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Under hösten 2018 läste jag William M. Tompkins bok ”Selected by
Extraterrestrials” (2016).1 De var en av de mest omskakande böcker jag läst.
Tompkins var över 90 år när han skrev boken. Han deltog som forskare och
designer av rymdfarkoster med mera under Apolloprogrammet, vars officiella
syfte var att sända människor till Månen, ta bilder och prover och få dem att
återvända levande till Jorden. Tompkins berättade att astronauterna mötte
extraterrestrials, ETs, på Månen och han berättade också att han själv
samarbetade med en ET-grupp som kallades ”Nordics”.
Enligt en visselblåsare, Corey Goode, tillhör ”Nordics” en ”Super
Federation” av mellan 40–60 människoliknande, humanoida utomjordiska raser
som har besökt och påverkat Jorden under hundratusentals år och genomfört
bland annat genetiska experiment (s. 2932). För många år sedan läste jag
Zecharia Sitchins böcker om den utomjordiska ras han kallar Annunaki och
som kom från planeten Nibiru som tillhör vårt solsystem, men som rör sig i en
gigantisk ellips och har en omloppsbana på 3,600 år. Annunaki kom till Jorden
och genmanipulerade fram Jordmänniskan.3 Vissa källor menar att de
fortfarande finns bland oss.
Både Tompkins och Goode berättade att en annan ET-grupp, ”Reptilrasen”
bland annat hjälpte nazisterna under WWII. Uppgifterna var mycket
omskakande och tankeväckande. Kunde de ha rätt, eller…? Jag lyssnade på alla
intervjuer med Tompkins, som gjordes de sista två åren av hans liv. Jag måste få
veta mer.
Dessutom fick jag veta att forskaren i internationell politik, som kommit att
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Se min artikel om William Tompkins bok på min Boksida http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
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Om inget annat anges så gäller sidhänvisningarna till Michael Sallas bok.
3
Jag har skrivit en artikel om detta som finns på min Boksida – Hur blev människan
egentligen människa? - http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
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forska om exopolitik4 och extraterrestrials under många år, Michael E. Salla,
har skrivit en bok där han granskat William Tompkins uppgifter, ”The U.S.
Navy’s Secret Space Program & Nordic Extraterrestrial Alliance” (2017).
Boken tar upp många intressanta teman, exempelvis Apolloprogrammet,
relationerna med olika utomjordingar, ETs, president Trumps planer,
verksamheten i Antarktis och mycket mera. Förordet är skrivet av Robert (Bob)
M. Wood, som också var forskare inom de hemliga rymdprojekten och som
hjälpte William Tompkins att skriva, redigera och ge ut sin bok. Bob Wood hade
arbetat på Douglas Aircraft Company i över 43 år (1949–1993) där även
Tompkins arbetade över ett decennium på 50- och 60-talet (1950–1963) även
om de aldrig möttes under den tiden.

Robert Wood och William Tompkins intervjuas av Walter Nowosad.5

Vem är Michael Salla?
Michael E. Salla, PhD. är författare till Exopolitics: Political Implications of the
Extraterrestrial Presence (2004) och grundare av den populära webbplatsen:
Exopolitics.org. Han har haft akademiska heltidsanställningar vid Australian
National University och American University, Washington DC. Han har
doktorsexamen i statsvetenskap från University of Queensland, Australien.
Under sin professionella akademiska karriär var han mest känd för att organisera
en rad initiativ för medborgardiplomati vid konflikten i Östtimor, vilket
finansierades av US Institute of Peace och Ford Foundation. Han är
chefredaktör för Exopolitics Journal och sammankallande för Extraterrestrial
”Exopolitiken fick sitt namn för runt tio år sedan, och kan beskrivas som ett ramverk för
olika sätt att lära sig hantera de politiska konsekvenserna kring möjligheten av intelligent
utomjordiskt liv.” Det skriver Marlene Mondain i sin intressanta kandidatuppsats vid
Södertörns högskola vårterminen 2010, med titeln ”På väg mot det interstellära samhället –
En undersökning av det exopolitiska fältet” http://sh.divaportal.org/smash/get/diva2:322920/FULLTEXT01.pdf
5
Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=Chn7i42aDh0&t=485s
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Civilizations and World Peace Conference. Sannerligen en man med många järn
i elden.
Michael Salla berättar att Tompkins sent under år 2001 fick tillåtelse av en
hög officerare inom Marinen, amiral Hugh Webster, att avslöja sitt
engagemang i de projekt där extraterrestrials hade varit involverade, vilket ledde
till den bok han publicerade, ”Selected by Extraterrestrials”. Tompkins hade
frågat Webster under det flera timmar långa samtalet ”Hur mycket kan jag
berätta i min bok?” Webster hade sagt: ”Bill, BERÄTTA ALLT! Detta är det
viktigaste för vårt land. Utelämna ingenting!” (s. 151). Tompkins poängterar
både i sin bok och i intervjuer att han inte är en visselblåsare eftersom han har
fått tillåtelse att berätta och avslöja (s. 199). Under intervjuerna är det tydligt att
det ändå finns viss information som han väljer att inte förmedla.
USA.s flygvapen, USAF, har sanktionerat ett begränsat avslöjande av dess
hemliga rymdprogram, vilket Michael Salla berättar om i ett särskilt kapitel (s.
205).

Starka bevis
En av de saker som imponerade på Michael Salla när det gällde Tompkins’
berättelser var den omfattade dokumentation han presenterade, som bevisade att
hans berättelser var sanna. Dokumenten kunde bekräftas och faktakontrolleras
och Salla publicerar en del av dem i boken. Robert Woods bekräftelser av
Tompkins blev också tunga indicier för att det Tompkins berättade var sant,
skriver Salla i sitt förord. Bob Woods uppdrag var bland annat att undersöka
UFO-rapporter för att avgöra vad som kunde vara användbart för den
amerikanska rymdindustrin.
Michael Salla träffade William Tompkins och Bob Wood i februari 2016
och iakttog då Tompkins anmärkningsvärda minne trots att han var 92 år vid den
tidpunkten. Dock hade han nu inte längre det extrema bildminne som hade lett
till att han involverades i rymdforskningen. När man lyssnar på intervjuer med
Tompkins så är det mycket tydligt att han hade ett extremt minne.
3

Slaget om Los Angeles
Michael Salla berättar att en extraordinär UFO-händelse iakttogs den 24 och 25
februari 1942 över Los Angeles av hundratusentals amerikanare. Objekten
attackerade inte, men det gjorde den amerikanska militären, som sköt mot
objekten.

Bland dem som såg fenomenen var William Tompkins som då var 17 år.
Händelsen fick stor betydelse för honom. Händelsen ledde också till att en
speciell hemlig säkerhetsenhet etablerades, The Interplanetary Phenomenon
Unit, IPU, vars syfte var att undersöka UFO-fenomen.

Mussolinis flygande tefat
Men redan under 1930-talet hade Italien sett UFOs berättar Salla. År 1933
kraschade ett mycket avancerat UFO i Lombardyregionen i Italien, vilket ledde
till att Italien skapade en hemlig organisation, Cabinet RS/33, som skulle
undersöka dels den kraschade UFOn och dels andra fenomen som rapporterades.
Dessa upptäckter och undersökningar fick Mussolini att alliera sig med Hitler,
som också hade stort engagemang i UFO-fenomen.
Detta hemliga samarbete mellan det fascistiska Italien och det nazistiska
Tyskland uppmärksammades av Winston Churchill, som i en korrespondens
med Mussolini försökte få honom att upphöra med samarbetet med Hitler, vilket
misslyckades. Efter krigets slut reste Churchill till Italien och lyckades få sin
korrespondens med Mussolini förstörd (s. 19).

William Tompkins
Michael Salla berättar ingående om Tompkins arbete och redovisar även en hel
del av de dokument som bekräftar Tompkins berättelser. Tompkins hade helt
klart en nyckelposition inom den hemliga rymdforskningen, menar Salla.
Eftersom jag tidigare läst William Tompkins bok och lyssnat på de flesta av de
intervjuer som gjorts med honom är mycket i Sallas bok känt för mig, men hans
syfte är ju, som nämnts, att granska tillförlitligheten hos Tompkins, så
upprepningarna känns bekräftande.
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Tompkins berättar att det civila tyska rymdprogrammet inspirerades av en
grupp av ETs som kallas ”Nordics”, som är blonda och blåögda. Deras ledare
var Maria Orsic, som enligt flera källor inklusive Tompkins hjälpte Hitler och
nazisterna med rymdprogrammet. Tompkins berättar att den Nordic-sekreterare
som hjälpte honom själv under hans arbete med Apolloprogrammet med mera,
Jessica, var väldigt lik Maria Orsic utseendemässigt, och han reflekterar över
om även Maria Orsic var en ”Nordic” (s. 100).

Enligt Michael Salla hjälpte Maria Orsic också Nikola Tesla och
Guglielmo Marconi, som ledde den italienska rymdforskargruppen. Den
avancerade utvecklingen av rymdskepp som använde teleportation och som
kunde resa till Aldebarans solsystem är verkligen mycket intressant och
häpnadsväckande att läsa. Om den tekniskt avancerade utveckling som William
Tompkins och Michael Salla med flera beskriver är sann, så är det verkligen en
skam att inte mänskligheten fått ta del av den. Den skulle ha förbättrat
människors livssituation betydligt på många områden, inom energi,
kommunikation, kost, hälsa m.m.. Men vad jag förstår kommer vi att få ta del av
den i framtiden.
Det har enligt Salla gjorts försök. På 1960-talet utvecklade en skyddsling
till Nikola Tesla, Otis Carr, ett ”flygande tefat”, som använde principerna för
teleportation. Han ville starta en civil rymdindustri, men hans drömmar
stoppades av regeringen som konfiskerade hans prototyp och satte Carr i
fängelse för påstått säkerhetsbedrägeri (s. 46).

Otis Carrs ”tefat” som konfiskerades av regeringen
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Reptilfolket
Michael Salla berättar att ett annat program med ”flygande tefat” kontrollerades
av Nazi-Tyskland under ledning av SS och Heinrich Himmler. Deras syfte var
att använda tekniken för att med hjälp av ”reptilfolket”, The Reptilians, utveckla
vapen. De hade kommit överens med Hitler om sin agenda (s. 47). De tekniker
som ”reptilerna” hjälpte SS att utveckla var att använda antigravitation för att
driva farkosterna, strålvapen samt sinneskontroll, ”Mind control” av ”villiga
flickor”.6 Dessutom fick nazisterna metoder för att förlänga livslängden. I utbyte
ville de hjälpa Hitler att förslava resten av planeten Jorden.
Michel Salla berättar att ett av de projekt William Tompkins’ tankesmedja
TRW7 var inblandad i under slutet av 60-talet var just att utveckla farmaceutiska
produkter för livsförlängning genom ”principen åldersregression” (s. 156).
Salla berättar mer om det i sin bok ”Insiders Reveal Secret Space Programs and
Extraterrestrial Life” (2015) som jag i skrivande stund har liggande ännu oläst
på mitt nattduksbord. Där skriver han om personer som berättar om sina egna
erfarenheter av dessa experiment som de själva blivit utsatta för.
”Reptilerna” hjälpte nazisterna under WWII. Deras syfte var att vinna
kriget och sen vinna hela världen. Tompkins fick kännedom om detta genom
den information han fick från inbäddade spioner hos nazisterna.
Med hjälp av ”reptilerna” hade nazisterna utvecklat upp till 30 olika
prototyper för ”flygande tefat” (s. 115).

I slutet av kriget lade Marinens säkerhetstjänst vantarna på både de
nazistiska forskarna och deras dokument samt de vapen som utvecklats. Allt
fördes över till USA under Project Paperclip (s. 57).
6

Jag har skrivit ett par artiklar om Mind control som ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf och
http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
7
TRW står för Thompson Ramo Wooldridge, som är namnen på tre framstående ledare. Det
förkortades senare till TRW (Wikipedia)
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Det är William Tompkins som berättat detta för Michael Salla. Salla citerar
ofta ur Tompkins bok ”Selected by Extraterrestrials”. Enligt Tompkins hade
NASA inbäddade spioner i Tyskland som förmedlade information till NASA.
Tompkins hade uppgiften att ta emot informationen och förmedla den vidare.
Numera är det inte längre bara David Icke som berättar om de
utomjordiska raser som kallas ”reptiler”. Allt fler källor börjar berätta,
exempelvis William Tompkins, Robert Wood, David Wilcock, Mark
Richards, Linda Moulton Howe (s. 48), Corey Goode (s. 49), med flera.
Corey Goode berättar att två olika extraterrestrials hjälpte nazisterna under
WWII, dels den ”reptilras” som kallas ”Draconians” och dels ”Nordics” (s.
49).
Med hjälp av ”reptilfolket” hade nazisterna också framgångsrikt gjort
bemannade resor till Månen, till andra planeter och även till andra solsystem (s.
55). Det var före Apolloprogrammet. Om jag förstått texten rätt så skedde
resorna från Antarktis. Man hade även gjort en första rymdresa till Mars i april
1945 med en grupp på 30 astronauter inklusive tre japaner. Salla menar att detta
påstående bekräftas av en visselblåsare inom det hemliga rymdprogrammet,
Corey Goode, som berättar många fantastiska saker bland annat i intervjuer på
Youtube.8
Salla menar att Tompkins fått uppfattningen att ”Nordics”, ”the white hat
aliens”, pushat amerikanarna i deras rymdforskning för att de skulle utveckla
rymdfartyg som kunde hjälpa dem i kampen mot ”the black hat aliens”,
”Reptilians” (s. 76). Samtidigt saboterade ”Reptilians” projekt som Douglas
Advanced Design utvecklade, där Tompkins arbetade (s. 77). Det verkar minst
sagt ha varit en mycket udda och utmanande arbetssituation och arbetsmiljö!
Enligt William Tompkins pågår det ett ”galaktiskt” krig mellan ”Nordics”
och ”Reptilian Empire”. Salla menar att filmserien Star Trek delvis var
inspirerad av detta och avslöjade nyckelelement i denna konflikt ”med avsikten
att förbereda mänskligheten för sanningen genom en ’mjuk avslöjandeprocess”
(s. 107). Salla ägnar ett helt kapitel åt detta (kapitel 5). I Star Trek avbildades
”Nordics” som ”Vulcans” och Kapten Kirk, och ”Reptilians” som ”Klingons”
medan nazisternas representerades som en genetiskt utvecklade människor (s.
123).
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"The Video The Internet Doesn't Want You To See!" David Wilcock and Corey Goode
(2018–2019) - https://www.youtube.com/watch?v=T3iQBU7xFwo
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Salla berättar att Edward Snowden avslöjade ett NSA-dokument som
visade sex olika sätt att lura allmänheten. Dokumentet visar sex olika sätt på hur
sanningen kan gömmas i ”öppen dager” (”in plain sight”) genom tekniker som
”att maskera”, ”imitation”, med flera.9 Det innebär att sekretessbelagda
hemligheter avslöjas i filmer, TV-program, underhållningsprogram med mera.

Maskera, ompaketera, förblinda/överväldiga,
härma, hitta på, lura/avleda.

Samtidigt innebar detta också att man förlöjligade människor som berättade och
man påstod att dessa bara var påverkade av filmer och science fiction. Men
samtidigt förbereds människor mentalt för ett eventuellt katastrofalt avslöjande i
form av utomjordiska rymdskepp som faktiskt visar sig ovanför oss (s. 122).

Eisenhower och ETs
Michael Salla berättar att president Eisenhoweri februari 1954 sammanträffade i
hemlighet med extraterrestrials, den grupp som kallas ”Tall Grays”. Tompkins
berättar i sin bok ”Selected by extraterrestrials” att president Eisenhower
förhandlade med ET:s den 20 februari år 1954 om vad man kunde hjälpa
varandra med (Tompkins, s. 226). ”The Tall Grays” erbjöd avancerad
högteknologi mot att de fick kidnappa civila människor för experiment. De
lovade radera människornas minnen när de återvände till Jorden. Eisenhower
9

The Art of Deception: Training for a New Generation of Online Covert Operations https://edwardsnowden.com/docs/doc/the-art-of-deception-training-for-a-new.pdf
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godkände erbjudandet eftersom han var rädd för att ”The Grays” annars skulle
vända sig till Sovjetunionen med sitt erbjudande.
Eisenhower försökte få dem att hålla sin del av avtalet, men det fungerade
inte så bra, berättar Tompkins (Tompkins, s. 66). Han menar att Eisenhower vid
den tidpunkten inte hade vapen eller maktmedel som kunde stoppa ET:s
maktambitioner (s. 91).

Tompkins och ”Nordics”
William Tompkins samarbetade som nämnts med och fick hjälp av tre
”Nordics” som i hemlighet utgav sig för att vara ”normala medborgare” (s. 99).
Det var två kvinnor och en man. Samarbetet gällde design och utveckling av
rymdskepp. Michael Salla berättar att Marinen godkände Tompkins’ samarbete
med ”Nordics” (s. 104). Man insåg att Tompkins hade blivit ”utvald” av ETs för
uppdraget att arbeta med Apolloprogrammet, men också för att skapa en
marinbas på Månen.

Apolloprogrammet och Marinens NOVA-program
Den 25 maj 1961 gav president John F Kennedy sitt berömda tal om att föra
människor till Månen och hämta hem dem säkert (s. 127). Enligt William
Tompkins var NASAs Apolloprogram bara första steget i en ambitiös
fyrastegsplan, NOVA, som hade utvecklats av Marinen under 1950-talet. Medan
armens ”Project Horizon” planerade att placera ett dussin soldater på Månen för
en militär forskningsmission år 1966 så planerade Marinen att placera 10,000
personer på Månen omkring år 1970 som en del av ett utvidgat projekt med
månbaser (s. 127). Det var steg 2 i fyrastegsprocessen. Steg 3 innebar att skapa
baser på Mars och andra planeter i vårt solsystem. Steg 4 var att placera
bemannade marinbaser i 12 angränsande solsystem (s. 128).
Tompkins berättar dock att planen att placera 10,000 personer på Månen
kraschade efter Apollo 11-missionen. Genom sin roll och sin placering hade han
möjlighet att bevittna vad som hände vid månlandningen. TV-kameror avslöjade
att Neil Armstrong och Buzz Aldrin möttes av ETs rymdskepp som ställt sig
tätt inpå Apollos månlandare (s. 139). Jag berättar om detta i min artikel om
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Tompkins bok.10 En ET-röst som hördes klart och tydligt i radioöverföringen sa:
”Avsluta totalt sex av era Apolloresor, ta foton, plocka upp några stenar, åk
hem och kom inte tillbaka” (s. 139).
Tompkins ritade av det han såg på TV-skärmen.11

Michael Salla berättar att dr Steven Greer som grundat Disclosure Project
avslöjat den 27 augusti 2012 att han talat med flera nära släktingar till både
Armstrong och Aldrin som berättade vad de upplevt när de landade på Månen.
De hade sett ett stort antal enormt stora UFO.s omkring kratern, Tranquility
Crater (Stillhetens hav). Steven Greer hade också pratat med militära officerare
som sett bilder på detta, men det blev sekretessbelagt (s. 141). Armstrong hade
också berättat för en professor som senare förmedlade det på ett NASAsymposium. Armstrong hade berättat att de blev varnade för att återvända, så de
fortsatta resorna fick göras snabbt, ”en snabb titt och sen återvända” (s. 142).

Clinton och Podesta
Michael Salla berättar att den e-post som hackades och avslöjades i samband
med presidentvalskampanjen 2016 visade att John Podesta som var chef för
president Bill Clintons stab hade stort intresse för UFO. Podesta var positiv till
ett avslöjande av verksamheten (s. 205). Han fick Hillary Clinton att lova att
titta på UFO-fenomenet och vad som egentligen pågick i Area 51, vilket hon
blev intresserad av. Avsnittet där Salla berättar om dessa turer är mycket
10

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
Under sommaren 2018 engagerade jag mig i månlandningen för att komma fram till OM vi
landade på Månen eller inte. Resultatet blev en lång artikel som ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Manlandningen.pdf . Separat referenslista finns på
http://www.piahellertz.com/Manen%20-Litteraturlista.pdf
11
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intressanta, men jag rekommenderar intresserade läsare att läsa boken för att
fördjupa sig i detta.

Ryssland och ETs
Michael Salla berättar att även den ryska ledningen hade kontakter med
extraterrestrials. President Dmitry Medvedev råkade berätta för reportrar
medan mikrofonen fortfarande var påslagen utan att han var medveten om det,
att ETs besökte Jorden och många till och med lever tillsammans med oss (s.
102). Exempelvis berättade han man i filmerna om ”Men In Black” avslöjar att
ET finns bland oss, men han ville inte berätta hur många det handlade om
eftersom ”det kunde leda till panik” (s. 257). Salla menar att denna typ av
berättelser avslöjar att ETs faktiskt lever bland oss och även att de infiltrerat det
militär-industriella komplexet.
I en artikel från oktober 2006 redogör Salla för de kända kontaktpersoner
som berättat bland annat i böcker om de utomjordingar som lever bland oss,
personer som blivit hånade och förlöjligade, men som enligt Salla visat sig ha
rätt och som borde ”återupprättas” som trovärdiga källor. 12 Det här George
Adamski, Howard Menger (som berättade om främlingen i Pentagon, Valiant
Thor från Venus13) och professor Hernandez (en pseudonym). Salla berättar
också om Ingo Swann, som nog är den mest kände ”remote viewern”, som
bland annat fjärrskådade strukturer, byggnader och utomjordingar på Månen.
Ingo Swanns bok ”Penetration” (1998) är en mycket intressant bok om detta.
Den finns som PDF-fil på internet.14
Bevisen för att Ryssland aktivt samarbetar med samma ET-grupp,
”Nordics”, som Tompkins samarbetade med, blir allt starkare menar Salla (s.
257). Salla menar att Putin sannolikt inte bara är medveten om utomjordingarnas
existens utan att han också ingått avtal med ”Nordics” (s. 262). Det innebär att
Ryssland, amerikanska Marinen och FBI befinner sig i samma strategiska allians
med ”Nordics”, i motsats till USA.s flygvapen, CIA och en stor del av det
amerikanska militärindustriella komplexet som har avtal och samarbetar aktivt
med ”the Nazi Reptilian Alliance” (s. 262).
Corey Goode berättar enligt Michael Salla att Putin och andra som ingår i
”Earth Based Alliance”, BRICS-alliansen bland andra, kämpar för att besegra
”the Satanic/Luciferian Cabal” som nu har makten över stora delar av världen
och som försöker göra allt för att lura och bedra Ryssland och andra länders
populationer, men som också genomfört de mest ohyggliga brott mot
12

Salla, Michael E. (2006) Extraterrestrials Among Us http://exopoliticsjournal.com/vol-1/1-4-Salla.htm
13
Frank E Stranges skrev en bok om Valiant Thor, besökaren från Venus. Boken heter
Stranger at the Pentagon (1957). Info om boken finns att läsa bland annat på http://gratisenergi.se/stranger.htm
14
Swann, Ingo (1998) Penetration https://www.wanttoknow.info/ufos/penetration.ingo_swann.pdf
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mänskligheten (s. 259). Många av dessa brott börjar nu avslöjas exempelvis
satanistiska ritualer med pedofili och mord, människohandel, False flags,
finansiering av båda sidor i krig och konflikter, med mera.
Salla berättar också om Robert Dean som arbetade inom NATO:s
högkvarter under åren 1963–1967 och som berättat att NATO-generalerna var
lite paranoida över riskerna att extraterrestrials vandrade i NATOs och
Pentagons korridorer och kanske till och med i Vita Huset (s. 101). Dean
berättade att NATO hade identifierat fyra olika ET-civilisationer som besökte
Jorden.

AI – Artificiell Intelligens
Ett område som känns alltmer skrämmande är forskningen och utvecklingen av
artificiell intelligens. ”Frankensteinforskare” runt om i världen experimenterar
och utvecklar ”bara för att de kan”, utan att göra etiska, moraliska, politiska,
religiösa eller andra konsekvensanalyser. Allt fler varningar börjar dock komma.
Corey Goode, som har 20 års egna omfattande erfarenheter inom den
hemliga rymdforskningen, och som nu börjat avslöja, berättar att utomjordiska
civilisationer har avslöjat hur AI har tagit över oräkneliga andra världar i
universum, vilket lett till utplåning av de inhemska populationer som skapade AI
(s. 173). I slutet av 70-talet visades serien Battlestar Galactica, vilken Corey
Goode menar är ”en mer sann galaktisk berättelse än science fiction” (s. 173).
Goode menar enligt Salla att ”AI-profeter” arbetar med att utveckla AIteknologin för att på sikt ”överlämna makten till denna ’AI-Gud’ eftersom de
tror att AI kommer att kunna regera världen utifrån ett neutralt perspektiv och
för första gången skapa fred i världen” (s. 173).
Detta börjar låta extremt skrämmande.
Michael Salla berättar att Corey Goode och William Tompkins inte hade
träffats förrän efter det att Tompkins bok publicerats (s. 182). Bob Wood som
hjälpt Tompkins med boken hade iakttagit att Sallas berättelser i hans bok
”Insiders Reveal Secret Space Programs and Extraterrestrial Life” (2015) som
baserades bland annat på Goodes berättelser, hade mycket stora likheter med
Tompkins berättelser om det hemliga rymdprogrammet (s. 182).

Antarktis
Salla berättar att nazisterna år 1930 fick tillgång till två stora grottor i Antarktis
av ”reptilerna”. Syftet var att bygga baser för utveckling av framtida stridsflottor
för att kriga i rymden (s. 115). En stor del av det tyska hemliga rymdprogrammet överfördes dit under kriget, fast Tompkins menar att man redan under
år 1913 började överföra resurser och förnödenheter till Antarktis. När det blev
klart att tyskarna inte skulle vinna kriget överfördes mängder med resurser samt
forskare och ingenjörer till Antarktis samt till grottor i Argentina med hjälp av
specialbyggda ubåtar som hade möjlighet att frakta mycket stora laster.
Amerikanska marinen fick kännedom om dessa grottor genom de inbäddade
spionerna.
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En av William Tompkins uppgifter var som nämnts att designa och
utveckla ubåtar. I en intervju berättar Tompkins att det lättaste sättet att skapa
rymdskepp var att tänka på ubåtar: ”Vi kan bara ta en vanlig marin ubåt, plocka
bort hela kärnenergisystemet och stoppa in antigravitationssystem istället – så
kan vi genast använda det” (min fria översättning, s. 148).
En intressant uppgift som Salla berättar är om amiral Richard Byrd och
”Operation Highjump”. Det handlade om att lokalisera nazisternas baser i
Antarktis år 1947. Följden blev ett fientligt bemötande. Resultatet var enligt
Salla att de nazistiska anordningarna och prototyperna för ”flygande tefat”
förstördes och fördes över som byte till USA. (s. 213). Detta var extra intressant
för mig eftersom jag läst amiral Byrds dagbok i två versioner, ”The Missing
Diary of Admiral Richard E. Byrd – A Secret Expedition and Journey to a
Paradise Inside the Earth” (1990, 2013) samt Timothy Green Beckleys ”The
Secret Lost Diary of Admiral Richard E. Byrd and The Phantom of the Poles - A
Secret Expedition and Journey to a Paradise Inside the Earth” (2012). Amiral
Byrd förbjöds att berätta om sina erfarenheter när han råkade flyga in i
underjorden via Antarktis, men han skrev en dagbok som publicerades flera
decennier senare. I dagboken berättar han detaljerat om det paradis han mötte
därnere och de varelser han träffade och pratade med som inte var lika
människorna på ytan. De var avsevärt mycket längre, omkring fyra meter långa.
Berättelserna fascinerade mig enormt. I dagboken finns ingenting om någon
fientlig aktivitet från Byrds eller någon annans sida.

Solar Warden
Ett begrepp som ständigt återkommer är ”Solar Warden”. Salla berättar att
Marinens hemliga rymdprogram enligt Tompkins brukade kallas Solar Warden,
Solsystemets väktare, sedan starten under tidigt 1980-tal.
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Corey Goode rekryterades till Solar Warden (s. 182) och han kunde bekräfta
Tompkins berättelser. I ett särskilt kapitel redogör Michael Salla för Solar
Warden och de aktiviteter som genomfördes inom ramen för programmet. Han
berättar att Tompkins i en intervju avslöjade att flera tusen personer blev
engagerade i programmet och att många av dem reste till Månen och
anläggningarna där (s. 189).
Kevan Trimmel berättar ingående om Solar Warden i en intervju på
Youtube.15 Corey Goode och en annan visselblåsare, Randy Cramer, har
berättat om det center på Månen som kallas ”Lunar Operations Command”.
Båda hävdar att de togs dit år 1987 för en officiell introduktion. 16 Randy Cramer
hävdar också att han fördes till Mars och stannade på en militär bas under åren
1987 till 2004 för att försvara fem kolonier inom ramen för ett center som kallas
”Mars Colony Corporation” (s. 191).
Salla berättar också om ett fenomen som William Tompkins avslöjat. Ett
antal olika farkoster som ser ut som planeter men är ihåliga, rör sig i galaxen för
att övervaka både ”de goda” och ”de onda”, krig och ”inga krig”, människor
som utnyttjar andra människor på olika stjärnors planeter m.m. En av dessa
farkoster ”parkerade” strax utanför vårt solsystem för nåt år sedan och den har
över 2,000 olika utomjordiska civilisationer ombord som observatörer och
övervakare (s. 195).
När jag var ung brukade man säga: ”Mycket ska man höra innan öronen
ramlar av!” Det är inte utan att dessa ord då och då dyker upp när jag läser och
lyssnar på dessa berättelser. Men jag har beslutat mig för att inte stänga mina
ögon och öron – för TÄNK OM!... Tänk om det de berättar är sant…!
Mina känslor att det just nu pågår en ”mjuk avslöjandeprocess” blir allt
starkare ju mer jag läser och hör. Michael Salla skriver att TV-serien ”Arkiv X”,
som länge var en av mina favoritserier, kan ses som en del av den ”mjuka
avslöjandeprocessen” (s. 250).

Khazarian Maffia
En uppgift som också intresserade mig var att Michael Salla skriver att Dr
Preston James, som är en återkommande skribent i ”Veteran’s Today”, menar
15

Super Soldier Talk - Kevan Trimmel – Solar Warden Empath
https://www.youtube.com/watch?v=LyEE6Vgx5XE - den 17 aug. 2017
16
Jag har i skrivande stund lyssnat på en intervju med ”Super Soldier” Randy Cramer, där han
berättar helt otroliga fakta om sina erfarenheter av att ha blivit utbildad som ”Super Soldier”.
Super Soldier Talk – Randy Cramer – Mars Defense Force
https://www.youtube.com/watch?v=ITRz86P13dI - publicerades den 12 nov. 2018.
På Super Soldier Talk finns flera intervjuer med andra ”Super Soldiers” som berättar liknande
hisnande saker, exempelvis Penny Bradley - Super Soldier Talk – Penny Bradley – SSP Dark
Fleet Pilot - https://www.youtube.com/watch?v=jadr7hT8u0E - den 17 nov. 2018.
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att ”the Draconial extraterrestrials” är partners till ”Rothschild Khazarian
Mafia” (RKM/Cabal) (s. 258). Preston berättar att ryssarna har en
överenskommelse med ”Nordics” som är motståndare till ”Dracons”. ”Dracons”
har gett råd och stött ledarna inom RKM och inspirerat deras agendor när det
gäller att ta makten över världen (s. 258).
Ska jag tolka det så att khazarjudarna, d.v.s. de khazarer som lämnade
Khazarien och konverterade till judendomen omkring 750 e.Kr. och som idag
enligt källor utgöra över 90% av dagens judar, leds och styrs av ”reptilrasen”.
Preston James nämner Rothschildklanen. David Icke har i sina böcker och
föreläsningar i flera decennier påstått att bland andra Rothschildklanen är
”reptiler”. Fler och fler puzzelbitar läggs till det omfattande svåröverblickbara
och svårbegripliga puzzlet.

Preston James berättar också att ryssarna fått avancerad vapenteknologi av de
positiva ETs, vilken kan neutralisera den främsta teknologin som
CIA/Mossad/Saudi har förmedlat till ISIS-grupperna, som backas upp av
RKM/Cabal (s. 258).
Varför blir jag inte överraskad? Jag har läst en hel del om Khazarerna och
deras historia17 och lyssnat på Benjamin Fulfords berättelser om deras framfart
och kampen mot dem.18

Slavar
Ett ohyggligt skrämmande område som Michael Salla berättar om är att
människor, barn och vuxna, kidnappas från Jorden och används som slavar
exempelvis på Månen och Mars. Det är en omfattande människohandel som
pågår enligt honom och som styrs av exempelvis ”Reptilians” (s. 194ff).
17

Jag rekommenderar Preston, James (2015) The Hidden History of the Incredibly Evil
Khazarian Mafia https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evilkhazarian-mafia/
18
En av många länkar är Benjamin Fulford Komplett Rapport, 10 september, 2018
http://www.st-germain.se/benjamin-fulford-komplett-rapport-10-september-2018/
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Enligt Corey Goode är detta ett mycket laddat område när det gäller
officiella avslöjanden av den hemliga rymdverksamheten (s. 195). Han menar att
medlemmar inom ”Cabal/Illuminati” och de övriga delaktiga inom den globala
eliten kommer att anklagas för brott mot mänskligheten. Därför kräver
”Cabal/Illuminati” att det ska ske ett ”begränsat avslöjande” som innebär att
sanningen om dessa brott försenas med upp till 100 år. Michael Salla refererar
till en artikel på Corey Goodes hemsida, ”Human Elite Attempt to Negotiate
Cessation of SSP Alliance Disclosure in Latest Conference”.19
I skrivande stund lyssnar jag på en föreläsning av dr Steven Greer, där han
varnar för det han kallar ”alienism”, d.v.s. en rasism som bygger på tanken att
det finns ”goda” och ”onda” utomjordingar. De ”goda” är blonda, blåögda och
vackra, medan de ”onda” inte är det. Han nämner inte ”reptilfolket” vid namn.20
Han menar att det är enormt viktigt att vi inte går in i den fällan och därmed
motiverar för det rymdkrig som Makteliten vill ha. Han jämför en påhittad
konfrontation med utomjordingar med 9/11, Pearl Harbor m.m., d.v.s. medvetet
skapade ”False flags”, som blev orsaken till omfattande krig.21 Steven Greer
betonar vikten av att studera, undersöka, skaffa sig en ståndpunkt, och han
varnar för att låta det leda till hat och krig mot ”onda utomjordingar”. Steven
Greer pratar också om riskerna med att bara förlita sig på ”avslöjare” som
berättar om sina upplevelser. Dessa upplevelser kan mycket väl var inplanterade
minnen av militärens Mind control-program. Han menar att exempelvis Corey
Good och William Tompkins kan ha blivit utsatta för den typen av skapade
minnen. Kloka och tänkvärda varningar som inspirerar oss som lärare att
förhålla oss kritiskt granskande…

Trump och den hemliga rymdverksamheten
I slutet av boken kommer Michael Salla in på den aktuella politiska situationen
och president Trump. Han menar att Marinens Solar Warden och FBI stödjer
Trump och att det sannolikt blir så att han kommer att bli informerad om de
olika ET-grupperna och deras verksamhet och allianser (s. 262). Det är också
sannolikt att detta kan innebära ett utvecklat partnerskap med Putin för att
genomföra ett ”officiellt avslöjande” som kan gå utöver det begränsade
avslöjandet som vissa önskar, menar Salla. Salla ställer sig också frågan om
Trump kommer att få information om Solar Warden (s. 271). Salla använder
citat från Trump, som han menar avslöjar att Trump redan har en del kunskaper.
Exempelvis har Trump sagt att han vill ”låsa (unlock) upp rymdens mysterier”
19

https://spherebeingalliance.com/blog/human-elite-attempt-to-negotiate-cessation-of-sspalliance-disclosure-in-latest-conference.html
20
Corey Goode Deceived? MILABs, William Tompkins, Tom Delong, and Gaia TV - Dr.
Steven Greer – 22 november 2016 https://www.youtube.com/watch?v=2TrWUsnhjuo
21
Se min artikel om False Flags på http://www.piahellertz.com/False_Flags.pdf och i DSM nr
3/2018.
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(s. 275). Salla menar att det kan handla om att Trump vill förnya NASAs
rymdprogram och dessutom stödja rymdindustrin. Begreppet ”unlock” kan tyda
på att han är medveten om att det finns dolda, extremt hemligstämplade program
som han har ”nyckeln” till att låsa upp.
Ett annat uttalande som Trump gjort och som Salla analyserar är: ”to free
the earth from the miseries of disease” (s. 275). Enligt Salla kan det innebära att
Trump har kunskaper om de avancerade läkande tekniker som i hemlighet
utvecklats i sekretessbelagda program. Vittnen och visselblåsare har berättat helt
otroliga saker om tekniker som kan få lemmar och organ att växa ut igen och att
vilken sjukdom som helst lätt kan botas.22
I förbigående nämner Salla att Tompkins avslöjande kan förklara
”chemtrailsfenomenet”, vilket flera forskare har dragit slutsatsen genomförs för
att sprida sjukdomar, exempelvis Morgellons (s. 293), något som jag skrivit om i
min bok ”Att leka Gud – Om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning” (2015). Ett syfte lär vara att begränsa världens befolkning. Makteliten
anser att vi är för många.

Avslutningsvis
Ännu en gång har jag fått göra en helt fantastisk resa när det gäller rymdens
mysterier, den forskning som pågått och pågår, de märkliga och ibland otroliga
erfarenheter fascinerande människor gjort och gör samtidigt som jag själv bara
har kunnat ligga på min säng och läsa och njuta av de spännande äventyren.
Boken är den mest fantastiska uppfinning som gjorts – även om datorns internet
också är en guldgruva. Men när tekniken krånglar så finns alltid boken. Jag vill
med dessa skriverier dels bearbeta min egen läsning, dels förstärka mitt minne
av det jag läst och dels förhoppningsvis inspirera andra att göra liknande resor.

Det är något som bland annat de ”Super Soldiers” jag tidigare nämnt berättar om i
intervjuer. Se fotnot 15 och 16.
22
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