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Len Kasten berättar in sin bok ”The Secret History of Extraterrestrials” att
kontakterna mellan Jordmänskligheten och Extraterrestrials, ETs, har
förekommit länge och fått konsekvenser för vår utveckling, både socialt för oss
människor men också tekniskt. Dessa avslöjanden kommer nu i allt mer
omfattande utsträckning.
Kasten skriver att de högsta nivåerna inom regeringarna kände till att vi har
haft en ET-intervention under andra världskriget och det på båda sidorna i
kriget. Detta har raketforskaren William Tompkins berättat om i sin bok
”Selected by Extraterrestrials” (2016).1 Han avslöjade att nazisterna hade hjälp
av ”Reptilfolket” och att Tompkins och hans medarbetare under
Apolloprogrammet hade hjälp av ”The Nordics”. Kasten går ett steg längre och
menar att WWII egentligen kan ha varit ett försök av ETs att öppet erövra
planeten genom att använda axelmakterna som spelpjäser i ett spel som
egentligen var en kosmisk konfrontation (s. 4).
WWII var ”Reptilfolkets” sätt att försöka skapa en fascistisk värld under
sitt ledarskap, enligt Kasten (s. 266). Kommer de att försöka igen med WWIII?
Kasten berättar också att tyskarna experimenterade redan på 1920-talet med
tidsresor med hjälp av ETs (s. 4). År 1922 utvecklade tyskarna en s.k. ”Other
World Flight Machine”, en tefatsformad maskin vars syfte var att skapa ett
intensivt elektromagnetiskt fält för att ”öppna upp en interdimensionell portal
till solsystemet Aldebaran” (s. 5). Hitlers flygande tefat baserade sig på
antigraviditetsteknologi som ET försett dem med. Kasten skriver att om inte de
allierade hade bombat sönder de tyska industrierna så hade tefaten använts i
kriget och då hade de allierade sannolikt förlorat kriget, tror han.

Philadelphiaexperimentet
Len Kasten nämner Philadelphiaexperimentet som genomfördes år 1943. Det
handlade om teleportation, d.v.s. att göra ett stort fartyg, eskortjagaren USS
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Eldridge osynlig, både för ögat och för radar. Jag såg filmen om experimentet
för några år sedan och blev helt fascinerad. Det berättades där om hur sjömän
kunde materialisera sig på helt andra platser. Fartyget blev åter synligt på
utgångsplatsen. Det berättas också att sjömän då satt fast i fartyget.

Bilderna hämtade från en artikel ”What Really Happened During The Philadelphia
Experiment”- men om videorna i artikeln har rätt så är bilderna skapade.2

Den amerikanska flottan har återkommande stått fast vid att inget sådant
experiment har ägt rum. Efter att ha lyssnat på fem korta videor om
experimentet så verkar det som om den amerikanska flottan har rätt, men… Jag
lämnar frågan öppen för nya argument och fakta.
Len Kasten berättar att en av dem som deltog i experimentet menade att
man hade öppnat en ”time portal”, som gjort det möjligt för en grupp fientliga
utomjordingar att komma in på Jorden (s. 5). Självklart måste detta fantastiska
experiment hållas hemligt, menar Kasten.

Nazisterna och Antarktis
Efter kriget var Office of Strategic Services (OSS), som var en amerikansk
underrättelsetjänst och föregångare till CIA, övertygade om att nazisterna
flyttade all sin forskning om antigravitation och de resultat de utvecklat till
Antarktis. Nazisterna hade gjort anspråk på ett område i Antarktis som de
kallade Neuschwabenland.3 Man tror att alla nazistiska forskare som inte blev en
del av Operation Paperclip hamnade där och fortsatte att bygga flygande tefat
och utveckla rymdtekniken (s.5).
Senare försökte en expedition, Operation Highjump, utplåna nazisternas
baser i Antarktis. Det var år 1946.
What Really Happened During The Philadelphia Experiment – 13 mars 2019 http://newsinstact.com/earth/what-really-happened-during-the-philadelphia-experiment/
Video del 1 - The True Story of the Philadelphia Experiment 1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=ChjyCR8V2Bg
Publicerades den 13 juni 2007 – Fem delar på ca 10 minuter var.
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Roswell
Ett halvår senare, i juli 1947, kraschade ett UFO nära Roswell, New Mexico.
Händelsen blev hemligstämplad. Myndigheterna påstod att det var en väderballong som kraschat. År 1938 sände Orson Welles en radioserie, ”The War of
the Worlds” (“Världarnas krig”). Den handlade om att utomjordingarna hade
attackerat. Folk hade hamnat i panik och sprang skrikande ut på gatorna. De
trodde det var sant. Händelsen påverkade myndigheterna långt efteråt.

De vetenskapliga konsekvenserna av kraschen blev mycket framgångsrika.
En av de ombordvarande ETs överlevde, medan fyra var döda. Den överlevande
kom att kallas EBE#1. EBE står för extraterrestrial biological entity. EBE#1
lyckades få kontakt med sin hemplanet, Serpo i solsystemet Zeta Reticuli, och
dessutom utvecklades kommunikation mellan Eben, d.v.s. innevånarna på Serpo
och forskarna vid Los Alamos National Laboratory i New Mexico, dit UFOt,
EBE#1 och de döda hade förts i hemlighet.
Den grupp som hade ansvaret för detta kallades MJ-12. De ansåg att detta
måste hållas hemligt (s. 6). MJ-12 var också mycket hemliga.
Len Kasten listar fem orsaker till hemlighållandet (s. 111). Dels rädslan för
panik hos allmänheten, dels säkerhetsfrågor inom militären samt den teknik som
studierna av farkosten skulle visa, dels osäkerheten om vilka motiv ET hade för
att vara här, dels det pinsamma i att vår militär inte kunde skydda jorden från
främmande farkosters besök samt dels det pinsamma i att avslöja hur hela
händelsen har hanterats.

Washington överflygs
I juli 1952 hände en dramatisk händelse. Över staden och Vita Huset flögs en
mängd UFOn. Man sände upp jetplan för att för att attackera dem.
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Pentagon pressade på för sekretess. Vissa källor menar att denna överflygning
kan ha varit tysktillverkade ”UFOn”.
Den 20 februari hade president Dwight Eisenhower ett möte med ETs på
Edwards Air Force Base i Kalifornien (s. 7). Ett vittne till mötet hette Gerald
Light, som skrev ett brev där han berättade. Len Kasten har ett kort utdrag ur
brevet (s. 7).
Den gången gjorde inte Eisenhower någon överenskommelse med ET. De
hade erbjudit hjälp med att utveckla avancerad teknologi i utbyte mot att få
experimentera på människor. Senare återkom ET och då gick Eisenhower med
på det eftersom han insåg att ET annars skulle kontakta Sovjet med liknande
erbjudande.

Resan till planeten Serpo
Len Kasten berättar den otroligaste av historier. Månlandningen var inte den
första gången som människan satte sin fot på en annan planet. Redan år 1965,
fyra år före månlandningen, sändes tolv amerikanska astronauter till planeten
Serpo. Det var ett utbyte. En ET-ambassadör stannade på Jorden. Berättelsen om
detta förmedlar Len Kasten i boken ”Secret Journey to Planet Serpo – A True
Story of Interplanetary Travel” (2013) som jag läst och återkommer om.
Även Arjun Walia berättar om denna fantastiska historia i en artikel.
Han skriver:
Ryktet om att Project Serpo är ett topphemligt Special Access Program (SAP) mellan
USA:s regering och en utomjordisk civilisation som menar att deras planet heter Serpo,
som ligger i Zeta Reticuli-stjärnsystemet. Detaljer om detta förmodade program har
dykt upp över hela internet och härrör från oförklarliga källor som man aldrig skulle
använda för att ge trovärdighet till ämnet UFO och utomjordingar.
4

Vi har redan en enorm mängd verifierade data och verifierade whistleblowers att
hämta data ifrån, men igen är det också roligt att spekulera ibland, och förresten varför
måste vi alltid bara låna vårt öra till en "kontrollerbar källa". Det är uppenbarligen
förståeligt om du försöker nå en bredare publik, men vi kan eventuellt missa några
intressanta uppenbarelser. Det är alltid klokt att ta en titt och se vad som kan vara sant,
särskilt när det gäller historier som vi för närvarande inte kan säga om de är sanna eller
falska.

Kloka ord från Arjun Walia, som brukar förmedla klok och intressant
information.4

Teknologin
Ett begrepp som ofta återkommer är ”reverse engineering of technology” (s. 9).
Genom att studera de kraschade rymdskeppen fick forskarna kunskaper om
mycket avancerad teknologi. De fick hjälp av EBE#1 och även genom
kontakterna med Serpo, exempelvis om antigravitation och elektromagnetism.
Kasten refererar till en författare som menar att åtminstone 14 amerikanska
universitet var involverade i forskning om att använda antigravitation för att
driva rymdfartyg (s. 9).
Elektromagnetismen ansågs kunna driva fram luftfartyg i en fantastisk
hastighet. Men allt detta var en hemlig och revolutionerande energiforskning.
Det handlade om fri energi ur vacuum, om jag förstått det hela rätt. Jag har läst
lite om Nicola Tesla och hans fantastiska forskning. Den skulle innebära att
mänskligheten skulle kunna göra sig fri från den finansiella makten och innebära
slutet på den oljebaserade världsekonomin som gjort oljemiljardärerna stormrika
(s. 9). Men – det beslutades att denna energi och teknologi endast skulle ha
militär användning (s. 10). Mänskligheten fick fortsätta betala för sin
energianvändning.
”Vi har redan tekniken för att resa bland stjärnorna, men den är inlåst i
svarta projekt och det har bara en ’Act of God’ (en insats från Gud) som kan få
den ut till mänsklighetens nytta… Vad du än kan föreställa dig, så vet vi redan
hur vi ska göra…” (s. 10). Det sa Ben R. Rich, f.d. presidenten för ”Skunk
Works”, en grupp inom ”Lockheed-Martin’s Advanced Development
Programs” ADP). Wikipedia beskriver Lockheed Martin Corporation som ”ett
amerikanskt multinationellt tillverkningsföretag som verkar inom flyg- och
rymdindustrin”. Det är som Len Kasten skriver nånstans: ”Det är inte längre
’science fiction’, det är ’science facts’”.

12 American Astronauts Visit Planet Serpo & Some Of ‘Theirs’ Came Here: The Alleged
‘Project Serpo’ – Arjun Walia - Publicerad den 12 april 2018 https://www.collective-evolution.com/2018/04/12/12-american-astronauts-visit-planet-serposome-of-theirs-came-here-the-alleged-project-serpo/
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George Adamski
Len Kasten ägnar första kapitlet åt George Adamski och berättar att Adamski
när han var i 50-årsåldern fick ett teleskop av en av sina studenter. Adamski
hade varit student och lärare i metafysik under många år, så han trodde att han
skulle finna svaren på sina stora frågor inombords, men teleskopet ändrade allt,
skriver Kasten (s. 17).5

Adamski med
teleskopet

Den berömda bilden som Adamski tog den
13 december 1952

I november 1952 fick Adamski en stark känsla att han skulle åka nånstans.
Han fick sällskap av sin sekreterare och en annan vän. Där i öknen mötte han en
ung man som han snart insåg var en ”mänsklig varelse från en annan värld” (s.
22). Han hade undervisat i kurser om paranormala fenomen i över 30 år så han
insåg nu snabbt att han måste använda telepati för att kunna kommunicera. Han
formade bilder i huvudet som han sände och förstärkte med kroppsspråket. 6
Mannen påstod sig komma från Venus. När Adamski frågade varför han
kommit till Jorden svarade han att de var oroliga för den strålning som
experimenten med kärnkraft innebar. Strålningen nådde ut i rymden och
påverkade rymdtrafiken. Han menade att allting kunde totalt förstöras av denna
strålning. Ett rymdskepp snurrade ovanför dem. Adamski undrade om han
kommit från Venus i detta lilla skepp, men mannen förklarade att det fanns ett
större cigarrformat skepp som innehöll många mindre.
Det är intressant att läsa att Adamski redan då började fråga om hur
skeppen drevs. Han frågade om många saker och jag fascineras av att han
lyckades formulera dessa frågor till konkreta bilder som han kunde sända över
till mannen. Han frågade hur många andra planeter det finns som är befolkade
av människoliknande varelser. ”Alla”, svarade mannen. Dessutom berättade han
George Adamski – Contactee - http://www.galacticfederation-naplesfl.org/georgeadamski.html
6
Det är samma teknik som s.k. ”djurpratare” använder.
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att han själv hade levt på Jorden tidigare, vilket visar att hans världsbild
omfattade reinkarnationen.
I slutet på mötet steg mannen åt sidan och pekade på sina fotavtryck, som
visade märkliga avtryck från hans skor. Han gjorde tre fotavtryck. Underrubriken till avsnittet är: ”Three small Steps for Mankind” 😊. Kasten berättar att
det gjordes gipsavtryck av fotavtrycken direkt efter händelsen och de visade sig
vara ”rika på symbolisk mening” (s. 25). Mannen avvisade Adamskis önskan att
få åka med i rymdskeppet.

Det galaktiska medvetandet
Len Kasten presenterar några viktiga personer inom UFO-rörelsen som kommit
att berätta och avslöja. Jag vet av andra källor jag tagit del av att förekommer en
splittring inom UFO-rörelsen vilket bland annat innebär att vissa sprider
desinformation. Det finns källor som exempelvis menar att familjerna
Rockefellers och Rothschilds har infiltrerat UFO-gemenskapen i världen.
Enligt en källa är intentionen att förhindra alltför mycket avslöjande av de
hemligheter som fortfarande döljer sig när det gäller den hemliga
rymdforskningen, kontakter med utomjordingar, UFOs med mera. 7
Ett namn som Len Kasten nämner är Dr Steven Greer som startade Project
Disclosure år 1997 och som verkar finnas under Rockefellers paraply. Kasten
menar att den pensionerade majoren Robert (Bob) O. Dean är en av de
viktigaste visselblåsarna och han menar att om Dean fick utrymme i mainstream
media så skulle han kunna hjälpa mänskligheten att förstå vår roll i det
”galaktiska samhället” (s. 29). Bob Dean menar att världen med absolut
säkerhet fått besök av minst fyra utomjordiska civilisationer under flera tusen år
(s. 32). Dean har hållit tyst med allt han kände till tills han gick i pension år
1991, när han hade fått nog av allt han upplevde och började berätta (s. 34). Han
föreläste på sammankomster och konferenser och blev intervjuad åtskilliga
gånger i alternativa media. När han just skulle fylla 80 år deltog han i en intervju
med Project Camelot och blev helt förundrad över att han fick födelsedags.
gratulationer från hela världen, ”även från länder som han aldrig hade hört
talas om” (s. 35).8 Projekt Camelot har gjort fler intervjuer med honom. 9 Han
7

Civil War in Ufology: Corey Goode BOMBSHELL Interview - Rockefeller, Corporate &
Intel infiltration – Edge of Wonder – 7 maj 2019 https://www.youtube.com/watch?v=qMQzY3D5_S8&t=431s
8
PROJECT CAMLEOT : BOB DEAN - A CONVERSATION 2011 https://www.youtube.com/watch?v=8s7c15K4kLo
9
BOB DEAN: AN OFFICER AND A GENTLEMAN PART ONE OF 3
https://www.youtube.com/watch?v=VI9fS8Y-fww
BOB DEAN AN OFFICER AND A GENTLEMAN PART TWO
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dog 89 år gammal den 11 oktober 2018.
Bob Dean menade att mycket av hemligheterna inom UFO- och rymdforskningen har blivit avslöjade genom Hollywoods filmer om utomjordingar.
Han menar att det är ett resultat av att det inom militären och säkerhetstjänsten
finns ”good guys” som läcker information (s. 35). Kasten menar att Steven
Spielberg fick tillgång till hemlig information och kunde därför ”avslöja” i sina
filmer, ”Närkontakt av tredje graden”, ”ET” med flera.

Resor till Månen och Mars
Militärt tränade astronauter gör rutinmässigt resor till baser på Månen och Mars
från Vandenberg Air Base i Kalifornien, Groom Lake i Nevada och Dugway
Proving Ground i Utah, enligt Kasten (s. 36). Man använder antigravitation som
energi för rymdskeppen. Kasten berättar att en anonym källa läckt att man har en
”roterande” besättning på 20 miljoner personer som reser till och från baserna på
Månen och Mars. Hur kan sånt hållas hemligt undrar jag?
Den bulgariske forskaren, fysikern och ingenjören Vladimir Terziski
hävdar att han har bevis för att tyskarna besökte Månen redan år 1942 och att de
etablerade en bas på Månens baksida. Terziski hävdar också att det finns
atmosfär, vatten och vegetation på Månen och att det är möjligt att gå på Månen
utan rymddräkt, vad NASA än säger (s. 269). John Austin skrev om detta i
nättidningen Express år 2017. Hitler hade beordrat en grupp av Tredje Rikets
astronauter att besöka Månen år 1942, mitt under brinnande WWII. Austin
kallar det för en ”tossig teori”.10
Bob Dean visade Kasten en infraröd bild på en stad under Mars yta som var
lika stor som Chicago samt tydliga ryska foton på byggnader på Mars yta (s. 36).
En källa berättar att det under Area 51 finns en ”spretig stad” som är lika
stor som Rhode Island. Den har affärscentra, simbassänger m.m. Här genomförs
”åtta olika ’black programs’ till en årlig kostnad på över 2 miljarder dollar” (s.
36).
Bob Dean visade också en bild på en tunnelmaskin som används för att
borra ett ”spindelnät” av tunnlar under hela USA, vilka officiellt ska användas

https://www.youtube.com/watch?v=X5vjv3e9xAo
10
FIRST MEN ON THE MOON: Shock claims of Nazi lunar landing from Antarctica base
THE Nazis were the first to land people on the Moon - beating US astronaut Neil Armstrong
to it by 27 years, according to a loony conspiracy theory - Jon Austin – 24 juli 2017 https://www.express.co.uk/news/weird/832391/Nazi-moon-landing-Dr-Vladimir-TerziskiAntarctica-Adolf-Hitler
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för ”Bullet trains” (s. 36). Flera källor berättar att man arbetar i dessa tunnlar
tillsammans med ETs.

Borrmaskinen

Bullet train

Len Kasten berättar att man har exopolitiska relationer med utomjordingar.
Frågan om exopolitik handlar om vilka ramar man ska hålla sig inom när
människan har kontakt med utomjordingar. Mer om detta nedan!

Bortföranden
Pionjären när det gäller att medvetandegöra oss om de bortföranden som ETs
gör för experiment på människor var Budd Hopkins. Eftersom han var konstnär
och inte forskare blev han utsatt för skeptikers trakasserier. Fenomenet kom
dock att studeras av forskare som Dr John E. Mack, Linda Moulton Howe
med flera och blev då föremål för seriös diskussion.
Dr Mack talar om ett nytt forskningsparadigm när det gäller forskningen
om bortföranden. Kritiken kom från det ”materialistiska paradigmet” menar
han (s. 40). För att kunna intervjua offer för bortförande krävdes det en speciell
psykiatrisk utbildning och träning. Psykiatriker var tvungna att använda ”inte
bara vårt intellekt utan även våra hjärtan och själar, hela oss själva”, menar
Mack (s. 41). Jag har nyligen läst David Jacobs bok ”Walking Among US - The
Alien Plan to Control Humanity” (2015) där han mycket ingående berättar om
hur man intervjuar människor som blivit bortförda och som upplevt att ETs
experimenterat på dem. Jag har läst den och skrivit en artikel om den. 11
Bilden är hämtad från SHOCK CLAIM:
Couple ’surrounded by ten aliens after
being abducted ont UFO’ – Jon Austin – 26
sept. 2017 https://www.express.co.uk/news/weird/858863/
Alien-abduction-UFO-flying-saucer-Betty-andBarney-Hill-aliens
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De bortfördas berättelser är fascinerande och mycket ofta obegripliga. De
talar om andra dimensioner, om förändring av perception, om att de kunde se
och höra saker som andra inte kunde se och höra och mycket mera. ETs kan föra
ut människor genom stängda fönster. Ett offer berättar: ”Det är omskakande
bara att gå genom fönstret eftersom de måste förändra våra vibrationer för att
göra det möjligt att få ett fast objekt att ta sig igenom ett annat fast objekt,
bokstavligen. Och det är det som händer” (s. 42).
Len Kasten citerar den teoretiska fysikern Michio Kaku som år 1998 sa:
”Det finns inte nog utrymme i den tredje dimensionen som vi känner till som kan
rymma alla naturens krafter” (s. 42).

Varför är dom här?
Len Kasten skriver att alla som tror på UFO och bortförandefenomenet ställer
sig frågan: ”Varför är dom här?” Dr John E. Mack har efter många års
forskning kommit fram till att ETs är här för att rädda planeten Jorden från att gå
under av gifter, en ”toxic doom” (s. 43). Han menar att ETs hjälper oss att höja
vårt medvetande om att vi behöver rensa upp vår miljö och skapa viktiga lagar.
Han drar den slutsatsen efter massor med intervjuer med de bortförda.
Kasten berättar att enligt en undersökning år 1992 hade omkring fyra
miljoner vuxna amerikaner blivit bortförda av ET (s. 44). ETs hade visat scener
ombord på ett rymdskepp hur Jorden förstörs, hur vatten och luft förgiftas, hur
skogar, djungler, träd och växtlighet dör. De påvisar riskerna med att vi
använder kärnvapen och biologiska vapen. Dessutom menar de att ”Jorden är
överbefolkad” (s. 44). ETs hade berättat att de gjort avtal med världens ledare
om att detta skulle åtgärdas, men avtalen hade alla brutits eftersom de som har
makten ansåg att de föreslagna insatserna var militära och säkerhetshot. Det var
därför ETs numera vänder sig till vanligt folk.
Därför visar ETs de bortförda alarmerande visioner om apokalyptisk
förstörelse. De säger att ”himlen kommer att bli smutsig, djuren kommer att
försvinna, sjöar och hav blir förgiftade, vatten kommer att bli dyrbarare än
guld” (s. 44). Dessutom börjar de varna för flodvågor, jordbävningar,
vulkanutbrott, väderförändringar, världsomfattande sjukdomar, moln med statisk
elektricitet, polskifte, meteorer i massor, städer som försvinner, spillror överallt
och att ”Guds vrede exploderar” (s. 45).
Nu börjar budskapen låta värre än dagens klimatalarmister. Finns det ett
samband, undrar jag?
Jim Sparks, en av Dr Macks klienter, berättar att ETs motiv är allt annat
än altruistiskt och ädelt. Han menar att de är här för att ta resurser från Jorden
för att handla med andra delar av galaxen och de därför är här för att rädda sin
egen investering. En sydafrikansk shaman, Credo Mutwa, håller med Sparks
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och säger ”De älskar oss inte. De behöver oss!” (s. 45)
De experiment ET genomför på människor är att de befruktar kvinnors ägg
med sädesceller från ET och sen placerar in ägget i kvinnan igen. Sen låter de
graviditeten på i tre månader för att sen föra bort kvinnan igen och ta ut fostret,
vilket de transporterar till sina laboratorier där det sänks ner i en vätskefylld
äggkläckningsmaskin. Syftet är att skapa hybrider mellan ET och människa. Jag
hittade en video som kort berättar om en hemlig kloningsverksamhet, ”It’s
Happening Now: Cloning Facility Raided After A Hybrid Escaped”.12 Se också
artikeln ”Raid in a Secret Base After A Clone Escaped – Things Went Wrong”.13
Inom parentes kan jag nämna att hybridiseringsforskning inte bara sker
mellan ETs och människor. ”Frankensteinforskare” skapar också hybrider
mellan människor och djur.

Roswell - igen
Just när historien om UFO-kraschen i Roswell började förblekna så kom filmen
”Roswell”, sen kom en utredning av en kongressman från New Mexico och sen
kom ”kioskvältaren” ”The Day After Roswell” (1998) av överste Philip J.
Corso. Det är intressant att se så många konstiga historier som militären använt
för att dölja och förlöjliga, exempelvis att det var en luftballong som kraschat.
Jag läste f.d. försvarsministern i Kanada, Paul T. Hellyers bok ”The Money
Mafia - A World in Crisis” (2014)14 där han skriver att allt det som Corso
berättar om i sin bok om Roswellkraschen var sant, så jag var tvungen att läsa
den också.15
Händelsen har gjort den lilla staden Roswell till ett slags UFO-intresserades
Mecca. Kraschen hände i början av juli 1947 och blev startpunkten för ett stort
intresse för UFO-frågan. Det skapades UFO-grupper. Så småningom avslöjades
att militären dels tagit hand om allt material från den kraschade farkosten och
dels fyra döda kroppar av ETs samt en som överlevde. Den överlevande, EBE#1
kom som nämnts att hjälpa militären och säkerhetstjänsten att förstå dels
materialet i farkosten, dels hur den fungerade och mycket annat.
Enligt källor som Kasten redovisar var det inte bara en krasch i Roswell
utan till och med tre i närområdet (s. 71). En av dem till och med före den kända
kraschen. En kameraman hade funnits med och filmat det som hände. Han
filmade bland annat de döda ETs, som hade sex fingrar. De stoppades in i
kroppssäckar och fördes bort med militära fordon (s. 70). De packades sedan in i
12

Den visar skrämmande bilder och info och publicerades den 29 april 2019 https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=ps7CKTK8kbM
13
Publicerades den 1 maj 2019 - http://newsinstact.com/alien/raid-in-a-secret-base-after-aclone-escaped-things-went-wrong/
14
Min artikel om Hellyers bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf
15
Min artikel om Corsos bok om Roswell finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf
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is. De döda obducerades och undersöktes. Eben lär ha kommit senare och hämtat
de döda kropparna.
Len Kasten berättar att UFO-forskarna snart lärde sig myndigheternas
tekniker för att vilseleda allmänheten. Man förnekar officiellt det som hänt. Man
förlöjligar och nedvärderar vittnen. Man förmedlar vilseledande påståenden (s.
72).
En person som blev känd var säkerhetsmajoren Jesse Marcel som var på
olycksplatsen och som dessutom tog med sig det märkliga materialet hem som
han visade sin hustru och sin son. Sonen kom många år senare att skriva en bok
”Roswell: It Really Happened”. Dessutom berättar han om händelsen i en
föreläsning.16

Jesse Marcel visar delar från UFOt för militären

Len Kasten menar att Jesse Marcel Jrs bok mycket väl kan ha satt punkt för alla
spekulationer omkring vad som hände i Roswell (s. 56). Efter Roswell ändrades
allt. Nu fick vi veta att vi inte längre var ensamma i universum. Officiellt var
sekretessen en omtanke om allmänheten och för att undvika ”ekonomisk anarki”
(s. 58).
Ett problem med sekretessen var också att forskarna inte kunde anlita de
bästa hjärnorna på fältet utan man blev utelämnade till samarbete med de
nazister som överfördes från Tyskland till USA genom Operation Paperclip (s.
59). Dessa var mer intresserade av att utveckla vapen och militär teknik än att
använda kunskaperna för allmänhetens nytta.

Fantastiska upptäckter
Upptäckter man fick användning för efter att ha undersökt Roswell-UFOt var
teknik för nattseende, fiberoptik, laser och transistorer, en teknik som
revolutionerade både industrin och militären (s. 59). Överste Philip J. Corso
Jag hittar inget årtal på boken, inte heller boken till försäljning – ens på Amazon. Men jag
hittar en Youtubevideo där Jesse Marcel Jr föreläser om Roswell på en MUFON-konferens
Mutual UFO Network - Publicerades den 31 maj 2015 https://www.youtube.com/watch?v=mrS6B0K96x8
16
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berättar i sin bok “The Day After Roswell” att idag är produkter som lasrar,
integrerade kretsar, fiberoptiknät, accelererade partikelstråleanordningar och till
och med Kevlar-materialet17 i kulsäkra västar allmänt vanliga. Men fröna för
utvecklingen av dem hittades alla i kraschen av det främmande rymdfartyget i
Roswell.
Dessutom utvecklades antigravitationsteknik för rutinmässiga resor mellan
solsystem. Motorer som drevs av antimateria var också ett resultat av studierna
av Roswellkraschen. Man hade ”faktisk vetenskaplig assistens av vänligt
inställda utomjordingar”, skriver Len Kasten (s. 60). Han refererar till Dr.
Richard Boylan som hade insiderinformation. Även Boylan berättade att vi har
haft militärbaser på Månen och Mars sen 1962, d.v.s. sju år innan de officiella
månlandningarna.
Vi har dessutom kunnat använda interdimensionella och tidsresor med
hjälp av ”Sirians” från planeten Sirius18 vid en underjordisk bas vid Montauk
Pint, Long Island enligt Preston Nichols, författaren till boken ”The Montauk
Project: Experiments in Time” (1992).19 Len Kasten refererar till flera
intressanta författare för att beskriva dessa nästan otroliga kunskaper som redan
finns på Jorden. Vi inte bara vet att ”Stargates” (”stjärnportar”) existerar, vi vet
också hur vi ska använda dem, skriver han (s. 60).
Bland annat refererar han till David E. Flynn som skrivit boken ”Cydonia:
The Secret Chronicles of Mars” (s. 61). Den finns inte längre att köpa. Flynn
menar att all kunskap vi har idag har rötter från ”högre källor”, från ”gudarna”,
som egentligen är utomjordingar, och som förmedlas till mänskligheten enligt en
viss tidtabell.
Len Kasten påminner oss om att ”Guds söner” som beskrivs i Bibeln fick
barn med människornas döttrar och därmed skapade en hybridras (s. 62). De var
stora och beskrivs som ”jättar” i Bibeln. De kunskaper dessa ”gudar” förmedlade bevaras idag av hemliga sällskap som frimurarna, rosenkorsarna och
Illuminati. Det finns också som nämnts en tidtabell när avslöjanden planeras.
Berget Hermon i Fenicien (ett historiskt landskap i nuvarande Libanon och
17

Kevlar är handelsnamnet för para-aramidfiber. Fibern är fem gånger starkare än stål i
samma vikt. Den påverkas dessutom inte inom rimliga temperaturintervall av värme. Kevlar
används till allt från skyddshandskar och -västar till slangar i bildäck och kompositer i
flygplan. (Wikipedia)
18
Sirians - http://www.mysticknowing.com/glossary/sirians/
Se också https://myawakening.blogg.se/2019/march/sirian-starseeds.html
Enligt Wikipedia är Sirius huvudstjärnan i stjärnbilden Stora hunden. Från jorden sett är
Sirius den klarast lysande stjärnan (bortsett från solen). Sirius ligger 8,6 ljusår från solen och
är därmed en av de stjärnor som ligger närmast jorden
19
Jag har just börjat läsa Stewart Swerdlows bok ”Montauk – The Alien Connection” (2015)
som är lite av en självbiografisk bok.
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Syrien), den punkt där de första ”gudarna” kom till Jorden, ligger exakt på 33,33
grader nord och 33,33 grader öst om nollmeridianen.

Bilden är hämtad från artikeln The 33rd Degree Law of the Masonic Phoenicians20

Därför blev 33 ett heligt tal för frimurarna. Kasten skriver att frimurarna förstår
kraften och magin i siffror och symboler som har sina rötter i denna uråldriga
visdom (s. 63). Frimurarna har inkluderat de två viktigaste symbolerna i sin
logga, fyrkanten och kompassen.

Syftet är att navigera för att uppnå andliga insikter. Flynn menar att navigation
förenar tid med rymd samt himmel med jord. Han fortsätter berätta om siffror
som är betydelsefulla men jag överlåter detta till läsaren av boken (s. 64). Klart
är att händelsen i Roswell stämde in på dessa magiska siffror.
Richard C. Hoagland och Mike Bara berättar i sin bok ”Dark Mission - The
Secret History of NASA” (2009) att väldigt mycket inom rymdforskningen styrs
av de magiska siffrorna, exempelvis månlandningen den 20 juli 1969. Det är
otroliga analyser.21

Linda Moulton Howe
En framstående person bland UFO-forskarna är Linda Moulton Howe. Len
Kasten ägnar en del utrymme åt hennes arbete (s. 66 ff). Linda M Howe var
vetenskaplig reporter på Coast-to-Coast radioprogram och gjorde en lång
20

https://gnosticwarrior.com/33rd-degree.html
Min artikel om Hoaglands och Baras bok finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-The_Secret_History_of_NASA.pdf
21
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intervju med författaren till Roswellboken, överste Corso år 1997. Då var han
den ende som fortfarande levde och hade kunskaper och erfarenheter av det som
hände i Roswell. Hon har en unik förmåga att hitta sekretessbelagd informa-tion,
berättar Kasten. Linda M Howe var också en skönhetsdrottning. Hon kom att
intressera sig för ”cattle mutilations”, oförklarliga fynd av döda boskapsdjur
som fått vissa organ borttagna, men i övrigt tycktes vara orörda och hon började
undersöka fenomenet. Hon är numera undersökande reporter och forskar om
UFO och fenomen omkring utomjordingar. Hon deltar i konferenser, har gjort
flera inlägg på Youtube och skrivit böcker i ämnet.
Kasten berättar att samtidigt som andra undersökare har stakat ut ett
avgränsat fält inom UFO-området så har Linda M. Howe bestämt sig för att
försöka ”lösa hela mysteriet” (s. 69). Howe verkar ha haft en särskild kontakt
med insiders. Vid ett tillfälle blev hon erbjuden av en säkerhetsofficer att få sitta
i ett säkerhetsklassat rum och läsa – under observation – hemligstämplade
dokument som var avsedda för presidenten. Hon avslöjade senare att
dokumenten avslöjat att amerikanska regeringen hade tillförlitlig information
om att utomjordingar besökt Jorden under tiotusentals år och att de hjälpt till att
skapa den mänskliga rasen med hjälp av genetisk manipulation av DNA på den
primitiva ursprungsrasen (s. 69). Det var denna upplevelse som startade hennes
egen UFO-forskning på allvar.
Kan Howe ha haft särskilt stöd? Kan hon ha blivit utvald för att avslöja,
men enligt instruktioner? Det finns som nämnts ovan källor som menar att
familjerna Rockefellers och Rothschilds har infiltrerat UFO-gemenskapen i
världen, på samma sätt som de har gjort inom många andra verksamheter.22
Enligt en källa är intentionen att förhindra alltför mycket och alltför snabbt
avslöjande av de hemligheter som fortfarande döljer sig när det gäller
rymdforskning, kontakt med utomjordingar, UFOs med mera. I en video
avslöjas att vissa UFO-forskare stöds och finansieras av Rockefellerfamiljen,
bland andra Linda M. Howe. 23 Då kan det vara lätt att få tillgång till de
hemligaste uppgifterna och rummen, om man lovar att hålla tyst med vissa
saker. Min tolkning…

Andliga dimensioner
Linda Moulton Howe har skrivit en bok med titeln ”Body Containers and Souls
of Light”. Jag hittar inte boken på Google. Där berättar hon enligt Len Kasten
om bortföranden och om människors möten med utomjordingar av flera raser.
Jag har nyligen läst Jacob Nordangårds bok ”Rockefeller – En klimatsmart historia” – hur
familjen Rockefeller styrt klimathotsagendan under många år och då också samarbetat med
familjen Rothschild. Jag skrev en artikel om boken - http://www.piahellertz.com/RockefellerEn_klimatsmart_historia.pdf
23
Civil War in Ufology: Corey Goode BOMBSHELL Interview - Rockefeller, Corporate &
Intel infiltration – Edge of Wonder – 7 maj 2019 https://www.youtube.com/watch?v=qMQzY3D5_S8&t=431s
22
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Hon skriver att människor berättar om att det verkar som om ”långa, stornästa
utomjordingar verkar kontrollera de små grå” (s. 73). Människorna fick också
höra berättas om andra dimensioner och att utomjordingar varit i kontakt med
människor sen mycket långt tillbaka (s. 74). Här nämner Kasten ett par andra
författare som tagit upp dessa saker, Erich von Däniken och Zecharia Sitchin.
Sitchins böcker blev mycket viktiga för mig för några år sedan eftersom de gav
puzzelbitar till funderingar jag hade.24 Sitchin var den förste jag läste som
berättade om hur Annunaki genmanipulerade fram människorna för att fungera
som slavar vid guldbrytningen till det guld som Annunaki behövde för att kunna
leva på sin planet, Nibiru, ”Den tolfte planeten”, som är rubriken för Zecharia
Sitchins första bok. Len Kasten skriver att vi ”skapades för att vara slavar åt
Annunaki och sen har vi arbetat oss fram till att bli slaver till New World
Order” (s. 75). Tänkvärt! I slutet av boken kommer Kasten in på fenomen
omkring de gamla ”gudarna”, pyramiderna, sfinxen och ockultismen,
nazisternas engagemang i ockulta frågor, den sumeriska civilisationen, med
mera.
Vi får också via Linda M Howes bok höra om andra världar, transferering
av själar, kroppar som konstrueras, kloning, tidsresor och mycket mera, fenomen
som kan vara sannolika med tanke på att dessa raser kan vara tusentals, kanske
flera miljoner år före oss i utvecklingen. Deras paranormala ”tricks” kan omfatta
telepati, astralresor, förmåga att påverka andra mentalt, förmåga att sudda ut
minnen, tidsförskjutning och mycket mera (s. 74). Där kommer Len Kasten in
på flera ”bisarra fenomen”, exempelvis att de vi kallar extraterrestrials kan vara
vi jordmänniskor från Jordens förflutna som besöker oss idag (s. 238). Ja, vad
vet vi egentligen?

Verkliga närkontakter
I filmen ”Närkontakt av tredje graden” som skapades av Steven Spielberg och
släpptes år 1977 landar ett utomjordiskt rymdskepp vid ett högt berg som kallas
”Devils Tower”. Det finns i verkligheten.
Devils Tower är en klippa i nordöstra
Wyoming i USA. Klippan var den första
platsen att utses till nationalmonument i
USA, på order av president Theodore
Roosevelt 24 september 1906
(Wikipedia).

I filmen stannar en ensam utomjording kvar på Jorden och förs iväg av vakter
och tolv jordmänniskor, tio män och två kvinnor i orangea dräkter förbereds för
24

Min artikel om Zecharia Sitchins böcker från år 2007 finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf
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att resa iväg. En intressant detalj som Kasten poängterar är att astronauterna
sätter på sig solglasögon. Serpo har två solar, vilket innebär att det är ett starkt
ljus där. Vad visste Spielberg? Astronauterna välsignas dessutom av en präst
som kallar dem för ”pilgrimer”. Len Kasten berättar om filmen och scenen och
undrar om Spielberg kan ha fått en intuitiv impuls eller om han kände till något
som faktiskt var verkligt?
Kasten menar att det numera är välkänt i UFO-kretsar att en förarrangerad
UFO-landning genomfördes nära Holloman Air Force Base i New Mexico den
24 april 1964 och att det då skedde ett utbyte av ”ambassadörer”. Militära
insiders har avslöjat att det faktiskt hände exakt så som filmen beskriver (s. 77).
Detta skedde under beskydd av Defense Intelligence Agency (DIA) som är en
amerikansk federal myndighet under försvarsdepartementet och försvarets
gemensamma militära underrättelsetjänst. DIA upprättades år 1961 av USA:s
försvarsminister Robert McNamara för att bättre samordna de militära departementens underrättelseverksamheter, enligt Wikipedia.
Detta projekt kom att kallas Project Serpo eftersom den planet som man
skulle resa till hette Serpo i det binära solsystemet Zeta Reticuli, vilket innebär
att Serpo som nämnts hade två solar. Projektet innebar att tolv astronauter skulle
lämna Jorden i juli 1965 och resa till Serpo. Serpo ligger 40 ljusår bort och resan
tog 10 månader.
Jag har läst Len Kastens bok ”Secret Journey to Planet Serpo – A True
Story of Interplanetary Travel” (2013), så jag återkommer om detaljerna
omkring resan i en annan artikel. Det finns en hemsida, www.serpo.org men den
verkar inte ha aktiverats på tio år. Där finns intressant information. En känd
UFO-insider hade tagit på sig ansvaret för den, Bill Ryan från England. Han
kanske har fått fullt upp med Project Camelot tillsammans med Kerry Cassidy,
vilket också är en kanal som intervjuar personer som avslöjar hemligheter?
I den här boken nämner Len Kasten om de 21 anonyma epostmeddelanden
som sen släpptes på hemsidan. Han går mer in på dessa i sin bok om den
hemliga resan till Serpo, så jag återkommer om det i nästa artikel.

EBE#1 kontaktar Serpo
Len Kasten berättar att EBE#1, den ET som överlevde kraschen i Roswell,
sände sex meddelanden till sin hemplanet Serpo med hjälp av den teknik som
fanns i rymdfartyget. Men de besvarades inte under hans livstid. EBE#1 dog
sommaren 1952. Innevånarna på Serpo kom att kallas Ebens. Forskarna i Los
Alamos fick det första svaret från Serpo i december 1952. Ebens hade utvecklat
förmågan att kommunicera på knagglig engelska (s. 79).
År 1962 arrangerades det att Eben skulle sända ännu en mission till Jorden
i april 1964. J.F. Kennedy var president vid den här tidpunkten. Han godkände
en plan om att göra ett militärt utbyte med Eben. Man skulle lämna en Eben på
Jorden och tolv astronauter skulle följa med till Serpo, vilket således
genomfördes.
17

Åtta av dem återvände till Jorden år 1978. Men jag återkommer om detta i
artikeln om boken om resan, ”Secret Journey to Planet Serpo – A True Story of
Interplanetary Travel”.

Sädesformationer
I ett kapitel som Len Kasten rubricerat som ”Circles of Mystery” (s. 86ff)
berättar han om den fascinerande sädesformation som skapades den 16 augusti
2002 i Crabwood i England. Det var tydligt att den var helt annorlunda än de
formationer som uppträtt tidigare. Bilden föreställde en varelse som vi lärt känna
som ”De Grå”. Linda Moulton Howe publicerade bilden på en hemsida. Det
dröjde inte länge förrän en kryptograf, som senare avslöjade sig heta Richard
Brain, avkodade meddelandet i den runda cirkeln: ”Beware the bearers of
FALSE gifts and their BROKEN PROMISES. Much PAIN but still time. (Skadat
ord). There is GOOD out there”. We Oppose DECEPTION. Conduit CLOSING
(BELL SOUND)”. Det var en varning! Enligt min översättning: ”Var försiktig
med bärare av falska gåvor och deras brutna löften! Mycket smärta men
fortfarande tid. (Skadat ord). Det finns gott där ute. Vi motsätter oss bedrägeri.
Kanalen stänger”(klockljud).

Datumet på bilden skiljer sig från det datum Len Kasten uppger.

En intressant kommentar som Len Kasten gör är att formationen uppstod ganska
precis när filmen ”Signs” med Mel Gibson visades. En brittisk forskare
funderar över om formationen ”är en signal om en ny ’high-tech’-typ av sättet
att göra sädesformationer med hjälp av flygande laser eller satelliter” (s. 88).
Ansiktet i formationen påminner starkt om en utomjording i filmen. ”Kan det
vara så att vi nu bevittnar en häpnadsväckande ny teknik som Hollywood
använder för att göra reklam för en film?” frågar sig Len Kasten (s. 89).
Sen diskuterar Kasten den rörelse som kom att undersöka sädesforma18

tionerna, ”crop circles”, mer ingående. Människor åkte till England och
fotograferade och forskade. Många formationer påstods vara gjorda av
människor med plank och rep (s. 91). Kasten berättar om en forskare, Colin
Andrews, som kom att ägna mycket tid åt att studera sädesformationerna. Han
påstod att de flesta var gjorda av människor, även ansiktet i Crabwood. Han
finansierades av Laurance Rockefeller (s. 91). Oj då! tänkte jag, som just läst
Jacob Nordangårds ”Rockefeller – En klimatsmart historia” (2019).
Rockefellerklanen verkar ha haft ett finger med i det mesta. 25
Kasten undrar varför de konstnärer som låg bakom dessa fantastiska
formationer inte trädde fram och tog åt sig äran (s. 92)? Det kan man verkligen
undra.
Ett intressant fenomen som Kasten och även andra källor tar upp är att både
skeptiska forskare och ”troende” forskare upplever paranormala energier och
fenomen i och omkring sädesformationerna (s. 94).

Exopolitik
Del 2 av boken handlar om exopolitik. ”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”.26
Len Kasten nämner Dr. Michael Salla som forskar om exopolitik och som
menar att exopolitik nu blivit ett internationellt forskningsfält.27 Det innebär att
man försöker skapa riktlinjer för hur man kan utveckla diplomatiska kontakter
med främmande civilisationer (s. 96). Dr. Steven Greer och Project Disclosure
är en viktig rörelse inom fältet. 28 Ännu ett namn som Kasten nämner är den
kände UFO-forskaren Stanton T. Friedman som på olika sätt försöker
informera och upplysa världen.
Kasten menar att man kan anta flera olika exopolitiska perspektiv. Dels kan
det vara ett ”inkräktarperspektiv”, dels ett ”manipulatorsperspektiv”, dels ett
”hjälparperspektiv” och dels ett ”iakttagarperspektiv” (s. 102). Michael Salla
menar att de mest sannolika perspektiven är ”inkräktarperspektivet” och
”hjälparperspektivet” och därför borde regeringen fokusera på dessa.
Salla har fem rekommendationer:
1) För det första behöver fältet exopolitik utvecklas och breddas så det skapas
25

Se fotnot 20.
Uppsatsen ligger på DIVA http://sh.divaportal.org/smash/get/diva2:322920/FULLTEXT01.pdf
27
Jag har skrivit en artikel om hans bok ”The U.S. Navy’s Secret Space Program & Nordic
Extraterrestrial Alliance” (2017) - http://www.piahellertz.com/Secret_Space_ProgramUS_Navy.pdf
28
Min artikeln om Steven Greers bok Unacknowledged - En Exposé of the World's
Greatest Secret (2017) - http://www.piahellertz.com/UNACKNOWLEDGED.pdf
26
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skolor och utbildningar för att förbereda diplomater för kontakter med ET.s,
men också för att utbilda ET.
2) För det andra menar Salla att det behöver genomföras ett omedelbart
avslöjande av det som pågår så att exopolitiska ledare kan agera över hela
världen.
3) För det tredje måste regeringen avslöja exakt vilka vapen och vilken försvarsteknik som utvecklats för eventuellt hot från utomjordingar.
4) För det fjärde borde regeringen avslöja vilken teknik som utvecklats genom
de kunskaper man fått från att ha studerat de rymdfarkoster man haft tillgång till
samt de nya energikällor man fått baserad på ET-information (s. 103).
Salla menar att man kan starkt misstänka att vi redan har tillgång till
farkoster som drivs med antigravitation och som kan genomföra interstellära,
tids- och interdimensionella resor. Att vi dessutom har tillgång till teknik som
använder fri energi och som därmed kan frigöra oss från behovet av fossil
energi.
Här kommer Len Kasten in på Irak och att det finns en ”Stargate” där som
flera var angelägna om att få tillgång till. Jag överlåter detta till läsaren av boken
att studera och reflektera över. Det var lite för krångligt för mig (s. 104ff).

Filmer berättar
Len Kasten har ett avsnitt där han går igenom några science fictionfilmer. Han
redogör för lite filmhistoria när det gäller ”trickfilm”. Det började år 1897 med
en tillfällighet som gav skaparen, Georges Méliès, idéer till hur man kunde
trickfilma. ”Méliès kamera blev en maskin som kunde registrera drömmarnas
och de övernaturligas värld, spegeln till Underlandet” (s. 129). Han blev
science fictionfilmens fader med filmen ”A Trip to the Moon” som baserades på
Jules Verne’s ”From the Earth to the Moon” och H.G. Wells’ “First Men in
the Moon”. Sen fortsätter Kasten berätta om fascinerande filmer av vilka jag sett
flera. I ungdomen var jag enormt intresserad av science fictionfilmer. I början på
60-talet var jag a pair i USA och upptäckte då att de hade science fictionfilmer
stadigt på TV vissa kvällar. Sen har jag tagit en paus på 50 år men tittar numera
gärna på dessa filmer igen, men med nya ögon. Tekniken har avancerat enormt
sen Méliès tid. Jag sitter hela tiden och undrar hur i hela friden de gjort när de
skapat filmen.
Len Kasten nämner Stanley Kubricks mästerverk ”2001: A Space
Odyssey”, som han menar innebar en ny nivå när det gällde komplexiteten i
science fiction-filmer.

Rymdålderns vetenskap
Den tredje delen av boken tar upp den moderna forskningen omkring den utomjordiska tekniken. Han menar att vi, trots att vi haft utomjordiska besökare i
tusentals år, först på 1930-talet var mogna för att förstå vad ET.s försökte
förmedla och lära oss. Våra ingenjörer och forskare har börjat få häpnadsväckande insikter i ämnen som bland annat elektromagnetism, gravitation,
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kvantummekanik och vad tiden är. Vi har även fått transistorer som gynnat
industrin, men de flesta upptäckterna, de som skulle kunna förändra mycket för
mänskligheten, har stannat i hemliga projekt inom rymdforskning och militär
forskning.
Pionjärforskaren inom rymdraketsforskningen, Hermann Oberth,
berättade i en intervju: ”Vi kan inte ensamma ta åt oss all ära för att vi
avancerat inom dessa vetenskapliga fält, vi har fått hjälp!” När han fick frågan
om vem som hjälpt, svarade han: ”Människor från andra världar!” (s. 138).
Det verkar helt klart att vad vi än nu kan fantisera om, så är det inte längre
science fiction utan science fact. Len Kasten menar att vi nu har teknik och
kunskaper att ”terraforma” andra världar för oss att använda, exempelvis på
Mars. Wikipedia förklarar:
”Terraformering är ett förslag som innebär att människan skall göra aktiva
ingrepp i någon eller några av de faktorer som påverkar förutsättningarna för
bildandet av en atmosfär på en planet, måne eller annan himlakropp med avsikten
att göra den mer lik jorden. Vanligtvis är det biosfären som behöver göras
mer tempererad och syrerik.”

Vissa källor, bland andra Mike Adams på Natural News undrar om inte ”Någon
eller någonting” håller på att ”terraforma” Jorden till att passa dem. 29 Jag citerar
ett par stycken ur min översättning av Mike Adams artikel. Han inleder med:
Nu närmar vi oss slutspelet för mänskligheten. Så här är det: Några har en plan
för att förstöra den globala livsmedelsproduktionen, minska mänskligheten med
över 90% av, förstöra naturliga ekosystem och förorena jordens atmosfär ... och
allt säljs till oss under stridsropet "miljöpolitik" (”environmentalism”).
Systemet kallas "global dimming" (”global smog”) och det är en del av en farlig
komplott som kallas geoengineering som innebär att man vill spruta miljarder ton
kemikaliefylld smog i atmosfären, så att föroreningsnivåerna blockerar solljuset
och därmed stoppar den ”globala uppvärmningen”. Detta är bokstavligen vad de
galna klimatforskarna nu föreslår - samma personer som i åratal hävdat att
"chemtrails" är en konspirationsteori och inte existerar. Nu vill de plötsligt sprida
kemikalier över hela planeten för att "rädda" oss alla från global uppvärmning.

På slutet av artikeln skriver han:
Vem (eller vad) skulle vilja förändra atmosfären, minska syrehalten, förstöra
livsmedelsförsörjningen och kollapsa den mänskliga civilisationen? Svaret borde
vara uppenbar: Någon eller någonting som konkurrerar med människor och som
inte ser någon ytterligare användning för mänskligheten. Människans liv på
jorden verkar nu bli "utrensat" med hjälp av ett kosmiskt etniskt rensningssystem
29

TERRAFORMNINGEN har börjat: "Global dimming" är en komplott för att UTROTA
mänskligheten genom att terraforma atmosfären med en smog av föroreningar, genom att
döda jordens livsmedelsgrödor och släppa lös en ekologisk kollaps http://www.piahellertz.com/TERRAFORMING_har_borjat.pdf
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som innebär en förändrad atmosfär med låg syrenivå, som kan visa sig
fördelaktig för en livsform som inte redan är en naturlig del av jordens befintliga
ekosystem. Minskningen av solstrålning som når jordens yta skulle göra planeten
mer lämplig för en livsform som härstammar från en annan planet som ligger
längre ifrån sin hemsol än jorden ligger från vår egen sol.

Vår galax - Vintergatan
Ett kapitel ägnar Len Kasten åt att diskutera planeterna och vår vintergata.

Han berättar kort om Nicolaus Copernicus (1473-1543) som fann att Jorden
inte var universums medelpunkt, utan att Jorden och planeterna cirklade runt
solen. Johannes Keplers (1546-1601) och Galileo Galilei (1564-1642)
bekräftar detta senare. Detta stod i strid mot kyrkans lära. När William
Herschel utvecklade ett kraftfullt teleskop år 1781 kunde vi börja studera
universum djupare.
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Med hjälp av Hubbleteleskopet har man från år 1990 kunnat få fram fakta
omkring vår vintergata, men även om andra galaxer. Kasten reflekterar över att
hela vår galax verkar agera som en ”organisk enhet”.
Min vishetslärare Martinus menar att ”allt är liv i liv i liv”, vilket innebär
att allt är levande och upplevande väsen inuti levande och upplevande väsen.
Våra celler är levande, upplevande varelser under utveckling, liksom våra organ
och våra kroppar. Vi människor är planeten Jordens hjärnceller, samtidigt som
Jorden är organ i solsystemet och en cell i Vintergatan, som i sin tur är ett
levande väsen i en ändå större levande, upplevande organism. Det ska bli
intressant att se astronomernas analyser när de börjar tänka i liknande banor.
Denna symbol är Martinus’ sätt att beskriva detta.
•
•

•

•
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Centrala detaljer i symbolen:
Symbolen representerar sju
kosmiska spiralkretslopp.
Det mellersta, markerat med D,
symboliserar det kretslopp vi själva
befinner oss i och som utgör vårt
mellankosmos. (Det med rutor, min
anm.PH)
Spiralkretsloppen A─C utgör vårt
mikrokosmos (Räknas inifrån, min
anm.). C-spiralen symboliserar våra
organväsen. B-spiralen våra
cellväsen och A-spiralen det
mikroliv som betecknas som stoff
eller materia.
Spiralkretsloppen E─G utgör vårt
makrokosmos. E-spiralen är
hemorten för klot och planeter, Fspiralen rymmer solsystemet och Gspiralen vintergatssystemet.
Spiralkretsloppet fortsätter i det
oändliga både i makro- och i
mikrokosmos.

I kapitlet redogör Kasten också för
•
katastrofer som hänt genom tiderna, bland
annat de stora floderna, som i vår Bibel
kallas ”Syndafloden”. En forskare som han
refererar till är Paul LaViolette, som är
kontroversiell i astronomiska kretsar (s. 172). LaViolette menar att ”flodmyten”
finns i omkring 80 olika kulturer och samhällen. Han nämner också den
teoretiska konflikten mellan Big Bang-teorin och teorin om kontinuerlig
utveckling (s. 173), vilken ligger i linje med Martinus’ beskrivning. 31
30

https://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-14
För en ingående presentation av Martinus kosmologi se https://www.martinus.dk/sv/startsida/.
31
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Biosphere 2
En miljardär i Texas, oljemagnaten Edward P. Bass, finansierade ett gigantiskt
projekt som skulle vara en kopia av Jordens miljö. Det innehåller stora
glasterrarier som i sig innehåller ekologiska system från Jorden som skapats så
att systemet förnyar sig självt inuti en förseglad glasbyggnad på ett
rymdliknande sätt. Den innehåller också en ocean med levande korallrev,
regnskog, savann, sumpmark, öken och teknik som skapar vågor (s. 180). Träd,
buskar och gräs från olika platser på Jorden fördes in i komplexet. Dessutom
finns utrymme för jordbruk och plats för bostäder. Det är en miniatyr av en plats
på Jorden. Det är otroligt intressant att läsa om detaljerna i detta projekt.
Projektet var fullbordat år 1991 och det innehöll då omkring 3,500 olika arter
från flora och fauna (s. 181).

Den 26 september 1991 gick ett team på åtta ”bionauter”, fyra män och fyra
kvinnor, in i komplexet och stängdes inne där. De stannade i två år under vilka
de endast levde på det som Biosphere 2 hade att erbjuda, även om 10 procent
hade växt där innan människorna flyttade in. Allt avfall återanvändes på något
sätt. Fotosyntesen underlättades av ökensolen.
Under det andra året fick man problem på grund av att det blev den
molnigaste vintern i Arizona på över 50 år på grund av El Ninoeffekten. Det
gjorde att syrenivån sjönk. Projektet gav mängder med intressanta data. Ett syfte
med projektet var att undersöka om det gick att använda som en självorganiserande koloni på Mars (s. 184).
I ett ryskt experiment försökte man skapa syre som gick att andas med
hjälp av en alg som heter Chlorella, en encellig organism, som också
absorberade den utandade koldioxiden genom fotosyntes (s. 185). Man fann att
man behövde åtta kvadratmeter Chlorella för att tillgodose behovet hos en
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person.32
Len Kasten konstaterar att det används enormt mycket pengar på forskning
som har mål som är så avlägsna att de kanske är ouppnåeliga (s. 188). Det har
dock sen 1962 funnits en gemensam rysk-amerikansk bas på Mars. Han menar
att det är helt otroligt att detta har kunnat hemlighållas under så lång tid (s. 189).
En mycket intressant uppgift som Kasten kommer med är att den kände
rymdforskaren Werner von Braun skrev en bok år 1953 som heter ”The Mars
Project” där han gav alla vetenskapliga data som var nödvändiga för en
landning på Mars. Det fantastiska är att boken fortfarande finns till försäljning,
så jag beställde den.
Kasten menar att det är mycket sannolikt och möjligt att Biosphere 3 redan
existerar på Mars (s. 189).

Den kommande rasen
Len Kasten inleder den fjärde delen av boken, ”The Coming Race” med orden:
”Det faktum att en grupp extraterrestrials som besöker Jorden i hemlighet för
bort kvinnor och använder dem för att skapa en hybridras med hjälp av genetisk
manipulering, är troligen den mest bisarra historien i mänsklighetens historia”
(s. 200). Ändå börjar alltfler rapporter förmedlas som berättar just den historien.
Här refererar Kasten till David Jacobs, som jag tidigare nämnt och som
bland annat skrivit ”The Threat” (1999) och ”Walking Among US - The Alien
Plan to Control Humanity” (2015). Den senare har jag läst och skrivit en artikel
om.33 David Jacobs berättar ingående om det hybridiseringsprojekt som pågår.
Han har intervjuat massor med människor som blivit bortförda om deras
erfarenheter. En viktig del i bortförandena är just att skapa hybrider, dels genom
att placera ET-foster i kvinnor och dels genom att använda männens
sädesvätska. Man tar också ägg från kvinnor och befruktar det med ET och
återplacerar det befruktade ägget i kvinnan som sen föder barnet. Eller också tas
fostret ut ur kvinnan och får växa i särskilda vätskefyllda behållare på hemliga
platser, på ett UFO eller på särskilda platser i underjordiska anläggningar (s.
205).
Även här kommer Kasten in på Steven Spielbergs filmer och nämner nu
filmserien ”Taken” där en snygg ET flyttar in hos en ensamstående kvinna och
hon blir med barn, ett hybridbarn (s. 202). Kasten konstaterar att Spielberg vid
det här laget nog kan anses ha insidesinformation via regeringens organ och att
han används för att presentera hemlig information om UFO och ET.s via filmer.
Kasten menar också att Spielberg sannolikt är införstådd med att samarbeta i
detta projekt för avslöjande. Hybridiseringsprogrammet har redan börjat avslöjas
av Dr John E. Mack, Budd Hopkins och nämnde Dr. David Jacobs.
32

Jag kan nämna att jag dagligen äter Chlorella eftersom den rensar ut oönskade mineraler
som vi får i oss genom luften (”chemtrails”) och maten. Mineraler förs inte så lätt ut ur
kroppen utan hjälp och alger är en utmärkt metod.
33
http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf
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Kasten refererar till överste Donald Ware som berättar att varelser från
Zeta Reticulus har fått tillåtelse att skapa en ny ras som kallas ”homo alterios
spatialis”, eftersom de är en döende ras och har nått slutet på sin utveckling
både fysiskt och andligt (s. 207). Tillåtelsen gavs av Galactic Council, det
Galaktiska Rådet, som Ware menar övervakar denna delen av universum. Det
har också godkänts av the Pleiadians som är avsevärt mer avancerade än Zeta
Reticulians. Zetas kan inte längre reproducera sig, så de är utelämnade till
kloning.
I samband med att Kasten diskuterar Hitler, WWI och Versaillesfördraget
år 1919, där man bestämde att Tyskland bara skulle få behålla 100,000 soldater i
armén och 15,000 i flottan, så skriver han att Hitler måste ha en ny arme på
uppåt en miljon med unga, tuffa, effektiva, vältränade stormtrupper, vilket måste
ha varit en omöjlig dröm år 1933 när han kom till makten. Här nämner Kasten
filmaren Leni Riefenstahls film ”Triumph of the Will” (1934) och frågar sig:
”Varifrån kom dessa 160,000 perfekta, unga soldater?” (s. 267)

Hitler hade aviserat att det skulle bli ytterligare 21 divisioner. 34 Kasten kommer
in på temat i samband med ett kapitel om kloning och menar att det numera är
accepterat att ETs var skickliga på och använde kloning i stor utsträckning.
Kasten frågar sig: ”Kan de vara så att Hitlers armé i hemlighet utvecklades i
rymdskepp eller i underjordiska städer, även när miljontals verkliga soldater
dog på slagfälten i Europa?” Och han undrar om George Lucas kan ha vetat
när han använde klonade arméer när han år 2001 gjorde ”Star Wars: Episode II
– Attack of the Clones” (s. 268). Jag vet att detta låter mer än bisarrt, men jag
väljer att berätta om Kastens tankar, för tänk om…?
Kasten refererar också till Dr. Richard Boylan som menar att de
hybridbarn som fötts av mänskliga föräldrar efter genetisk manipulering av Zeta
Reticulians är ”Star kids”, som enligt Boylan är väldigt speciella barn, som har
speciella förmågor (s. 208). Len Kasten berättar om några märkliga personligheter med speciella förmågor som jag inte hört talas om, Criss Angel och Andy
34

Jag Googlar: Beroende på truppslag kan en division bestå av mellan 7,000 och 22,000 man
(Wikipedia).
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Pero. Han berättar om forskningen och utvecklingen av supersoldater. Andy
Pero var en sån. Pero menar att det finns en gemensam agenda mellan
Illuminati, den hemliga skuggregeringen i världen och ”Reptilians” för att skapa
en slavpopulation på Jorden (s. 219).
Len Kasten refererar också till David Icke som menar att ”Reptilians” är
en utomjordisk ras från ”Alpha Draconis” stjärnbilden Draken35 och som infört
en agenda för masskontroll på Jorden tillsammans med Illuminati. 36 Andy Pero
menar att han kunde berätta detta eftersom han var inviterad till den innersta
cirkeln. Han menar att ”Reptilians” måste ta kontroll över mänskligheten nu,
innan vi utvecklas mer och inte längre accepterar förslavningen. Vi använder
bara 6-8% av vår hjärna nu. Vad händer när vi börjar kunna använda mer?

Psykisk forskning
I ett kapitel berättar Len Kasten om parapsykologisk forskning där Ryssland
legat långt framme, men där även USA har framstående forskare, bland andra
Dr. J.B. Rhine och hans medarbetare vid Duke University i North Carolina på
1950-talet. Boken om rysk forskning, ”Psychic Discoveries Behind the Iron
Curtain” (1970) blev en viktig bästsäljare i New Age-kretsar men det togs inte
upp i mainstream media (s. 221). Idag betraktas den som en klassiker.
Här nämner Kasten Uri Geller, som menar att han fått sina förmågor från
utomjordiska källor. Kasten nämner också Pat Price, som kunde se genom
väggar (s. 222). Även Kirlian-fotografering nämns, som innebär att man kunde
fotografera människors aura (s. 223). I kapitlet nämns också pendling, d.v.s.
förmågan att med hjälp av pekare eller pendel få svar på frågor. Även ”pyramidkraften” nämns. Man fann bland annat att ett rakblad som placeras på rätt nivå i
en pyramid vässades (s. 224). Pyramiderna har helande krafter om man vet hur
man ska använda dem.
En intressant uppgift är att Al Gore, klimatalarmisternas ”guru”, länge har
haft ett stort intresse för psykiska ämnesområden.
Kasten menar att dessa forskningsrön alltmer kommit att användas för
social kontroll, psykisk manipulation av mänskligheten och möjligheten att
35

Jag undrar hur namnen på stjärnor och stjärnsystem kommer till? Och när? Visste man att
”Reptilians” kom från Alpha Draconis? Eller var det ”Reptilians” som själva gav planeten
namnet för länge sedan och Jordens astronomer har accepterat det?
36
Jag lyssnar nu på agendan bakom införandet av 5G. Dr Katherine Horton är partikelfysiker
och systemanalytiker och har doktorerat i partikelfysik vid Oxford University. Hon berättar i
den här videon om hur Illuminati vill använda 5G för att reducera världens befolkning bland
annat. Dr. Katherine Horton: Defeating 5G as a mass DEW Terraforming platform for AI
Artificial Intelligence – publicerades den 24 juni 2019 https://www.youtube.com/watch?v=zvQ3Eb2j2jw&fbclid=IwAR1de-eGIyLGoXm0PkbEBnY3aW-FdTAg_lhz26Hf6XicKruJ5AcIBk2pp4
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kontrollera beteenden och medvetandet telepatiskt (s. 225). Bland annat
användes tekniken av CIA mot Davidssekten i Waco, Texas, för att plantera
tankar hos sektens gruppledare David Koresh. Pentagon inviterade enligt
Kasten ryska forskare som fick observera experimentet (s. 226).
CIA har också lärt sig sudda ut minnen. Det är en riktigt ruskig teknik som
man kunnat använda sig av länge (s. 227). Det utvecklades under MK-Ultras
Mind control-program som började år 1953.37 En enhet inom CIA
experimenterade på mentalsjuka på sjukhus, fångar på fängelser och frivilliga
försökspersoner. Man skapade också fenomenet multipla personligheter med
sina sadistiska experiment. Även s.k. ”superminne” lyckades man skapa.
Len Kasten skriver att ”Propaganda inte är något annat än en form av
nationell mind control” och ”vi har lärt oss nu att ETs är utomordentligt
skickliga i detta” (s. 266).
Jag har läst Cathy O’Briens bok om sina upplevelser av denna tortyr,
vilket ledde till att hon bland annat fick ”superminne” och användes som
”informationsagent” för hemliga meddelanden mellan maktpersoner,
exempelvis presidenter, där inga spår fick finnas i form av brev, telefonsamtal
eller mail.38

UFO-hemligheter avslöjas
Len Kasten berättar att hemligheter omkring UFO-iakttagelser, möten med ETs
och mycket mera nu börjar avslöjas alltmer av olika källor. En tanke som slår
mig när jag tänker på vad rymdforskaren Werner von Braun sa vid sin dödsbädd
- ungefär- kort: ”Först ville vi hota med kommunisterna, sen med terroristerna
och till sist med utomjordingarna!” Är det denna agenda som nu förbereds?
Förbereds en invasion av utomjordingar arrangerad av Makteliten på Jorden?

37

Jag har studerat ämnet lite och skrivit ett par artiklar om Mind control som ligger på min
Boksida – Mind control – Världen som måltavla (2017) http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del1.pdf och Mind control - Individer som
måltavla (2017) - http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
38
Trance Formation of America - The True Life Story of a CIA Mind Control Slave Av Cathy
O’Brien & Mark Phillips (1995) http://www.piahellertz.com/Trance_Formation_of_America.pdf
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