
Artikkel skrevet av  Harald Wibye:

Utenomjordisk kontakt gjennom årtusener.

Finnes liv på andre planeter ?  Og hvorfor skal vi interessere oss for emnet?
Grunnen er enkel. Har de evnet å besøke  oss fra planeter flere lysår borte, må de 
være i besiddelse av en ufattelig verdifull teknologi som vi vil kunne ha stor nytte av.

Nyere forskning viser at Melkeveien alene har billioner av potensielt beboelige planeter. (Kilde: 
Niels Bohr Universitet I København)  Videre finnes det billioner av galakser og det vil da si at det 
er 1/sextilion (1 med 21 nuller) sannsynlighet for at Jorden er den eneste planet med liv. 

Jorden er anslått til å være ca 4,5  milliarder år, og mennesker, i en eller anne form,  har vært 
her bare noen få  millioner år .  Ikke bare er det mange beboelige planeter i Universet,  men det 
er  anslått til å være  13,7  milliarder (tusen millioner)  år gammelt. Dette øker sannsynligheten 
for at liv kan ha utviklet seg på andre planeter for ikke bare millioner, men milliarder  av år 
siden. 

På Internet finnes utrolig mye informasjon,  mer enn  170 millioner artikler,  filmer  og bøker,  
Hva er sannsynligheten   for  at all denne informasjonen er  fri fantasi  ?  Jo,  0.000006  % !   =  
1/170 000 000  

“To my mathematical brain, the numbers alone make thinking about Aliens perfectly rational.”    
Stephen  Hawking

Men for aller de fleste mennesker er det utenkelig at det er liv på andre planeter.  Hvorfor?  Jo, 
det omtales  ikke på  på TV eller i aviser, og grunnen er alle lands strenge hemmelighold  og ikke
minst latterlig-gjøring av all  UFO informasjon.  

Men faktum er at det bare fra 2001 til 2015 finnes  mer enn 120 000 rapporter om UFO/ utenom-
jordiske observasjoner eller kontakt. Hvert år er det fortsatt mer enn 7000 kjente rapporter.
(Mufon.com) Bare i USA er det ca 5 mill personer om har hatt en UFO/Aliens opplevelse og ca 
30% av befolkningen tror at vi har hatt besøk fra andre planeter.

Fra The Yellow book om Aliens på jorden: 

“ It turns out that factions of our society have known that we are not alone and have never been,
and have apparently been interacting with some of these alien species for quite a while. The 
bottom line is that all along humans have been led down a false path that have been plagued by
layer upon layer of conspiracies and disinformation. Technological knowledge and absolute 
power have been the motives. “

Det faktum at  alle pyramider og antikke byggverk er plassert etter et geometrisk mønster bør 
være en klar indikasjon på at vi har vært besøkt og fått assistanse opp gjennom tidene.  Dette 
geometriske mønster, (nettverk),  består av  av 12 punkter på jorda inkludert Nord- og Sydpolen.
Disse punktene ble oppdaget i 60 årene av Ivan T. Sanderson. Et annet faktum er at på disse 
punktene har det skjedd mye merkelig. Kompass som snurrer og mannskap som forsvinner fra 
skip etc.  Mellom de enkelte punkter er avstanden lik.   Forbindes  punktene får man en 
mangekant med 20 like sider.  ( På engelsk Icosahedron). Tre russiske vitenskapsmenn, Nikolai 
Goncharov, Vyacheslav Morozov og valery Makarov  tok for seg alle kjente pyramider, 3300 ialt 
(!), sten monument, templer, katedraler og pagoder og fant at 
ALLE var bygget på linjene mellom de 12 knute punktene i nettverket

Skrifter, bilder og inskripsjoner  som er funnet,   kan tyde på at   jorden har blitt besøkt av 
utenomjordiske vesener så lenge menneskene har eksistert på jorden – trolig lengre.  Nedenfor 
omtales kort enkelte hendelser  som forhåpentligvis  vil bekrefte dette, samt det faktum at vi blir
besøkt også i dag. Funn og begivenheter før Kristus (BC)  kan være vanskelig å tidfeste nøyaktig.
Da det  som nevnt, er mer enn 7000 observasjoner/ kontakt med Aliens/UFO hvert år har jeg 
bare beskrevet noen av de mer kjente. Mufon.com tar imot,  samler og undersøker rapporter om 
UFO aktivitet  og har  en hangar full av mapper med beskrivelse av observasjoner, kontakt og 
bortførelser. Søker man på Norway på Mufon siden, finner man ca 50 rapporterte fra de siste 
årene.

År 400 000 BC

I Sør-Afrika er det mer enn 70 000 spor etter gruve virksomhet. Enkelte gruver er hele 7300 m



dype. Disse gruvene er tidfestet til ca 400 000 år tilbake i tid.  Et merkelig fenomen er at i disse
skjerpene slutter mobiltelefoner og kompass å virke. 

        

År 30 000 BC 

Noen av  de eldste spor av UFO’er er gamle hule malerier. Det finnes flere hundre forskjellige 
hulemalerier rundt om i verden som kan tyde på  forbindelser med  UFO og  Aliens. ( 22)

År 20 000 BC 

Pyramidene rundt om i verden er så utrolige byggverk at vi selv  med dagens teknologi har 
problemer med  å konstruere noe tilsvarende. De siste undersøkelser viser at de trolig er 
konstruert for ca 20 000 år siden og Sfinxen er enda eldre.  Mao. ca 14 000 år før Adam og Eva ! 

Sannsynligheten for at de har blitt bygget med hjelp utenfra er derfor stor.  enda mer sannsynlig 
blir det når man studerer dem nærmere.  Byggetiden for Cheops pyramiden antas å ha vært ca 
20 år og da har vi følgende regnestykke: Pyramiden er 146 m høy og består av ca 2 5 mill. 
steinblokker, Hver steinblokk veier ca 2.6 tonn i snitt og de tyngste granittmonolittene veier 40-
50 tonn. Det nærmeste steinbruddet disse kan komme fra er ved Aswan ca 800 km fra 
byggeplassen. Hver stein skal hugges ut, slipes, måles og transporteres - uten hjelp av hjul. 
Antar vi at arbeidsstokken arbeidet 12 timer pr dag 365 dager i året i 20 år finner vi at det må ha
blitt produsert 1 slik blokk hvert 2 minutt !. Ikke bare at blokkene var tunge, men avstanden 
mellom blokkene er max. 0.5 mm ! Videre er Pyramidene orientert Nord-Syd med et avvik på 
5/100 grad. (7) 

Dr Abdalrazk Elnaggar fant ut at Tutakammons dolk var fremstillet at et ukjent metall. Hvis det 



er korrekt, hvordan kan vi da avskrive utenomjordisk hjelp ?  

Det finnes  pyramider i alle verdensdeler. Bosnia,  China, Egypt, Peru Mexico, Ecuador, China, 
USA og Antarktis. Isen i Antarktis regnes å være ca. 11 000 år gammel. Den største pyramiden 
finner vi i Cholula, Mexico. Den er 4.45 mill m3. Egypts største pyramide er 2.5 mill m3  Det er 
ca 14 000 år siden havet var 100 m lavere enn i dag. Men vi har funnet pyramider under vann i 
Cuba ( Zorofaaat water),  Rock Lake Wisconsin og Alaska. Pyramiden i Alaska avgir for øvrig mye 
energi. 

Nedenfor er vist bilde av en av pyramidene i Antarktis. (Wikileaks)

                     

12000 BC

En Kinesisk ekspedisjon oppdaget i 1938 en enorm grotte i Bayan-Kara-Ula distriktet i Kina.  På 
veggene var det store hule malerier.  Disse viste  solen, månen jorden og stjernene bundet 
sammen med prikkede linjer  I gangene oppdaget de grav-kamre med noen meget spesielle små
skjeletter. Skjelettene hadde noen  merkelige store og forlengede hodeskaller.  Videre fant de  
718 runde stener, nå kjent som The Dropa Stones malerier.  Disse viste  solen, månen jorden og 
stjernene bundet sammen med prikkede linjer  I gangene oppdaget de grav-kammere med noen 
meget spesielle små skjeletter. Skjelettene hadde noen  merkelige store og forlengede 
hodeskaller.  Videre fant de  718 runde stener, nå kjent som The Dropa Stones. De var ca 35 cm i
diameter  om sirlig inngravert med hieroglyfer. Først i 1962 klarte arkeologene å tyde 
hieroglyfene. Informasjonen som fremkom var sensasjonell.  På to av stenene var det skrevet at  
et romskip hadde styrtet i området og at Dropa folk ankom i luftfartøy for ca 12000  år siden  og 
de var  ikke krigerske.  Dropa steinene ble sendt til Sovjet union for videre analyse. Der fant man

at stenene  tydeligvis var ladet med en form for elektrisk energi.  Man prøvet å spille dem som 
en grammafonplate og de avga da en form for vibrasjon eller lyd.  



År 10 000 BC 

Gamle  Indiske skrifter forteller  om Den mektige guden Shiba som hadde en fugl, Garuda, 
(flyvende maskin)   som kunne fly over hele jorden og til månen. 

Det er også funnet mange kunstverk som  kan tyde på besøk av Aliens utstyr med rom-drakter. 
Nedenfor er vist et par eksempler. 

  

                       

År 9 000 BC 

I skriftene etter Maya kulturen  skrives det om våre ”brødre fra stjernene” og skriftene vidner om
en fantastisk viten om  himmel- legemenes baner og bl.a. formørkelser.   De hadde en nøyaktig 
oversikt over kommende viktige begivenheter  i verdensrommet, som solformørkelsen over deler
av Mexico 11. Juli 1991. 

År 6000 BC

Landet lengst sør i Mesopotamia mellom Eufrat og Tigris ble  kalt Sumer, og dets oldtids folk ble
kalt Sumererne. Det bibelske navnet for Sumer er Sinear-landet, og første gang nevnt i Første
Mosebok 10:10 i omtalen av kong Nimrod I Syd-Irak, tidligere Sumeria,  Her  er det gravet ut
mellom en halv million  og en million leirtavler  med skrifter som i  det vesentlige beskriver
dagliglivet i Sumeria. Men Ca 5000 av disse tavlene omhandler kontakt med  utenomjordiske.
Leirtavlene er nå oppbevart i bl.a. i Britisk Museum. (130 000) og flere andre museer   Det er
funnet så mange stentavler at man faktisk kan kjøpe eksemplarer på E-bay !

Disse skrifter er det noen ganske få som har klart å tyde. Leirtavlene  forteller om guder som
kom fra himmelen ned på jorden for ca 5000 år siden. De  introduserte alt som vi i dag forbinder
med  et  moderne  samfunn.  Disse  ”menneskene”  ble  sett  på  som  guder  og  det  er  ikke
usannsynlig er at disse ”gudene” er de samme som er omtalt i Det Gamle Testamentet i bibelen.
De var  ca 2.40 m høye og atletisk bygget. I det Gamle Testamentet er det mange henvisninger
til de kjempestore ana-kittene bl.a. i Fjerde Mosebok 13:28-33,  



I Bibelen og  Enochs bok,  beskrives de som falne engler som kom fra himmelen. Der fortelles
det at de så at jordens kvinner var vakre og elsket med dem.( Gensis 6:  Giants and the sons of
god came down to mate with daughters of man) Avkommet, kalt Nephilim, ble kjemper som
f.eks. Samson og Goliat. (12)  Enoch navnga hele 36 av disse utenomjordiske.  Dette bekreftes
og av de tusenvis av gigantskjeletter som er funnet bl.a. I USA.  Nephilimene eliminerte over tid
nesten hele den opprinnelige menneskelige befolkningen,   Dette er mulig en av grunnene til at
Gud brakte syndefloden til  jorden.  Historien om flommen finnes i  en eller annen form alle i
kulturer. De er i  Kina, Europa, Midtøsten, de finnes i indianere tradisjoner, i  Sør-Amerika og i
mange andre kulturer. Likhetene er for åpenbar til å bare avvises. Bl.a. er 8 personer på båten
nevnt i flere av disse historiene 

                         

År 4000 BC 

Et av de største mysteriene i Bibelen (Andre Kongebok)  er historien om The Ark of Covenant,
avbildet på Endollar seddelen, og muligens  begravet under Hellige Marias kirke  i Etiopia.  De
som kom for nær denne kisten døde. Symptomene  som er beskrevet er  tilsvarende  dem man
får ved  å bli utsatt for radioaktiv stråling, En av teoriene er derfor i Arken muligens befinner seg
en plutonium reaktor. Plutonium reaktorer blir bare brukt som kraftkilde i hemmelighet  i rommet
da stoffet er uhyre giftig.

 

År 1200 BC

Den amerikanske astronauten Gordon Cooper måtte nødlande på en øy i Mexicogolfen. Der ble
han av lokalbefolkningen vist flere gamle gjenstander. Utgraving ble satt i gang og i ruinen etter
Olmeker kulturen fant man bl.a. himmelske navigasjonssymboler som ved oversettelse viste seg
å være matematiske formler tilsvarende dem som i dag er i bruk for navigasjon samt presise



tegninger av himmel konstellasjoner. Enkelte av disse konstellasjoner ble ikke oppdaget før etter  
oppfinnelsen av det moderne teleskopet. Dette er en sterk indikasjon på at Olmeker kulturen må
ha hatt kontakt med Utenomjordiske.

År 856 BC 

I  Udmurtia,  Russland  beretter  historien,  at   utenomjordiske  var  iferd  med  å  bygge   en
undergrunnsbase, men innbyggerne angrep og drepte dem Årsaken var at de følte sin eksistens
truet da bygge- arbeidene forårsaket at kveg og fisk døde. 

År 700 BC  

Matest  M.  Agrest,  russisk  etnolog  og  matematiker  hevder  at  ødeleggelsen  av  Sodoma  og
Gomorrah  høyst sannsynlig  var resultat av en atomeksplosjon basert på beskrivelsen av hva
som hendte. 

År 687 BC 

I slaget mellom Assyrerene og Hebrerne   var det en eksplosjon fra himmelen som forvandlet
185 00 Assyrere til aske - men klærne var uskadet ! 

År 593 BC

 

I Bibelen fortelles det om Ezekiel som satt ved elven Chebar i 593 BC  og så en lys, brennende
sky som kom fra Nord. Da den nærmet seg, så han fire diskformede gjenstander En landet  nær
Ezekiel.  Fire menneskelignede skapinger kom ut av farkosten. Alle de fire hadde «vinger» festet
på ryggen og som gjorde at de kunne bevege seg meget raskt.  Ezekiel ble tatt ombord I skipet
og ført til Tel Abib der hans slektninger bodde. Forbløffet befant han seg blant dem i 7 dager.  Fra
593 til 571 hadde Ezekiel 7 slike syn og flere opplevelser og bort-føringer bl.a. til at tempel som
tydeligvis  var en hangar for  reparasjon av romfartøyers atomreaktorer da arbeiderne brukte
beskyttelsesdrakter

År 322 BC

Alexander den Store omringet byen Tyre. Beretningen sier videre at  under beleiringen  oppdaget
begge parter et sølvfarget objekt på himmelen.  Kort tid etter sendte dette objektet ned en lys-
stråle som ødela bymurene.

                             



 

År 312 

Keiser  Konstantin  observerte  et  flyvende  kors  på  himmele  under  slaget  om Milvian  bro  28
Oktober 312. Etter denne episoden gikk Romerriket over til kristendommen. Begivenheten er i
NASAs arkiver klassifisert som en UFO observasjon.

                                        

År 700

Koranen antyder at det finnes andre skapninger i universet. Vers 42:29: , "Among His (God's) 
signs is the creation of the heavens and the earth,and the living creatures that He has scattered 
through them :and He has power to gather them together when He wills."

 Tatair Ibn Kasir , som har utarbeidet den mest omfattende og komplette  oversettelsen av 
Koranen,   hevder ut fra Koranen, at vi er ikke de eneste skapninger Allah har skapt - eller vil 
skape i fremtiden, 

Et annet vers ;  Jeg har velsignet Adams barn over mange andre skapninger jeg har skapt.  

År 1100 

Sacsayhuaman ligger i den nordlige utkanten av byen Cusco. Her finner vi en stor plaza med tre 
inntil-liggende terrassevegger ca 6 m høye. De mangekantede blokkene i veggene er tilpasset 
hverandre så nøyaktig, uten mørtel, at det ikke er mulig å tre et papir imellom. De største 
kalksteinsblokken veier opp til 200 tonn !



 

I 1988 oppdaget Thor Heyerdahl pyramider i Lambajaki dalen  i Peru.  Det var ca. 250 pyramider
bygget  av  Zikan  folket  som  forsvant  i  1375  uten  at  noen  vet  hvordan  og  hvorfor.  Inne  i
pyramidene  var det bilder av fuglemenn,  ET kalt  Blue  Avians. Tilsvarende pyramider med
bilder av Blue Avians finnes flere steder.

År 1200

I det 12. århundre under kong Stephen (1135-1154) Dukket  det opp 2 barn i nærheten av 
Woolpit i East Anglia, England under sommerens innhøsting.   De hadde grønn hud, hadde på 
seg uvanlige klær og snakket et språk ingen forsto . Alt de ville spise var grønne bønner. Gutten 
døde etter kort tid, men jenta  begynte å spise annen mat og mistet etterhvert den grønne 
hudfargen  Da hun var istand til å kommunisere på  engelsk, forklarte hun at hun kom fra en 
annen verden - et land der solen aldri skinte og det kun var skumring.  (24)  Hendelsen ble 
rapportert av to samtidsforfattere. Ralph av Coggeshall i 1220 og William av Newburgh i 1180 

År 1561 

Den 14 April  ble folk i Nürnberg vitne til et  luftslag mellom UFO'er  på himmelen.  Det var 
sigarformede objekter  som skjøt på hverandre og også sendte ut  mindre objekter. Noen styrtet 
og andre forsvant  ut i himmelrommet.  Hendelsen ble  beskrevet på det som kalles Broadsheet, 
tilsvarende dagens aviser. Kopi av utgavene som omhandler luftslaget finnes arkivert på 
biblioteket i Leipzig. 

År 1566

Folk ble vitne til en lignende hendelse over Basel. Himmelen var full av runde objekter  men 
disse var ikke i krig.  Denne hendelsen ble og beskrevet på  Broadsheet i bronse.  Hendelsene er 



og gjengitt i form av primitive  tresnitt utført av øyne vitner.

År 700 til det 1900 århundre

Det har  faktisk blitt ukjempet mer  50 luftslag mellom utenom-jordiske raser bevitnet av flere
1000 mennesker.  Mange kunstnere malte og graverte disse hendelsene, men den katolske kirke
har  oppsporet  kunstverkene  og  destruerte  de  fleste  av  dem.   Mindre  enn  20  finnes  nå
tilgjengelige. 

År 1300 - 1500

Det finnes mer enn 50 bilder og inskripsjoner fra gamle dager som kan hentyde utenomjordiske
og UFO’er. 

Et bilde  viser  Madonna og Jesus på korset , på himmelen vises en  UFO lignende gjenstand-
Nedenfor er nevnt noen.

 Bak alteret  i  Visoki  Decani  klosteret  i  Kosovo ble  det  i  1350 malt  et  bilde  av Jesus  og  på
himmelen vises 2  flygende tallerkener, en på hver side(8)

 Serastaino Mainiardi  malte i  det 1500 århundre et  bilde av Madonna med en Ufo lignende
gjenstand på himmelen.

Kunstneren Aert de Gelder malte i 1710 et bilde av en tallerkenformet gjenstand  som sendte lys
ned på døperen Johannes og Jesus. 



År 1608

I  August   fra  Marseille  og  Nice  helt  til  Genova  landet  UFO-er  langs  sjøen   og
besetningsmedlemmene   arbeidet   på  romskipene  og  alle  kunne  se  på.  Et  maleri  viser  3
romfartøyer  i Nice.  Vitner har beskrevet hendelsen. Bla. at arbeiderne var tilknyttet romskipene
med lange rør.  

År 1890   

En UFO styrtet  ved Stavropol i Russland  i slutten av 1800. 3 mørkhudete  overlevende kom ut

av vraket, de fektet og gestikulerte, men døde raskt da de trolig ikke kunne puste  i jordens

atmosfære. Likene ble begravet og UFO'en plukket fra hverandre av den lokale befolkning

År 1884  

Nebraska State Journal skrev Juli 1884 at en brennende gjenstand var falt ned fra himmelen. Den
var så varm at de ikke kunne nærme seg,  Men folk red dit neste dag og studerte vrakrestene.
Disse besto av drev og propeller m.m. laget av et utrolig lett og sterkt materiale

År 1882

I følge Houston Daily  Post, Mai 1887  havarerte et skip ved navn Christene  i september 1862 i

det indiske hav.  Noen av mannskapet klarte å komme seg i land på en øde øy. Der ble de vitne



til  at  an  stor  UFO crashet.  De  undersøkte  vraket  og  fant  levninger  etter  flere  12 fot  høye

mennesker med merkelige klær og skjegg.  De ble noe senere reddet av en Russisk tråler .    

År 1895 

Konstruerte  Shivkar Bapuji  Talpadw i  samarbeide med  en elder mann ved navn Subbaraya

Shastry som hadde studert gamle Indiske tekster om Vimanas hele sitt liv. Det tok 15 år  å

konstruere en Vimana som fløy uten propeller eller vinger.  Begivenheten ble sett av flere tusen

mennesker på Mumbai Beach  Vimanaen fløy i 37 sek og 500 m opp i luften.   Dette skjedde

mao. 8 år før Brødrene Wright første flyvning, (21)

År 1897  

Et av de første dokumenterte UfO  crash i USA fant sted   17 April  1897 ved Forth Worth  nær

Dallas i Texas,  I avisene i USA.  Omtalt som The Aurora incident.  En sigarformet lavt flyvende

UFO  var observert flere ganger  i Mars - April 1897. 17 April  kolliderte den med en vindmølle  på

eiendommen til Judge J.S. Proctor og eksploderte. Om bord var kun ett vesen  som var svært

maltraktert men avisen  Dallas Morning News  stadfestet i en artikkel 19 April  1897 at dette 

”Helt tydelig  ikke var en jordboer”    Piloten ble begravet og fikk en gravstein med inskripsjon

som antyder en flyvende tallerken. Denne ble senere fjernet  da man ønsket å undersøke graven

nærmere.



År 1908  

Den store eksplosjonen i Tanguska 1908 i Russland  med et tomt kjempe krater,  er det mange

som er av den oppfatning at var en UFO eksplosjon i luften da man ikke har funnet meteor rester

År 1909

Soldater fra den amerikanske arme forfulgte noen kriminelle  og endte opp i  en stor hule der de 
fant en tallerkenformet gjenstand  og skapninger de aldri hadde sett før.  Hendelsen ble 
rapportert men rapporten ble begravet i de militære arkiver – som vanlig.

År 1917

I en liten by i Portugal, Fatime, observerte 70 tusen person en UFO fra 13 Mai  til 13 Okt  Reiser 
du til Fatima idag, ser du begivenheten gjengitt i et stort glassmaleri i katedralen tilegnet Jomfru 
Maria. Denne historien er forøvrig langt mer omfattende.(25)

År 1929

Dette året fant den tyske teologen Gustav Deissmann et kart i Istanbul som viste Antarktis  uten 

is og Syd Amerika.Kartet er nå går nå under navnet som Piri Reis map. Kartet var tegnet i 1513 

av den tyske Hagii Ahmed Muhiddin Piri, også kjent som Piri Reis. Men Antarktis ble ikke 

oppdaget før i 1819 av en selfanger. Piri Reis hadde benyttet 20 gamle kart som kilde materiale. 

Det viser seg at ved nærmere kontroll gjengir kartet kystlinen rundt Antarktis helt korrekt. Dette 

er informasjon som bare kan oppnåes via satellitter. Kartet   må ha blitt tegnet før Antarktis ble 

islagt, dvs for ca 11 000 år siden men av hvem og hvordan ?



                  År 1933

 År 1933

I Italia nær byen Vergiate crashet en UFO og alle besetningsmedlemmene omkom. I vraket ble 
det funnet mange italienske kunstgjenstander.  Alle gjenstandene ble plassert i museer. Benito 
Mussolini opprettet etter dette en hemmelig kommisjon  for å studere denne hendelsen. 
Kommisjonen eksisterer fortsatt og kalles GIO-1.

År 1934

 I Los Angeles Times 29 Feb 1934 er det beskrevet og vist kart over et tunnelsystem under byen.
Her antok man det levet utenomjordiske for mer enn 5000 år siden.  Det ble og funnet store
mengder gull i tunnelene.

           

År 1930 

 I 30 årene utviklet Tyskland med hjelp av utenomjordiske en UFO som fikk navnet Huanebu.  
Andre  navn  på  den  Tyske  UFO  er  :Rundflugzeug, Feuerball, Diskus,  Hauneburg-
gerät, V7, Vril, Kugelblitz        

https://en.wikipedia.org/wiki/Vril


                        

År 1941   

Det  neste  kjente  UFO  crash  skjedde  ved  Cape  Girardeau  i  Missouri   1941.  Her  var  det  3

utenomjordiske som døde.  Restene etter UFOen ble tatt  hånd om av FBI og alt  utstyr   ble

oversendt Purdue Unversitetet for nærmer analyse.  Man oppdaget da bl.a. annet transistoren.

Etter dette UFO crashet ble USA oppsatt på å tilegne seg mer av utenomjordisk teknologi  og

forsøkte å skyte ned  UFO er 

År 1942     

Den første skyte episoden skjedde utenfor Los Angeles i Februar 1942 der de lykkes med å skyte

ned 2 UFO-er.  Den ene falt ned  ved St Bernadino og den andre  i St Monica Mountains.  Den

offisielle begrunnelse var at dette var et japanske fly angrep på USA etter Pearl Harbour i 1941

År 1945 

Under krigen opplevet både engelske og tyske piloter  å se flyvende objekter som sirklet rundt
flyene. Disse hadde ingen noen forklaring på, og de ble kalt Foo Fighters. 

År 1947

Det som fikk fart på UFO interessen verden over var de 2 UFO ene som ble skutt ned over 
Roswell i1947  Disse ble skutt ned ved hjelp av et elektromagnetisk våpen designet av Tesla. På 
vrakdelene fant man inskripsjoner med de samme type tegn man finner på i pyramidene i Egypt 
Denne episoden var spesiell da de Amerikanske myndigheter de første timene var i villrede om 
hva de skulle gjøre med informasjonen.   Først ble  informasjon om ulykken  offentlig-gjort i 
landets aviser, men kort tid etter ble en iherdig dekk  aksjon iverksatt etter ordre fra president 
Harry Trumann.



Pga trusler om streng straff (bl.a. mord !) har informasjon kommet frem først mange år etter..  I 
denne  nedskytingen,  var det 4 døde og  en  overlevende. (EBE#1 Ekstraterestial Biological 
Entity.) (14) Han  ble tatt i forvaring av de amerikanske myndigheter og ført til undergrunns 
anlegget ved Los Alamos     De fikk etter hvert kontakt med EB 1 og fikk vite at han kom fra 
planeten Serpo 39 lysår fra Jordan. Det ble og etablert kontakt med planeten Serpo via 
kommunikasjonsutstyr fra vraket og et utvekslingsprogram ble iverksatt. Søker man på Prosjekt 
Serpo på Internett finner man mye interessant informasjon (13) som ble formidlet til President 
Reagan. Sent 1951 ble EBE 1 syk Flere eksperter ble tilkalt, inkludert leger, botanikere og en 
entomolog, EBE 1 døde 2 Juni 1952. (15) 

Fra dette og andre UFO crash har bl.a. følgende teknologier blitt utviklet ( back engineered) : 
Laser, Transistor, Integrerte kretser, Computer chips(CPU), natt kikkert, fiberoptikk, scannere og 
skudd- sikre vester.

Etter at atombomben ble utviklet og testet ble det en vesentlig økning i antall observasjoner av 
UFO. I 1947 var faktisk Roswell i New Mexico  det eneste stedet I USA der man utviklet atom 
bomber  

År 1948

Russland var informert om hva som skjedde i USA og begynte en vill jakt på UFO. Den første 
nedskytingen i landet skjedde i 1948. 



År 1950

I ettertid har fremkommet at Russiske piloter mellom 1950 og 1960  rapporterte mer enn 15000 

UFO observasjoner uten at dette ble opplyst offentlig-heten.  Kosmonautene Gagarin og Titov 

bekreftet at de så UFO. Astronaut Titov uttalte at 7 UFO’er ”danset” rundt romskipet hans

År 1952

2 August skriver avisen Ames Daily Tribune følgende:  «Air force sees Flying Saucers on Radar 
Near Naional capital»  Begivenheten fant sted 19-20 Juli og 26-27 Juli. Trolig som en 
demonstrasjon mot USA atomprogram.



År 1954 

President Eisenhower hadde 2 møter med ET  på Edwards Air Force Base  i 1954 (16)  Først mote

var med rasen Nordics (menneskelignende rase)   og fikk da tilbud om samarbeide på betingelse

av at alle  atomvåpen skulle destrueres. Svaret var dessverre  Nei.  Eisenhower innledet så 

teknologi samarbeide med The Greys,  noe han var blitt frarådet, da disse ikke var å stole på,

Det viste seg etter kort tid å være riktig.  Dette samarbeidet ble en bærebjelke for USA militære 

–industrielle komplex og videre utvikling av hemmelig romteknologi. . En ivrig og kunnskapsrik 



talsmann for ET er nå  hans datter Laura Eisenhower.  

                          

  

År 1961,  

Under den kalde krigen,  observerte man på radar 50 objekter  i formasjon, som fløy sørover fra

Russland  over Europa og øverstkommanderende for de allierte styrker ble meget bekymret og

vær nær ved å trykke på panikk knappen da UFO ene snudde og fløy  tilbake over Nordpolen.

År 1667 

20 Mai nær Falcon lake, Manitoba i Canada, hadde Stefan Michalsk et møte med Aliens og UFO

og ble da svært forbrent.  Denne begivenheten ble gjengitt på en Minnemynt utgitt av Royal

Canadian Mint. I  2018  Jeg forsøkte å få kjøpt et eksemplar men var dessverre for sen. De finnes

nå på E-bay til en pris av ca kr 10 000.  Originalt ca 2400 kr.  

                                         

År 1969 

Dette året trådte det den  juli . i USA i kraft en regel som gjorde det uovlig for en statsborger i

USA å ha kontakt med utenomjordiske eller deres fartøy. Straffen var 5000¤ eller 1 års fengsel.



Etter å ha tilbakelagt ca ¼ av reisen til månen opplyste astronautene at 3 UFOer plaserte seg

bak romkapselen på bare 1 m avstand.  Astronautene fortograferte UFOen og man kunne skjelne

besetningsmedlemmer på bildene.   Da romfergen landet i et krater observerte de 3 ufoer som

landet på kraterkanten og de utenomjordiske kom ut av romfartøyene kledd i romdrakter. Niel

Armstrong ble nektet å gå  ut av romfergen av 3 grunner: Han var rofergens kommandør, de var

engstelige for  de fremmedes hensikter og han var ikke en militær person. Armstrong trosset

ordren og ble derfor senere avskjediget. UfOene ble hele tiden filmet. De var ca 15 til 30 m i

diameter. (27)  Dette var nok grunnen til at måneferden slik den ble vist på TV var filmet i studio.

Ifølge NASA astronauten  Neil Armstrong har Aliens en base på månen, og de ble senere i klare

ordelag bedt om å holde seg borte fra Månen            

Apollo 15 ekspedisjonen filmet en styrtet UFO på Månen.  Denne var mer enn 3 km lang  og

antas å ha styrtet for mange tusen år siden. På månen ble det også funnet  en styrtet UFO med 

èn vel  bevart død kvinne ombord. Dette legemet ble brakt tilbake til Jorden  

                            



År 1978 

14  September fløy en UFO over Italia  og 15  September over Roma. Den var på størrelse med 

et cruise skip.   

År 1980 

22 Juni ble det observert en 15 km lang Ufo over oljefeltene i Kuwait. 

                             

År 1985 

11. Januar landet en UFO nær rakett basen ved Zhmurova i Russland og 5 rom vesener kom ut 

av fartøyet.  1 ble skutt og alle ble tatt i forvaring  i fengselet i Cheremkhova. Noe senere 

reiste den siste seg og var tilsynelatende helt frisk igjen ! De  ble de forsøkt forhørt uten 

resultat. Deretter ble de fraktet til fengslet i Moskva. Fartøyet ble fraktet til  Irkutsk. Neste 

morgen var alle borte fra fengselet og fartøyet ødela hangar døren med en lys-stråle og 



forsvant.

10 Juli rapporterte Japan Times om en  UFO  10 km i diameter som var observert over Mongolia. 

Det har også vært flere hendelser i forbindelse med UFO observasjoner i Norge, men de har blitt 

fortiet av presse og TV.  Nedenfor er vist en noe merkelig ”fisk” som ble fanget av en Norsk 

tråler.  Årstallet er noe usikkert. 

År 1989

I oktober meldte  nyhtsbyrpået Tass at at Ufoer  landet Voronezjkij parken  Ifølge utallige 

øyenvitner kom ufonautene  ut at sitt fartøy og spaserte i parken med en robot.  En tenårings 

gutt begynte å skrike og da tok  en av de besøkende en laser lignede pistol og rettet den mot 

gutten. Etter et lysglimt forsvant gutten  helt ut av syne. Da UFOen lettet  materialiserte gutten 

seg igjen men led i ettertid av hukommelsestap med hensyn til episoden. Hendelsen var bl.a. 

topp nyhet på TV i Sveits. (27)      

1990

Kosmonautene Manokov og Strekalov rapporterte den 27 september 1990, da de sirklet rundt 

jorden med romskipet Mir, at de hadde sett en sølvfarget UFO da de var over New Foundland. 

Også astronauten Borman og Lowel  om at de i Gemini kapselen så t UFOer som fulgte etter 

kapselen De fotograferte UFOen. (27)

År 2003  



13 August 2003 ble flere UFO’er observert rundt 3 amerikanske kraftstasjoner i Nord Østlige 

USA. Og kl. 16.10 samme dag oppstår det nest største strømbruddet i Nord Amerikas historie. 

Over 50 millioner borgere ble uten elektrisk strøm. Vannet forsvant  da pumper stoppet, tog og 

heiser stoppet, telefoner, TV og radio virket ikke mm. Det var totalt kaos. Etter ca 1 dag kom 

strømmen tilbake.  En av mulighetene er at de utenomjordiske ønsket å gi oss en advarsel ved å 

vise hva de er i stand til. Offisielt ble strømbruddet tilskrevet en programmeringsfeil.  (9)

År 2010 

I desember skjedde noe merkelig.  Obama ( 4 Des.),  Cameron(7 Des.)  og Sarkozy(8 Des.)  samt 
Merkel reiste alle til Afganistan på kort varsel. Grunnen viste seg å være at  Amerikanske 
soldater  hadde funnet   en Vimana i en hule, trolig ca 5000 år gammel. I forsøket  på å få frem 
denne  gamle farkosten hadde   8 amerikanske soldater omkommet. Man antar derfor at den var 
omgitt av et elektromagnetisk  felt. (Time well)  (13) 

Vimanaen ble til slutt hentet frem og fraktet til Fort Worth, Texas   USA.   Kort tid etter ble denne 
militærbasen beskutt av UFOer med spesial våpen som ødela de underjordiske basene på stedet.
USA var blitt advart mot å fjerne Vimanaen fra hulen i Afghanistan.  Man antar at det  ikke var 
ønsket at USA skulle få hånd om denne gamle teknologien.  Angrepet ble filmet og kan sees på 
nettet. (10)

                     

År 2011 

Det året ble det funnet at objekt i Østersjøen. Det var ca 70 m langt og innholdt metaller som 
ikke er kjent i dag.  Elektriske utstyr stoppet å virke ca 200 m fra gjenstanden. Det er mange 
teorier om hva dette kan være. Og en mulighet er at det kan være en utenom jordisk farkost.

                                



Men det viktigste  av alt  er, Det er overveiende sannsynlig at de ikke vil oss vondt men snarere  

er bekymret for hvordan vi utvikler oss. Etter de første atom prøve- sprengningene  økte 

observasjoner av UFO'er betraktelig og  flere  UFO'er blir nå ofte observert ved atombaser  En 

annen ting som indikerer at de er fredelige av natur, er det faktum at det faktisk har forekommet

at UFO'er har skutt  ned Amerikanske og Russiske interkontinentale ballistiske missiler. (2)   Om 

de hadde ønsket det ville de med sin overlegne teknologi, kunne ha utslettet oss for lenge siden.

År  2016 

Dette året styrtet en UFO i Saudi Arabia og samme år 23 November ble det oppdaget en UFO 

som hadde styrtet på Mars.  

 Crop Cirkles – Kornsirkler: 

Dett er et kjent fenomen og opptrer over hele verden, men svert ofte i syd England. Kompliserte 

mønstre dannes i kornåkre i løpet av kort tid og tildels tredimensjonale bilder !. Det som er 

spesielt er at mange av Kornsirklene inneholder en binære kode som kan tydes. I Norge oppsto 

bl.a. en ”Kornsirkel ”  på isen utenfor Arna 6 Mars 2010 etter at et lysfenomen ble observert på 

himmelen over isen. (3)  Nedenfor er vist en kornsirkel med binærkoder og et tre- dimensjonalt 

bilde. Måten aksene er bøyet på i kornsirklene er også helt spesiell  og man kan måle strålings 

aktivitet  i korn sirklene. I England oppsto det siste år ca 2000 kornsirkler mot 47 i øvrige land 



                   

                 

                   

Mange  av ET artene er på et teknologisk nivå som for oss fremtrer som ren magi. De kan bl.a. 
”shapeshifte”, og få seg selv og objekter til å materialisere og dematerialisere seg vilkårlig (Jfr. 
Zhmurova 1985) og de kommuniserer og styrer romfartøyene telepatisk.  

Mao. fikk vi tilgang til denne teknologien (anti gravitasjon og null-punkts energi) - 
som eksisterer !  kunne vi si farvel til olje og veier ville være overflødige og jorden 
ville være reddet.(Intet falskt klimahysteri.)

.Hvorfor vet vi så lite om besøk fra andre planeter ?

Den største urett dagens  maktsyke herskere har gjort mot verdens befolkning  (vi ser da bort fra
krig og Corona plandemien )  er å skjule at menneskeheten ikke er alene i universet. USA og
Russland har siden 1947 hatt  en hemmelig pakt om å holde all  informasjon om UFO/Aliens
hemmelig.   Faktisk ble CIA opprettet via en Presidential Executive Order, i den hensikt ene og
alene å ta hand om informasjon vedr. tilstedeværelsen av vesener fra andre planeter.  



Den 24. september 1947, etter UFO crashet i Roswell,  ble det superhemmelige rådet Operation
Majestic-12, også kjent som MJ-12, etablert som det høyeste administrative organet til å ta seg
av  ET-saker  (Extra-Terrestrials)  og  ETV (Extra-Terrestial  Vehicle)  på  et  overordnet  plan.  Et  av
mandatene  til  MJ-12 var  å  utvikle  strategier  for  desinformasjons  kampanjer som skulle  lure
folket til å fortsette å ta isolasjons dogmet for gitt. Dvs at vi er alene i verdensrommet.. (5)

En av de første  medlemmene av denne gruppa var forsvarsminister James Forrestal som for
øvrig også var John F. Kennedys mentor. Kennedy var derfor godt orientert om tilstedeværelsen
av utenomjordiske på jorden. Kennedy ønsket å offentlig gjøre denne informasjonen og det var
trolig en medvirkende årsak til at han ble skutt. Forrestal var mot hemmelighold om UFO. Han
ble derfor anmodet om å trekke seg som forsvars minister og ble kort tid etter kastet ut fra
militærhospitalets 14 etasje. Hans dagbøker ble så konfiskert.  

Dette dannet så presedens for hvordan fløyteblåsere  om UFO/ET ble behandlet. Det er 

symptomatisk at svært mange UFO etterforskere har fått en død i ung alder.;  Bil ulykker, 

”selvmord”, kreft, ulykker osv..  Ufo forsker Nigel Watson påstår at at 1960 til 1979 ble 137 UFO 

forskere drept for å hindre at informasjon lekket ut,  og fortsatt drepes UFO forskere som 

kommer for nær sannheten. (16) 

Grunnen til hemmeligholdet av den utenomjordiske  teknologien, er bl.a. at oljebransjen, 

kullbransjen og kjernekraftindustrien ville blitt obsolete om hele verden hadde hatt tilgang på 

nullpunktenergi og anti gravitasjons- teknologi. Også flere andre mektige bransjer ville kollapset 

om sannheten ble kjent, og balansen i verdens- økonomien ville blitt drastisk endret.  

Noen øyenvitner og varslere har hatt mot til å stå frem. Flere kjente og respekterte personer har
også  offentlig  erklærte  at  UFO-bevis  blir  undertrykket.  Her  er  et  lite  utvalg:  .Senator  Barry
Goldwater, Admiral H. Hill-Norton (tidligere NATO leder), Brigadegeneral Arthur Exon (tidligere
befal i Wright-Patterson AFB), Vice Admiral Roscoe H. Hillenkoetter (første CIA-direktør), og ikke
minst  astronautene  Gordon  Cooper  og  Edgar  Mitchell  (11)  samt  den  tidligere  kanadisk
forsvarminister Paul Hellyer. (17) I tillegg har noen hundre andre astronauter, fysikere, admiraler,
generaler, flygeledere, etterretningsfolk og andre insidere stått frem med informasjon om UFO
og Aliens 

Nancy Red Star har i sine bøker dokumentert hvordan aboriginer og  indianerstammer  verden
over,   har  et  erfaringsbasert  reelt  forhold  til  en  eller  flere  ET-grupper,  og  har  hatt  dette  i
årtusener.  For  dem  er  intervensjons  teorien  (besøk  fra  andre  planeter)  like  naturlig  som
isolasjons dogmet (at vi er alene).

CIA ble opprettet ene og alene for å holde skjult Utenomjordisk eksistens av President  Trumann

Russiske piloter gjorde  1950 til 1960 over 15 000 UFO obdervasjoner som ble hemmelig-holdt.  
Gagrin  og Titov har bekreftet at de observerte UFO
Vidner får besøk etter UFO observasjoner og streng beskjed om å holde tett 
CIA ssjef 1993-94 J W Woolsley ble på forespørsel om UFO, opplyst at dette hadde han ikke noe 
med. 
CIA sjef 193-76 William Colby ønsket å gå ut med info men ble funnet drept. 

1989 planla Gorbatschev, Perez de Cuellar (FN-sjef) , Bush senior og Steven Greer å offentligjøre 
informasjon om UFO. Dette ble effektivt stoppet. 
Michael Wolf  døde i 2000 .  Han var tidligere medlem av MJ12 og ønsket også å gå ut med 
Informasjon.
I 1998 sto Bob Lazar frem med info og ble deretter beskutt på motorveien. Han berget livet via 
et radio intervju.
Etter UFO crashet i Varghina i 1996  ble alle innvolverte  aktuelle vidner oppsøkt og truet eller 
bestukket til å holde tett.   
Mange vidnemål har derfor funnet sted like før vidner har avgått ved døden.  

Mange har også avgitt vidnemål, med løfte om at disse ikke skal offentlig gjøres før etter de har 
gått bort.    

http://www.nancyredstar.com/lestan/nancy.htm


Det har skjedd mye i USA innen UFO teknologi. Den tdligere CEO (Chief Executive Officer) for 

Lockhead Skunk Works (F-35)  Ben Rich, skrev før sin død 1995 et brev der han bekreftet   at 

USA nå har teknologi som er enda mer avansert enn den vi ser i Star Wars filmene ( ! )  men det 

vil ta ”An act of god” før vanlige mennesker får  dra nytte av denne teknologien. Han bekreftet 

at det nå finnes  2 typer  UFO;  den USA produserer  TR-3B (26) og  utenomjordiske. Han forteller

videre at USA  har produsert romskip og reiser  til fjerne stjerner basert på utenomjordisk 

teknologi.  Men dette er kanskje ikke så uventet når man vet at USA har et Black Budget på 500 

milliarder USD  man ikke vet hva er brukt til.  For dem som ønsker å vite hva som virkelig har 

skjedd innen UFO teknologi kan se på følgende 4 timers (!) foredrag med verdens absolutt 

fremste ekspert på Aliens og UFO teknologi dr. Steven Greer: https://www.youtube.com/watch?

v=CfIetGulZhE

Kilde henvisninger:

1 https://www.youtube.com/watch?v=_rUJcB0oKs0       

2  2  https://www.youtube.com/watch?v=UXB4sVu44cU 

      3  https://www.youtube.com/watch?v=jg3zvvLeM7s 

     5  https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_32.htm

6  http://www.whatdoesitmean.com/index1432.htm

7  http://www.cheops-pyramide.ch/khufu-pyramid/khufu-numbers.html

      8  https://www.youtube.com/watch?v=GN_WZFafd1k

      9  http://www.rense.com/general40/filers82503.htm

10   https://www.youtube.com/watch?v=_EXpC15iNuo

11   https://www.syti.net/UFOSightings.html 

12   https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+6%3A1-14&version=NIV   

13     http://www.whatdoesitmean.com/index1432.htm

14     http://www.serpo.org/release36.php

15     http://www.serpo.org

16     https://www.ufoinsight.com/eisenhower-alien-meetings-just-tip-iceberg/

17   https://www.youtube.com/watch?v=Qt1WVeyMqdo

20     https://www.youtube.com/watch?v=THONUYzbl7U   14,32 min  50,58

21     https://www.youtube.com/watch?v=UNt_Ye51WDk

    22   https://duckduckgo.com/?
q=ufo+cave+paintings&t=h_&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F

https://duckduckgo.com/?q=ufo+cave+paintings&t=h_&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-JMcChs2_XiM%2FV3C5raqMEbI%2FAAAAAAAAAms%2Fxi9bOZxqUpA9iqpI33P52eQ4WIFM8mclwCK4B%2Fs640%2FChupacabras%252Bdesde%252Bun%252BOvni.jpg
https://duckduckgo.com/?q=ufo+cave+paintings&t=h_&iax=images&ia=images&iai=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-JMcChs2_XiM%2FV3C5raqMEbI%2FAAAAAAAAAms%2Fxi9bOZxqUpA9iqpI33P52eQ4WIFM8mclwCK4B%2Fs640%2FChupacabras%252Bdesde%252Bun%252BOvni.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=UNt_Ye51WDk
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https://www.youtube.com/watch?v=_EXpC15iNuo
http://www.rense.com/general40/filers82503.htm
http://www.cheops-pyramide.ch/khufu-pyramid/khufu-numbers.html
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https://www.youtube.com/watch?v=CfIetGulZhE
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 23 https://duckduckgo.com/?
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24 Ancient Alien Questing,   Phillip Coppins 
25 https://exonews.org/38670/ 
26 https://duckduckgo.com/?q=tr-3b&t=h_&iax=images&ia=images 
27 Hvem er jeg.  Dr. Rauni-Leena Luukanen
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	År 1909
	Soldater fra den amerikanske arme forfulgte noen kriminelle  og endte opp i  en stor hule der de fant en tallerkenformet gjenstand  og skapninger de aldri hadde sett før.  Hendelsen ble rapportert men rapporten ble begravet i de militære arkiver – som vanlig.
	 

