ut 
til almennheten og stoppe behovet for gass, olje, 
og kull. For å starte en totalt ny uavhengig 
sivilasjon på denne planeten, og det er på tide. 
Det kunne ha skjedd for kanskje 50 år siden eller 
mer. Men nå er det på tide at vi gjør det som et 
folk. Mennesker som hører dette for første gang 
trenger å forstå at jeg har tenkt nøye igjennom om 
jeg skal eller ikke snakke om det på dette 
tidspunkt, men vi følte at for sikkerhetes grunner 
at det var veldig viktig å snakke om det. 
Hvis testing og utvikling av dette holder mål, vil 
det være den viktigste vitenskapelige 
gjennombrudd i historien - den skrevne historie -
til menneskeheten, og det er ingen overdrivelse. 
La meg beskrive hva jeg så, hvis du har et 
øyeblikk. 

GN: Klart det, og fortell meg hvor stort det er 
Steven. 

SG: Det er ikke stort i det hele tatt! Jeg løftet det 
opp - du kan plukke det opp med en hånd. Vi satt 
det på et fortau rett og slett. Denne tingen samlet, 
veldig passivt, mindre enn en watt med energi fra 
omgivelsene-
Jeg vil ikke si hvordan det blir gjort, Jeg har ikke 
tillatelse på dette tidspunkt - og maskinen startet 
opp. Den genererte hundrevis av watt med energi 
i brukbar form, den rett og slett gikk, og vi var 
veldig overasket over å se dette. Vi koblet det 
opp selv, så det var ikke noe mystisk med det. 
Vi tilogmed valgte ting å koble til, Og det drev en 
300 watts lyspære, en 100-watt lyspære, et 
stereo anlegg og en oscillerende vifte med en 
elektrisk motor, alt på en gang. Med bokstavelig 
talt ingen kunstig menneskelaget tilførsel med 
energi. Så, dette er selvsagt et ekstraordinær 
vitenskapelig gjennombrudd. Oppfinneren 
fortjener selvsagt neste Nobel pris, eller den 
prisen som vil bli gitt etter at dette er fullt ut testet, 
innen vitenskaplige kretser, hvis dette holder mål 
selvsagt. 
Nå må jeg si, våre kriterier,- de som er kjent med 
vår forskning på dette, og vi har gjort det noen år 
fordi vi vet at "de der ute" ikke reiser gjennom det 
yttre rom med å bruke Exxon Jet-A fuel. 

GN:klart! 

SG: Og vi vet at denne teknologien kan drive vår 
planet uten forurensning, uten fattigdom, og uten 
noen som helst krig om olje for alltid. Så, når vi 
begynte å forske på dette, så var våre kriterier at 
en eventuell oppfinner måtte være rasjonel nok til 
å tillate oppfinnelsen å bli gjennomlyst og tested. 
Og over all forventning, denne personen som vi 
fant var eksakt den type menneske, veldig 
intelligent, ydmyk, realistisk, og tillot oss å gå 
gjennom hans oppfinnelse med lupe. - Så se på 
dette i en helhet. Det var ikke noen skjulte 
kraftkilder. Som jeg sa, Vi kunne løfte den opp og 
tok den med på utsiden og plasserte den på 
fortauet, og der gikk den! Og dette er noe som 
selvsagt kunne bli plassert i ethvert hjem, i en bil, 
eller innen industrien, og ville tillate verden å gå fra 
begjer, og krig. Til en tid med balanse og fred så 
lenge vi vil ha det sånn. Så potensialet i dette, kan 
være det største gjennombruddet Jeg noen gang 
har sett. 
Og en av de tingene som jeg er så utrolig 
takknemlig for, er at noen av de ting som vi har 
hørt om gjennom tidene som feks. Tesla, Floyd 
Sweet, T. Henry Moray og andre er i og for seg 
fantastisk, men å faktisk stå i nærheten av en som 
har bygget en sånn her ting, og se at den virker. 
Hvis jeg hadde måtte gå i min grav i morgen, ville 
jeg ihvertfall visst at dette gikk an, noe som gir et 
lys av håp til menneskeheten nå som det ser ut 
som går mot neste krig om oljen. 
Så på den måten synes jeg at det er et 
betydningsfullt gjennombrudd. Men for å si det 
sånn, det er fremdeles på utviklings stadiet. 
Vi har bedd om - I en avtale med oppfinnneren -
å få en mer robust versjon av denne tingen innen 
en måned eller to. Den vil da bli utsatt for enda 
mer nøye studier forskning og utvikling for å 
kunne reprodusere enheten, og det betyr at vi må 
kunne reprodusere enheten uavhengig av, og 
separat fra andre, og den må virke. Den vil da bli 
testet, på minst 3 forskjellige regjerings og 
universitets laboratorium som vi allerede har 
forhåndsutvalgt, for deres ærlighet og 
sambarbeidsvilje. Og når alle de tingene er 
gjennomført, og vi er sikker på hva vi har- Jeg 
sier det på denne måten - Da vil vi gå ut og 
offentligjøre det over hele verden som en ting som 
må betraktes som en av det største og viktigste 
vitenskapelige oppdagelse i vår tid. 
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GN: Veldig bra. Stephen, Er denne personen
Hvis du kan si meg det- er han tilfeldigvis en 
fysiker? 

SG: ehm - nei. Vel, Jeg anntar at alle som jobber 
med denne form for energi vil være en type 
fysiker, men ikke en formellt utdannet fysiker. 
Dette er en som du ville betrakte som et vidunder 
barn, som siden barndommen har hatt en veldig 
stor, nesten intuitiv kunnskap om 
elektromagnetisme, elektriske kretser og den type 
ting. 

GN: En av Albert Einstein 's protegeer, for mange 
år siden, hans navn var John Wheeler, sa engang 
om denne type energi: At hvis du hadde det i en 
kopp, ville det være nok energi til å fordampe alle 
verdens hav. Det er så kraftfull, og kunne forsyne 
så mye enrgi til verden hvis du----

SG: Hvis du kan utnytte det, ja. 

GN: Ja, Jeg skulle akurat si, hvis du kan utnytte 
det- jøjje meg, da ville du kunne redde 
menneskeheten 

SG: Vel dette er grunne til at jeg snakker med 
deg. Jeg har akurat kommet tilbake fra en reise, 
... og jeg ville være absolutt sikker på at denne 
informasjonen kom ut. .. fordi jeg må fortelle dere, 
at dette er den type ting som folke i almennhet har 
trodd blir holdt hemmelig. Mennesker har blitt 
drept, satt i fengsel, noen har blitt kjøpt opp bare 
for å sitte i et mørkt hjørne i et stort firma. 

GN:MmHmm. 

SG: Det er ingen konspirasjonsteori. Vi kan 
bevise i en rettsak at dette har hendt om og om 
igjen. Og grunnen til at vi har løftet på sløret, på et 
så tidlig tidspunkt, for å la verden vite at dette 
eksisterer, vil være den ultirnate beskyttelse mot 
akuratdet. 
Det som er, er følgende: Nummer l -min 
absolutte forsikring om at jeg vil heller ta en kule 
før Jeg vil stoppe denne tingen, og nummer 2- At 
ingen sum med penger, du kan ikke skrive nok 
nuller etter et l tall, for å kjøpe oss ut. For å 
hindre dette fra å komme ut til offentligheten. I 

tilegg til det, offentligheten trenger å forstå at hvis 
noe skjer med oss for å stoppe oppfinnelsen, 
burde de absolutt, hvis de må, marsjere i gatene 
for å se til at tingen blir offentligjort igjen. Dette er 
tiden for at dette sludderet, hvor denne type 
oppfmnelser har blitt holdt tilbake, og hvor 
menneskeheten har blir kjørt i en nedover spiral 
av fattigdom og forurensning og/eller hva en enn 
snakker om. Vi simpelten må reversere den 
trenden. Og selvsagt, vil du berøre en 40 
milliarder kroner stor global energi og transport 
sektor som bruker fosilt drivstoff. Men det er 
virkelig tid for å avslutte den tiden og starte en ny 
tid. Selv Presidenten sa i en tale etter 11 
september: For USA' s sikkerhet er det på tide at 
vi blir energi uavhengig. 

GN: Absolutt! 

SG: Og det finnes ingen tvil om at situasjonen som 
vi globalt sett er i nå, og den sårbarheten og 
avhengigheten som så mange nasjoner unødvendig 
er i, avhengig av fosilt brennstoff- olje, kull, og 
den type energi. Og disse teknologier som så 
lenge har blitt holdt tilbake, nesten som en 
legende. Men jeg må fortelle dere, en viktig ting -
og hvilken som helst teknisk person som lytter til 
dette vil vite hva jeg snakker om - vi har sett i de 
siste fem år noen få ting som så svært lovende ut, 
men de gir ikke ut energi i form som er nyttig. 
Denne tingen, hvis dere kan forestille dere det, ga 
ut energi på 60 herz, 11 O volt, korrekt amper, 
kunne drive hva enn vi koblet på og gjorde det for 
så lenge vi hadde det koblet på. Nå er dette noe 
som, etter all min erfaring over hele verden med å 
studere ting som dette, har jeg aldri sett noe 
lignende! Vi kan ikke bortforklare det som en 
forfalskning, for denne tingen og oppfmneren var 
helt uten noen som helst for for lureri, ærlig, 
rettfram og det var en ære å være med ham. Jeg 
følte det som om jeg var i nærheten av en 
tilsvarende persom som Tezla idet jeg så ham 
arbeide, og så på min tekniske rådgiver, Dr. Ted 
Loder, som er en sittende vitenskaps professor på 
Universitetet i New Hampshire, som arbeidet ved 
siden av oppfinneren som svært åpent viste oss alt 
og lot oss koble till alt som vi ville. Det var en 
veldig spesiell opplevelse, og jeg bare håper og 
ber om andre vil be sammen med oss sånn at vi 
kan bli guidet riktig sånn at dette kan komme ut så 
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fort som mulig til en verden, bokstavelig talt i 12 
time, som virkelig trenger å finne en ny måte å leve 
på uten å kannibalisere Jorden som holder oss i 
live. 

GN: Ste ven, Jeg senser en eller annen form for 
utålmodighet fra deg. Har du eller denne 
oppfinneren blitt truet vedrørende dette ? 

SG: Nei, ikke i det hele tatt, og grunnen til at vi 
ikke har blitt truet enda, er fordi jeg har eksponert 
dette til folk høyt oppe i instansene. 
Jeg mener, du vet at vi har i vårt nettverk- I dette 
nettverket hvor vi skal offentligjøre alt og i denne 
Space Energy Access Systems, som forrresten 
vår web side er "seaspower.com" ! . Vi har aksess 
til virtuelt alle av betydning i verden i dag. Og vi 
har begynt å si til de korrekte menneskene at 
denne tingen eksisterer. Det ville bli veldig 
vanskelig, med meg her i kveld på dette showet i 
kveld, og med alle de telefonsamtalene som vi har 
gjort tidligere denne uken, helt ærlig, for denne 
tingen å forsvinne. Så vi har ikke mottat noen 
trusler. Husk at i 200 l, hadde vi over hundre 
militær etterettnings folk som vitnet og dette ble 
lagt ut i bokform og på video, og mange av dem 
med topphemmelig SDI-TK klarering holder på 
veldig sensitiv informasjon. Ikke en av dem ble 
besøkt noen gang fortalt at de skulle holde munn, 
og grunnen for det er at vi har stategisk laget et 
form for sikkerhets nett rundt hva vi gjør, sånn at 
det ville bli svært farlig for den gruppen å gjøre 
det. Bortsett fra det, føler jeg at det er viktig for 
folk å vite om dette, og alle som lytter til dette 
trenger å referere til dette showet, og fortelle det 
til sine venner- Veldig viktig, fordi jeg tror at folk 
trenger å forstå at denne type operasjoner som 
undertrykker sånne oppfinnelser som dette gjør 
det bare i det skjulte. De kan ikke gjøre det når 
offenligheten ser. De fungerer bare som vampyrer 
i skyggen og om natten. Og når vi får belyst dette, 
og mennesker forstår hva dette er verd for 
menneskehetens framtid, og for våre barnebarns 
barn. Da vil ikke mennesker la det forsvinne igjen. 

GN: Ok, Steven. V ær med oss fordi jeg vil hae 
prate med deg om hvordan denne type energi 
egentlig virker, og hvor snart du tror dette kan bli 
en realitet innenfor husholdning. Jeg er George 
Noory. Følg med, dette er Coast to Coast AM. 

GN: Velkommen tilbake til Coast to Coast. Jeg er 
George Noory med Dr. Steven Greer. 
Steven, med din deltagelse i virkelig å defmere 
bevis for utenomjordisk eksistens, hva vet du om 
han som har funnet opp dette aparatet, hva er 
muligheten for at han har kopiert det av en eller 
annen kilde der oppe ? 

SG: Null. 

GN:OK 
SG: Ja, jeg er trygg på at det ikke er tilfelle. 
Faktisk, det er et av våre kriterier her, en kan 
kalle det "intellektuel copyright", at det må være 
rent på den måten, sånn at det kan trygt bli brakt 
ut i offentligheten uten risiko for at det kan bli 
holdt tilbake pga spørsmål om rettigheter. 
I denne saken, har jeg ganske stor tro på at det er 
en sånn "intellektuel copyright". Og hva mer, at 
teknologien er ekstraordinær enkel. Nå selvsagt, 
anntar jeg at det geniale i dette er å forstå hvordan 
ting henger sammen, og kunne utnytte det. Og jeg 
later ikke som om jeg forstår hvordan det 
fungerer. -Jeg forteller mennesker- Jeg husker 
når jeg var i Pentagon å gjorde en briefing for 
styret i Defense Intelligense Agency, Jeg sa: "Dere 
vet, Jeg er bare en landsens doktor her i Virginia" 

GN: (Latter) 

SG: Og dere skal være klar over at jeg later ikke 
som at jeg er fysiker eller teoretiker. Vi har noen 
bra mennesker som ville forstått disse tingene mye 
bedre, men jeg kan med sikkerhet si at denne 
spesifikke oppfmneren, at jeg tror det er null 
sjanse for at han har oppdaget dette uten ved å 
eksperimentere seg fram til denn tingen - den 
gode gammeldagse vitenskapelige metoden - og 
fant ut av dette etter mange år med å fundere på 
det. Men det utrolige i dette, er at det er relativt 
enkelt. Jeg vet at denne tingen må veie mindre enn 
l O kilo, at den var liten, ikke mer enn 30 til45 cm 
i diameter. Vi kunne se rett gjennom den, se alle 
komponentene, ingen skjulte batterier eller energi 
kilder og den fungerte som jeg beskrev det. SÅ 
dette møter de kriterier som vi så etter, kriteriene 
som vi så etter, og vil beskytte i vårt nettverk, og 
ønsker den patentert, sikret og ut til publikum. Vi 
håper at det vi da være i en form som fungerer 
som er stabil og lett å bruke. 
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THE CRABWOOD ALIEN 
Av Torgeir Hansen 

August 2002 dukket det opp en komsirkel som i 
sin konstruksjon var veldig avansert. Det som 
også gjorde denne komsirkelen så spesiell var 
"CDen som var med i sirkelen. 
Matematikere og profesjonelle 
dekryptingsspesilalister gav seg i kast med å 
prøve å kode meldingen i sirkelen. 

Komet i denne delen av sirkelen var "lagt" på en 
helt annen 
måte enn tidli
gere. De pro
fesjonelle 
planketråkk
emeharikke 
under noen 
omstendigheter 
greid å lage 
noe som ligner 
på dette. 

Den første 
som prøvde 
seg var en man 
ved navn Ric
hardBrain 
som hevdet å 
være en profe
sjonell krypto
log som jobbet 
for den ameri
kanske regje
nng. 

Dekodingen 

Much PAIN but still time. BELIEvE. There is 
GOOD out there. WE Oppose DECEPTION. 
Conduit CLOSING. Acknowledge." 

"Se opp for bærerne av FALSKE gaver & deres 
BRUTTE LØFTER. Mye SMERTE men fremde
les tid. TRO. Det er GODT der ute. VI motsetter 
oss tilsløring/lureri. Krets LUKKES. Bekreft." 

På en cd går informasjonen fra midten og utover i 
en spiral, og det er en inngang og en utgang, ''line 
in og line out", så kanskje slutten på meldingen 

viser det 
med 
"Krets 
LUKKES" 
og så ber 
de omen 
bekref
telse. Kan
skje vi skal 
sendemel
dingtil
bake på at 
vi har mot
tatt be
skjeden. 

hans har blitt gjennomgått av Jack Sullivan som så ut. 

Hvis vi 
sitter inn 
ordet 
"STOPP" 
istedenfor 
punktum så 
for vi et 
eksempel 
på hvordan 
et telegram 

mener å ha funnet noen feil og mangler i dekodin-
gen. 
Språket i disken er det vi kaller dataspråk altså i 
binære koder. Som for eksempel for bokstaven 
B er den binære koden O l 0000 l O. 
Ut ifra dette systemet har det vært mulig å finne ut 
av meldingen. 
Meldingen består både av små og store bokstaver 
i samme ord og meldingen har blitt lest i fra midten 
av "disken" og utover i spiralform. 
Meldingen lyder som følger: "Beware the bearers 
ofFALSE gifts & their BROKEN PROMISES. 

"Se opp for bærerne av FALSKE gaver & deres 
BRUTTE LØFTER stopp Mye SMERTE men 
fremdeles tid stopp TRO stopp Det er GODT der 
ute stopp Vi motsetter oss tilsløring/lureri stopp 
Krets LUKKES stopp Bekreft stopp" 

Dette er en av de mest avanserte sirklene som 
dukket opp i 2002 med en melding som advarer 
oss mot noe eller noen og ber oss ha håp og tro 
på noe godt der ute, og at det er noen som vet at 
det er en tilsløring/hemmeligholdelse. 
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