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Redan tidigt på 1970-talet studerade Jüri Lina UFO-fenomenet. Han såg själv
som 20-åring en cigarrformad farkost år 1969, vilket ledde honom in på en
flerårig forskning om fenomen kopplade till ”flygande tefat”. Rubriken på den
här boken, ”UFO-gåtan fördjupas”, antyder att det inte är den första boken om
fenomenet. Redan år 1979 skrev han en bok om UFO-forskningen i
Sovjetunionen, som översattes till svenska år 1984 och fick rubriken ”UFOforskning i Sovjetunionen”, vilken jag inte läst. Den bok jag läst nu avslöjar
djupa och omfattande kunskaper om fenomenet och även den gedigna och
noggranna forsknings- och redovisningsförmåga som Jüri avslöjat i sina många
senare böcker inom helt andra ämnen.
En mycket intressant uppgift han förmedlar inledningsvis är att det i USA
finns (fanns?) en federal lag som förbjöd all kontakt mellan amerikaner och
utomjordiska varelser. ”Lagbrytare kan dömas till lägst 30,000 kronor i böter
eller högst fängelse i ett år” (s. 22). Bestämmelserna gäller ”NASA:s alla
bemannade och obemannade rymdresor…” (s. 24). Motivet för förbudet är att
utomjordingarna kan föra med sig virus, ”som kan utrota hela mänskligheten”.
Jüri Lina berättar att det även i Sverige finns (fanns?) en liknande lag som
förbjuder medborgarna att ”syssla med rymdverksamhet (däribland rymdkontakter) på egen hand” (s. 24). Jag försökte Googla för att hitta info, men
lyckades inte, men hittade massor med annan märklig information.

Vem är Jüri Lina?
Han föddes i Tantu i det ockuperade Estland den 13 oktober 1949. Hans
barndom tillsammans med sin mamma och mormor var mycket svår på grund av
kommunismens framfart. Fadern hade försvunnit. Jüri Linas avsky mot
kommunismen, vilket framgår i hans böcker och filmer, är således djupt rotad i
personliga uppväxterfarenheter. Som publicist fick han yrkesförbud år 1975 och
arbetade därefter som nattvakt, tills han tvingades emigrera i april 1979 efter
upprepade konflikter med den politiska polisen KGB, först till Finland och
sedan till Sverige.
Trots – eller kanske tack vare - sina erfarenheter blev han en framgångsrik,
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uppskattad och hyllad författare och föreläsare – men inte i Sverige. Han har
bland annat författat flera böcker och producerat filmer inom ämnen som
historia, musik och hälsa. Han har skrivit böcker på olika språk, bland annat på
svenska. Några är översatta till engelska och estniska. 1 Hans böcker och filmer
om frimurarnas agenda och maktelitens verksamhet i världen var verkliga ögonöppnare för mig för några år sedan.
Jag tror inte jag överdriver om jag säger att Jüri Lina är en av världens
främsta experter på frimurarnas organisation, ideologi och agenda, vilket han
ingående beskriver bland annat i sina böcker ”Världsbyggarnas bedrägeri”
(2001)2 och ”Under Skorpionens tecken” (första upplagan 1994, tredje upplagan
2013).3 Jag har just beställt hans senaste film ”Den förfalskade världen”.4

Enligt en källa lär Jüri behärska åtta språk bland annat ryska, vilket
underlättar hans arkivforskning avsevärt. I den föreliggande boken ”UFO-gåtan
fördjupas” har han grävt djupt i ryska arkiv, vilket är enormt intressant,
eftersom de källor jag tidigare läst i ämnet främst har varit amerikanska och
europeiska källor.5
Enligt nu tillgängliga dokument väcktes den 11 juni 1985 i det ockuperade
Estland ett politiskt åtal mot Jüri Lina i hans frånvaro. Han anklagades för
högförräderi i samband med utgivningen av två böcker – “Sovjet hotar Sverige”
och “Öised päevad” (”Nattliga dagar”). KGB betraktade honom som en av de
mest kommunismfientliga skribenterna i Sverige.
Fortfarande har han stora problem med att få ut sina berättelser i Sverige
och han kan exempelvis inte informera officiellt om sina föredrag eftersom han
får problem med myndigheter och organisationer, som bryter hyresavtal för
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Se Jüri Linas hemsida för information och böcker och filmer med mera https://jyrilina.com/svenska/.
2
Min artikel om boken finns på min Boksida - https://nyadagbladet.se/recensioner/ar-varldenforfalskad/
3
Min artikel om boken finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Juri%20Lina%20o%20Arkadij%20Vaksberg.pdf.
4
Recension i Nya Dagbladet den 14 februari 2019 - https://nyadagbladet.se/recensioner/arvarlden-forfalskad/ - även i Nya Tiders papperstidning vecka 19, 2019.
5
En del av de böcker och källor jag läst har jag skrivit artiklar om som ligger på min Boksida
- http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
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lokaler när de får veta att det är Jüri Lina som ska hålla föredraget.

Fallbeskrivningar om utomjordiska kontakter
Detta är innehållsförteckningen till ”UFO-gåtan fördjupas”. Den visar bredden
och djupet på innehållet.

Jag skulle önska att jag kunde rekommendera intresserade att själva läsa Linas
bok för att få ta del av dessa enormt intressanta berättelser, men tyvärr är boken
slutsåld.
I ”UFO-frågan fördjupas” beskriver Jüri Lina ett stort antal fall som han
betecknar som ”särskilt egendomliga” och det kan jag verkligen hålla med om.
Men efter Jüri Lina har även andra forskare i många böcker berättat om liknande
egendomliga erfarenheter och möten med utomjordningar, exempelvis William
Tompkins6 som till och med samarbetade med en ras han kallar ”The Nordics”.

Se min artikel om hans bok ”Selected by Extraterrestrials” http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
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Jüri Lina avslöjar att öststaterna inklusive Sovjetryssland hade en öppnare
attityd när det gällde UFO-fenomenet, vilket bara det är enormt intressant. Det
verkar inte ha varit samma sekretess och desinformation som i USA. Jüri
berättar att det är fritt fram att berätta om UFO i radio och tidningar. Man ger ut
UFO-böcker och tidningar. I sitt förord skriver Jüri: ”Man skulle ha kunnat lösa
UFO-gåtan redan för länge sedan (det finns tillräckliga fakta), men vi är
antagligen ännu inte beredda på en så omskakande lösning” (s. 8). Detta skrev
han i juli 1992, d.v.s. för 27 år sedan. Fortfarande är det mesta sekretessbelagt
och NASA sprider lögner och desinformation. Undrar hur det är i Ryssland
idag? Är det samma öppenhet?
Fortfarande år 1987 var den officiella förklaringen till ”tefatsfenomenet” att
det var ett ”jordiskt” fenomen. Bland annat kallades det för ”naturliga
elektromagnetiska fenomen” (s. 9).

Manifestationer
År 1988 började den stora UFO-vågen i Sovjetunionen. Mängder av rapporter
kom in. Enligt Lina var militären extra bekymrade över att UFO visade sig
ovanför rymdraketernas startramper (s. 12). I början besköts de men det blev
senare förbjudet. Författaren berättar att de fallbeskrivningar som inkom blev
alltmer egendomliga. Från år 1989 blev det fritt fram för forskning och det
bildades forskargrupper, organisationer och kommittéer runt om i landet (s. 14).
Jüri Lina redogör mycket detaljerat för denna utveckling.
Även i Kina började man intressera sig för UFO-fenomenen och man
började ge ut en UFO-tidskrift och bilda forskningssällskap. Lina nämner också
att världens första foto av ett UFO togs i Tianjin i nordöstra Kina år 1942 (s. 15)
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Sionisterna utnyttjade UFO-fenomenet
En annan mycket intressant uppgift som Jüri Lina förmedlar är att sionisterna
utnyttjade UFO-fenomenet redan på 1970-talet ”av ideologiska skäl för att
vinna poäng även hos UFO-entusiaster”. Han refererade till ”den sionistiske
skribenten Andrija Puharich” och hans bok om Uri Geller. Där menar
Puharich att ”judarna var utvalda av humanoiderna för att rädda
mänskligheten från undergång”. Lina menar att Puharich även påstår att
humanoiderna hade rekommenderat Israel att anfalla Egypten. Lina menar att
dessa påståenden skadade UFO-forskningen (s. 17). Jag har läst boken om Uri
Geller två gånger, men var då inte så medveten om dessa perspektiv så jag
reflekterade över uppgiften. Det är dock ett intressant ämne som jag gärna
undersöker mer.

Presidenter visste
Jüri Lina citerar flera betydelsefulla personer, bland annat president Ronald
Reagan som i ett tal sa: ”Jag har ofta undrat vad som skulle hända om världen
upptäckte att vi är hotade utifrån… en kraft från rymden… från en annan
planet” (s. 20). Reagan hade också ett fem timmar långt samtal med Sovjets
president Gorbatjov om detta tema. Det lär bland annat ha handlat om
samarbete.
Även president J.F. Kennedy sa: ”Jag har kommit till den övertygelsen att
det utan tvivel måste finnas rymdskepp, som kommer från andra världar…”
(s.21). FN:s generalsekreterare 1962–71 U. Tant ansåg att UFO-problemet var
viktigare än någon annan fråga bortsett från Vietnamkriget.
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Månlandningen
Eftersom jag haft en diskussion med Jüri Lina om månlandningarna på 60- och
70-talet och vet att hans ståndpunkt idag är att vi aldrig landade, att hela
berättelsen är en bluff från NASA:s sida, så är det extra intressant att läsa hans
berättelse i denna bok från år 1992. Jag undrar vad som fått Lina att ändra
ståndpunkt?
I den här boken har han helt accepterat månlandningen och berättar bland
annat om att Apollo 11 ”förföljdes av ett UFO”, vilket Buzz Aldrin, andre
mannen på Månen, förmedlat (s. 104). Jüri Lina berättar också att Aldrin
fotograferande två främmande farkoster en dag före månlandningen, d.v.s. den
19 juli 1969, vilket var en nyhet för mig. Jag har läst ett par av Aldrins böcker
och lyssnat på ett par intervjuer och han berättar inget om detta där.
Däremot kände jag till att Neil Armstrong, förste mannen på Månen, i en
radiokommunikation med NASA hade sagt: ”Vad är det för någonting? Fy fan,
vad handlar det hela om? Jag skulle verkligen vilja veta vad detta är?” (s. 105)
Han fortsätter: ”Här finns stora objekt, sir! Enormt stora! Herregud, ni skulle
inte tro oss! Det finns andra rymdfarkoster här. De står uppradade på andra
sidan av kratern. De finns på månen och de observerar oss!” Detta blev extra
intressant att läsa för mig som ägnat en hel del läsning åt just månlandningen
och dessutom skrivit en lång artikel om detta.7 Rymdforskaren William
Tompkins, som jag tidigare nämnt, såg detta på den TV-skärm han och hans
medarbetare hade i ”Secret Room” i Houston och han ritade en teckning av det
som han publicerade i sin bok ”Selected by Extraterrestrials”.8

Månlandningen – Har vi landat eller inte? - http://www.piahellertz.com/Manlandningen.pdf
Min referenslista blev för lång så jag la den separat - http://www.piahellertz.com/Manen%20Litteraturlista.pdf
8
Min artikel om hans bok - http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf .
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Lina skriver att ”Det mest sensationella var att utskriften av detta samtal även
publicerades i det kommunistiska Polens hårdcensurerade tidskrift Razem nr.
17, 1976 under rubriken ’Här finns stora objekt!’” (s. 105).
En annan uppgift som författaren förmedlar och som jag inte sett i någon
annan källa var att Apollo 13, som på grund av en explosion ombord aldrig fick
landa på Månen utan tvingades återvända till Jorden, ”skulle ha utfört en liten
kärnexplosion på månen för utforskning av månytan” (s. 106). Och han ställer
frågan till läsaren om explosionen ombord på rymdskeppet kan ha varit ett sätt
av någon för att förhindra ”denna fruktansvärda explosion på månen?” Enormt
intressant reflexion! Jüri Lina berättar att Apollo 13 förföljdes av ”ett flygande
tefat”. Kommunikationen mellan Apollo 13 och NASA bandades av
radioamatörer enligt Lina.
Författaren berättar också det andra källor har förmedlat, att astronauterna
började använda kodord för UFOs, bland annat ”Santa Claus”. James Lovell på
Apollo 13 rapporterade på juldagen: ”Vi är nu säkra på att Santa Claus
verkligen existerar!” (s. 106). Det var Apollo 13 som efter explosionen myntade
de bevingade orden som sen används i alla möjliga och omöjliga sammanhang:
”Houston, we’ve had a problem!”

UFO-fenomenets djupare aspekter
I ett avslutande kapitel diskuterar Jüri Lina olika förklaringsmodeller för de
märkliga fenomen som han redogjort för i boken (s. 153ff). UFO:s och
humanoider kan gå genom väggar och fönster. De kan visa sig plötsligt och
försvinna lika plötsligt. De kan levitera, d.v.s. lyfta upp sig och sväva fritt.
UFO:s kan ändra form och anta vilken form som helst. Först kan det vara klotformat, sen cigarrformat.
Enligt en teori kan de ändra sin egen materiefrekvens och därmed
manipulera materien, även på de människor som förs ut genom väggar och
stängda fönster och blir ombordtagna på ett UFO. Lina berättar att man i Sverige
presenterat en hypotes som handlar om ”tidstunnlar (i antirymden?). I dessa
tunnlar skulle existera icketid” (s. 160). Han nämner tyvärr ingen källa. Detta
skulle innebära att restiden till andra planeter skulle kunna vara kort.
Vissa källor menar att rymdvarelserna egentligen inte behöver farkoster.
De kan ”liksom våra yogis skapa ett bioenergifält omkring sig, vilket möjliggör
för dem att bege sig ut och vistas i vilken del av rymden som helst” (s. 177). I
nåt exempel har varelserna åkt på ”flygande mattor” (s. 178). Filmerna Star
Trek och Star Wars kanske inte är så verklighetsfrämmande ändå?
Jag vet att allt detta låter helt otroligt, men Jüri Lina är inte ensam om att ta
upp detta. I skrivande stund läser jag Len Kastens bok ”The Secret History of
Extraterrestrials” (2010) där han tar upp många av de vetenskapliga rön som
utvecklats under de senaste decennierna. Det handlar både om teknik för
mörkerseende, tidsresor, resor till andra planeter, om anti-gravitationsteknik,
elektromagnetisk teknik och mycket mer som jag inte förstår. Han menar att
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mycket av denna avancerade forskning har utvecklats efter kraschen av ett UFO
utanför Roswell år 1947. 9 Där fanns också döda utomjordingar, men även en
levande som levde i flera år och som man kunde kommunicera med och lära av.
Simon Parkes, som har livslånga erfarenheter av UFOs och utomjordingar
berättar i en Youtubeintervju att den överlevande i Roswell var feminin, till
skillnad från andra källor som ständigt använde ”han” om varelsen. 10
Ett fenomen som Jüri Lina diskuterar är ”sinnesprojektioner”. Kan vissa
upplevelser som människor haft om att vistas till andra planeter eller
dimensioner bara vara ett resultat av att någon manipulerar våra sinnen? ”Kan
det till och med vara så att det på Jorden även opererar en osynlig intelligens,
som antar vilken form som helst och projicerar i vårt medvetande vilken
sinnesbild som helst, kanske allt efter vår andliga nivå?... Vi kan ju inte utesluta
att det kan finnas en överlägsen intelligens, som försöker kontakta och påverka
oss med hjälp av olika sinnesprojektioner…” (s. 178) Ja, vad vet vi? Jag gissar
att han inte menar Gud? Fast det kanske kan bero på vilken Gudsbild han har.
Författaren konstaterar att han inte kan förklara alla ”omöjliga” fall, men
han menar att man tills vidare kan ”spekulera” (s. 181). Jag tycker att de
punkter Lina tar upp är så intressanta och inspirerande att jag väljer att redovisa
dem (s. 182):
-

UFO:s kommer från alla möjliga rymder och tider …
En del UFO:s kan komma från världsrymden
En del UFO:s kan komma från andra dimensioner eller parallella världar
En del UFO-kontakter kan vara sinnesprojektioner
En del UFO-kontakter kan vara parapsykologiska fenomen (det kan finnas
någon astralkraft, som kopierar UFO- och humanoidfall)
Vid UFO-kontakter kan endast astralkroppen följa med något främmande
väsen
En del UFO:s kan vara uttryck för organisk energi utan massa
UFO:s kan vara någon form av rymdintelligens, som manipulerar våra
psyken i olika syften
Energetiska civilisationer kan kopiera en del UFO:s.

Jag måste erkänna att jag inte förstår mycket av dessa spekulationer, även om
det lilla jag förstår är mycket tankeväckande och inspirerar.
Jag har läst överste Philip Corsos bok ”The Day after Roswell” (1998) – se min artikel på
min Boksida – http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf
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Simon Parkes berättar att den överlevande vid Roswell var ”female”.
SIMON PARKES ~ "E.T. Alien Masters - A.I. Matrix Prison & Universal Consciousness"
[Age Of Truth TV] – https://www.youtube.com/watch?v=q_xdl3utiro
På en sida på Internet presenteras ett brev där den sjuksköterska som ansvarade för den
feminina utomjordingen redogör för deras telepatiska kommunikation - The Letter from Mrs.
MacElroy – 12 augusti 2007 https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alieninterview/alieninterview00.htm#Matilda_
ODonnell_MacElroy
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Jüri Lina menar att det land som framförallt hindrar spridning av
information om UFO är USA. Det skriver han år 1992. Jag tror inte den
situationen har förändrats, även om allt fler författare och forskare börjar avslöja
vad de funnit. Mängder av böcker och artiklar har publicerats efter år 1992. För
att nämna några namn: Philip J. Corso, William Tompkins, Michael Salla,
Maurice Chatelain, Richard C. Hoagland, Mike Bara, David Jacobs, Len
Kasten, Richard M Dolan, Steven Greer, Ken Johnston, med flera.
Författaren citerar Victor Marchetti som var assistent till dåvarande CIAchefen:
Om Jordens regeringar medgav att varelser med uppenbarligen vida överlägsen
mentalitet och teknologi besöker oss från världsrymden, så skulle grundvalarna
för den traditionella maktstrukturen undergrävas. Politiska och rättsliga system,
religioner, ekonomiska och sociala institutioner skulle snart i allmänhetens ögon
bli meningslösa (s. 185).

Jüri Lina citerar också ur Dr. Paul Davies bok ”Gud och den nya fysiken”
(1987):
En bekräftelse på att utomjordiska intelligenser existerar skulle få förödande
konsekvenser för religionen och med ens krossa den gängse bilden av Gud och
Hans relation till människan. Problemet skulle bli särskilt akut för kristendomen,
som hävdar att Jesus Kristus var Gud själv i människohamn, kommen för att ge
Jordens människor möjlighet till frälsning (s. 187).

Är det där haken finns? Fenomenet kan krascha den kristna Gudsbilden och den
kristna berättelsen. Kanske inte bara den kristna värlsbilden.
Författaren konstaterar avslutningsvis att UFO-fenomenet blivit ”ännu
gåtfullare än för tjugo år sedan” – och det var för 27 år sedan. Hur ser det ut
idag?
Det är bara att avslutningsvis konstatera att Jüri Lina gjort ett fantastiskt
forskningsarbete och dessutom berättat om det han funnit på ett inspirerande
sätt, på samma sätt som han gjort i sin övriga produktion.
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