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  “UFO-forskningen leder oss sparkande och skrikande 

in i 2000-talets vetenskap”. 

J. Allen Hynek 

Amerikansk astronom, professor och ufolog 

 

UNACKNOWLEDGED 
- An Exposé of the World’s  

Greatest Secret 

Av M.D. Steven M. Greer 

(2017) 

Ref. av Pia Hellertz – april 2019 

Dr Steven Greer hävdar i sin bok Unacknowledged1 – An Exposé of the World’s 

Greatest Secret att Jorden besöks av utomjordiska varelser och krafter, 

extraterrestrials, ETs. Han har sedan flera år tillbaka hållit föreläsningar och 

seminarier om UFO, ETs, om energi och mycket mera. Många föreläsningar 

finns på Youtube. Han leder också grupper som vill se och få kontakt med ETs. 

Han berättar att ETs inte bara visar sig på det sätt vi lärt oss via filmer, som de 

”små grå”. Det finns massor med manifestationer som kan vara interstellära 

ETs, d.v.s. de rör sig mellan planeter och solsystem, men de kan också vara 

interdimensionella, d.v.s. tillhöra andra dimensioner till Jorden, exempelvis 

devor. De kan också var varelser som materialiserar sig från den andliga 

världen.2  Men detta är områden som förtigs, döljs och hanteras med des-

information.  

  Dr. Brian O’Leary som skrivit förordet till Steven Greers bok är forskare, 

författare och f.d. astronaut. Han menar att detta döljande och nertystande 

startade vid UFO-kraschen i Roswell i juli år 1947, där myndigheterna påstod att 

det var en vattenballong som kraschat. Överste Philip J. Corso har skrivit en 

mycket välskriven och intressant bok om Roswellkraschen, The Day after 

Roswell (1998) som jag varmt rekommenderar.3 

  UFOt i Roswell gav rymdforskarvärlden fantastiska möjligheter att försöka 

                                         
1 Unacknowledged betyder inte erkänd eller hemlig.  
2 I en 2-timmarsvideon går Steven Greer igenom många fenomen - Steven Greer Aliens in 

Contact With Earth, Undeniable Proof in This Video - 

https://www.youtube.com/watch?v=gUYw_Ds-kHQ 
3 Min artikel om Corsos bok om Roswell-kraschen finns på min boksida - 

http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gUYw_Ds-kHQ
http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf


2 

 

förstå hur dessa UFOn färdas, med vilken energi och mycket mera. Även idén 

till mörkerglasögon ska ha kommit från forskningen om Roswell-UFOt.  

Vem är Steven Greer? 

Steven Greer är akutläkare men bytte profession och började forska på 

internationell säkerhetspolitik och geostrategi.4 Efter egna tidiga upplevelser av 

att se UFO började han undersöka detta ingående. Han har startat Center for the 

Study of Extraterrestrial Intelligence, CSETI, The Disclosure Project samt 

Sirius Disclosure.5  

   Dr Greer har också tagit initiativ till dokumentären Unacknowledged, som 

finns på Youtube.6 Det är en fantastiskt intressant och välgjord dokumentation 

av intervjuer och information som han också redovisar i boken. Denna 

redovisning av ett enormt stort antal trovärdiga intervjuer gör tyvärr boken 

ibland lite trögläst, men man kan ju skumma. Den är kanske mer lämplig för 

expertintresserade, men kan ändå med stor behållning läsas av nyfikna som vill 

veta mer om ämnet. Steven Greer publicerar massor med frisläppta, tidigare 

hemligstämplade dokument. 

  Steven Greer har alltmer börjat berätta om energi, om fri energi, 

nollpunktsenergin som han menar kommer att revolutionera livet för 

mänskligheten. Han ägnar ett helt kapitel åt temat. Jag ska inte ens försöka 

sammanfatta. Han berättar också om antigravitation och menar att både 

nollpunktsenergin och antigravitationen redan finns och används som drivkrafter 

för rymdfarkoster och annat. 

  Den fria energin eller nollpunktsenergin är den energi som geniet Nicola 

Tesla upptäckte och utvecklade teknik för, och som han ville skulle släppas fri 

till mänskligheten, men som hans finansiär, bankmannen J.P. Morgan, stoppade 

finansieringen till med budskapet: ”Jag kan inte sätta prislapp på den!”. 

  Teknologin är enligt Steven Greer helt i händerna på det militärindustriella 

komplex som president Eisenhower gjorde välkänt i sitt avskedstal 1961. Greer 

formulerar det så här: ”Krig är vinstgivande! Krig gör att 1% behåller makten 

över de 99%! Krig behåller status quo och förhindrar mänsklighetens 

utveckling!” (s. xv). Sen fortsätter han: ”Om detta låter som en Orwelliansk 

mardröm så kommer det att bli värre, den avslutande scenen som de (den 

                                         
4 Steven Greer: Sekretessbelagda projekt har hållit allmänheten i blindo sedan 40-talet –  

11 oktober 2017 - https://newsvoice.se/2017/10/steven-greer-sekretessbelagda-projekt/ 
5 Se Steven Greers hemsida - https://twitter.com/drstevengreer.  
6 Unacknowledged (2017) - DOCU 1080p WEBRip DD2.0 

https://www.youtube.com/watch?v=WiSKF8JjoSc  

 

 

https://newsvoice.se/2017/10/steven-greer-sekretessbelagda-projekt/
https://twitter.com/drstevengreer
https://www.youtube.com/watch?v=WiSKF8JjoSc
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mänskliga kabalen, ’the human cabal’) har på lager är en False flag som 

kommer att göra att 9/11 ser ut som en ’fender bender’”. Jag blev tvungen att 

googla på ”fender bender” och får följande förklaring: ”En Fender Bender är en 

liten olycka som normalt orsakar mindre skador på fordon som är inblandade, 

men kan fortfarande bli en stor fråga för ägarna av dessa fordon.”7 

Det är tydligt att Steven Greers verksamhet för att avslöja ET-fenomenen inte är 

riskfritt. Han berättar att två av hans nära vänner och även han själv råkade illa 

ut och fick allvarliga sjukdomar som var dödliga. Vännerna dog men han själv 

överlevde attacken (s. 59). Hans omfattande kontaktnät, bland annat inom 

Maktens boningar, har kanske blivit en livförsäkring. Samtidigt finns de källor 

som ifrågasätter honom och bland annat kallar honom ”desinformatör” genom 

att han undanhåller vissa sanningar och att han är finansierad av makteliten. Jag 

tar inte ställning till hans trovärdighet. Jag bara berättar vad han skriver och 

säger.    

Två regeringar 

Dr Greer inleder boken med att konstatera att han under de dryga 30 år som han 

nu studerat UFO-fenomenet insett att USA har två regeringar. Dels den 

folkvalda och dels en skuggregering vars rötter finns i de organisationer som 

genomförde ”psy ops”, d.v.s. psykologiska operationer som startade på 1940-

talet av president Harry S.Truman. Den kallades MAJESTIC-12.8  

 

                                         
7 Vad är en Fender Bender? - http://www.debok.net/bilar/2014/10/Vad-ar-en-Fender-

Bender.html  
8 NAMED: Secret US team of scientists and military who ‘experimented on aliens and UFOs’- 

Publ. den 17 juni 2017 – om Majestic 12 - 

https://www.express.co.uk/news/weird/818083/Majestic-12-scientists-experiment-aliens-

Roswell-UFO-DIA-leaked-document 

http://www.debok.net/bilar/2014/10/Vad-ar-en-Fender-Bender.html
http://www.debok.net/bilar/2014/10/Vad-ar-en-Fender-Bender.html
https://www.express.co.uk/news/weird/818083/Majestic-12-scientists-experiment-aliens-Roswell-UFO-DIA-leaked-document
https://www.express.co.uk/news/weird/818083/Majestic-12-scientists-experiment-aliens-Roswell-UFO-DIA-leaked-document
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Den verkar ha varit ett initiativ av president Dwight D. Eisenhower med hjälp 

av hans vän Nelson Rockefeller, som var medlem i Council on Foreign 

Relations, för att omorganisera den nationella säkerheten (s. 46). Man opererade 

med en ”black budget”, en hemligstämplad budget.  

  Steven Greer räknar upp några av dess första medlemmar. Förutom 

Rockefeller kände jag igen namnen på Allen Dulles, som startade CIA och  

J. Edgar Hoover, som var FBI.s första chef. Även Henry Kissingers namn 

fanns med på listan (s. 60). Dessutom ingick några från Manhattanprojektet, 

d.v.s. de som arbetat med atombomben. 

  Det var dessa män som ledde nertystandet och döljandet av världens största 

hemlighet, UFO och existensen av utomjordiska varelser, ETs, menar Steven 

Greer (s. xi). Men, det viktigaste som döljs var den den fantastiska ”interstellära 

teknologin” som man utvunnit från studier av drygt ett 20-tal UFO:s som 

kraschat eller skjutits ner. Det första var det UFO som kraschade i Roswell i juli 

1947. Steven Greer menar att det till och med var två UFO som sköts ner i 

Roswell. Det gjordes enligt honom med hjälp av tidig typ av vapen baserat på 

elektromagnetiska vågor.  

  UFOn drogs till Roswell på grund av att det där pågick forskning om 

kärnvapen. Steven Greer konstaterar att det verkar som om ETs inte kommer att 

tillåta att vi sänder atomvapen till rymden. De gör mycket för att förhindra och 

UFO syns ofta över dessa kärnvapenfabriker. När hemliga operationer har 

genomförts mot rymden har de ofta skjutits ner av UFO. En person inom 

försvarets säkerhetstjänst berättade för Greer att de har ett stort antal 

”sofistikerade satellitsystem” som pekade mot rymden, inte mot Ryssland. De 

används för att spåra UFO. ETs stängde rutinmässigt ner dessa system som 

självförsvar (s. 177).  

Var det började 

Det första kända fotot av ett UFO togs i Kina år 1942. En fotograf som sålde 

souvenirer råkade se föremålet och tog en bild som sedan glömdes bort i en 

klippbok men hittades många år senare. 
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Men det var först under andra världskriget som de piloter som bombade i 

Tyskland stötte på dessa objekt. De kom att kallas ”Foo Fighters” (s. 3).9 Dessa 

var inte bemannade. Det var lysande eldklot som verkar ha varit fjärrstyrda. 

 
Bild från WWII 

 

En pensionerad officer inom Air Force, flygvapnet, Dan Morris, som hade en 

säkerhetsklassning som var 38 nivåer ovanför ”top secret” (s. 15), berättar i en 

intervju för Steven Greer att nazisterna redan år 1931 eller 1932 hade tagit hand 

om två UFOn som de tog till Tyskland och undersökte. Resultatet blev att 

tyskarna redan innan andra världskriget hade egna fungerande UFOn (s. 7). 

Officeren berättar att man efter kriget genom Project Paperclip förde över den 

nazistiske raketforskaren Werner von Braun men även Viktor Schauberger 

samt en del övriga som forskade om elektromagnetism och antigravitation.  Dan 

Morris berättar att Schauberger upplevde att man behandlade honom illa och att 

han reste hem till Österrike. Två veckor senare blev han mördad. Enligt en 

annan källa som jag tar upp i min artikel om hans forskning förbjöds 

Schauberger att fortsätta sin forskning hemma.10 Man stal hans forskning. 

  Dan Morris berättar att det finns två typer av UFOn, dels människoskapade 

dels utomjordiska (s. 69). Mycket av verksamheten är uppdelad på mindre 

avdelningar och sektorer, vilket gör att många iblandade inte har en aning om att 

det de sysslar med ingår i UFO-verksamheten (s. 76). Begrepp och strategier 

som ständigt återkommer i samband med den hemliga rymdforskningen och 

även andra hemliga projekt inom NASA och CIA i USA är de fenomen som 

beskrivs som ”compartmentalization”, som innebär att man delar upp 

information och arbetsuppgifter i mindre sektorer och avdelningar, samt ”need 

                                         
9 Foo Fighters UFOs Buzzed Planes During World War II - https://www.disclose.tv/foo-

fighters-ufos-buzzed-planes-during-world-war-ii-314707  
10 Se min artikel om Viktor Schaubergers forskning - 

http://www.piahellertz.com/Det_levande_vattnet.pdf.  

https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/compartmentalization#translationsdetails1
https://www.disclose.tv/foo-fighters-ufos-buzzed-planes-during-world-war-ii-314707
https://www.disclose.tv/foo-fighters-ufos-buzzed-planes-during-world-war-ii-314707
http://www.piahellertz.com/Det_levande_vattnet.pdf
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to know”, vilket innebär att var och en bara får veta det man behöver veta för att 

klara sin uppgift. Alla vet inte allt. Var och en vet bara en liten del. Endast 

toppen i organisationen har kunskap om helheten. 

  De som är medvetna och vet, är tysta dels på grund av den ekonomiska 

tryggheten och dels hoten om de skulle tala. Steven Greer berättar att han fått 

veta att tusentals personer fått höga mutor för att hålla tyst och att deras familjer 

blev hotade (s. 76).  

  Ofantliga summor, miljarders dollar, har använts för rymdforskningen, 

exempelvis för utvecklingen av ET-tekniken, experiment med drivkrafterna, 

konstruktionen av människoskapade rymdfartyg, desinformationskampanjer, för 

att skapa falska ET-händelser, för att att skapa vapen att användas i rymden samt 

för mutor (s. 77). 

 

Atombomben och Roswell 

Ett antal källor som Steven Greer redovisar, bland annat överste Phillip S. 

Corso som skrivit en bok om Roswell,11 berättar om det som hände i Roswell. 

Han berättar att efter det att atombomber fälldes över Hiroshima och Nagasaki 

ökade den ”interstellära trafiken” över New Mexiko. När detta hände var 

flygvapnets bas i Roswell hembas för ”509th bomb squadron”, den som 

kallades ”Vingen”. Det var den enda ”vinge” som kunde bära atomvapen (s. 

11). Roswell hade den enda ”bombsquadronen” i världen (s. 15). 

 

Man fann ETs vid det kraschade UFO.t. Dan Morris säger att det var två döda 

och en som överlevde. Han berättar att man sände ut signaler i rymden för att 

meddela att den överlevande fanns och att de kunde hämta honom. Enligt 

honom hann ET dö innan man kom, men att de kom faktiskt och hämtade hans 

kropp (s. 15).  

Airl överlevde i Roswell 

I skrivande stund får jag adressen till en märklig text. Lawrence R. Spencer 

fick kontakt med en kvinna vid namn Matilda O'Donnell MacElroy som 

                                         
11 The Day after Roswell – se min artikel om boken - 

http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf  

http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf
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överlämnade ett stort manus, där hon berättar att hon arbetade som sjuksköterska 

för flyget. Hon fungerade som chaufför för en officerare som åkte till nerslags-

platsen i Roswell och såg de döda ETs samt den överlevande, som hon fick i 

uppgift att ta hand om.12 Matilda MacElroy upptäckte att hon kunde 

kommunicera telepatiskt med varelsen, som sa att hon hette Airl. Det 

manuskript hon överlämnade till Lawrence R. Spencer innehåller samtal mellan 

Airl och Matilda MacElroy, som ställer frågor och Airl svarar. Här finns 

uppgifter som inte stämmer med andra källor, men utrymmet här tillåter inte 

närmare analys. Den intresserade hänvisas till boken som finns på internet (se 

fotnot13). 

Andra vittnesuppgifter 

En annan intervjuperson som Steven Greer intervjuar var specialagent för 

flygvapnets säkerhetstjänst, Richard Doty (s. 18). Han ger andra uppgifter än 

vad man kan läsa i andra källor. Han menar att de flesta böcker och artiklar som 

skrivs om Roswell inte skrivits av militär eller säkerhetsagenter. Han berättar 

bland annat att den person som fick ansvaret för den överlevande EBEN 

(Extraterrestrial Biological Entity, utomjordisk biologisk varelse) var en man 

med unika språkfärdigheter. Den överlevande från Roswell kallades EBEN (s. 

26). För den intresserade finns det detaljerade uppgifter i boken som kan 

jämföras med Matilda MacElroys. Å andra sidan kanske det handlar om olika 

EBENs. Det lär ju ha varit två UFOn som kraschade eller sköts ner i Roswell. 

  Enligt de vittnesuppgifter Steven Greer fick så blev EBEN sjuk sent 1951 

och dog i juni 1952. Även han berättar att militären sänt signaler ut i rymden för 

att försöka få kontakt och för att visa sig vänligt sinnade (s. 26). Enligt Greer 

inspirerades filmskaparen Steven Spielberg av detta till filmen ET.   

 

                                         
12 Alien Interview – Based on personel notes and interview transcripstions provided by 

Matilda O'Donnell MacElroy – 2008 - 

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alieninterview/alieninterview.htm   
13 The Letter from Mrs. MacElroy – 12 augusti 2007 – ganska otrolig läsning - 

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alieninterview/alieninterview00.htm#Matilda_

ODonnell_MacElroy 

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alieninterview/alieninterview.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alieninterview/alieninterview00.htm#Matilda_ODonnell_MacElroy
https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alieninterview/alieninterview00.htm#Matilda_ODonnell_MacElroy
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Enligt ett vittne, den pensionerade marinpiloten Graham Bethune, som liksom 

många av de övriga vittnena hade ”top secret clearance”, d.v.s. en mycket hög 

säkerhetsklassning, så fick Steven Spielberg insyn i mycket av den hemliga 

rymdforskningen och inspirerades till filmer som ET och Närkontakt av tredje 

graden med flera. 

 

Historisk beskrivning 

Steven Greer presenterar den historiska utvecklingen av verksamheten omkring 

UFO. Bland annat berättar han att man under 1940-talet utvecklade en strategi 

för att dölja fenomenen. Greer nämner den psykologiska strategin att om man 

säger en lögn nog många gånger så blir den en sanning. Den lögn som nu skulle 

användas var, att även om tusentals människor med egna ögon såg UFO, så 

existerade de inte (s. 25). Fenomenet förlöjligades och förnekades exempelvis 

genom underhållningsprogram och det värsta var att de som berättade om vad de 

sett förlöjligades. Så de blev tysta. Dessutom förstördes dokument som 

sanningssökare efterfrågade (s. 32).  

  Mellan juli 1947 och december 1952 sköt militären ner tretton UFO:s med 

hjälp av elektromagnetiska skalärvapen (s. 24). Dan Morris berättar att 

anledningen till att vi slutade använda atomvapen var att ETs från Orion 

beordrade det (s. 35). Orion är en av stjärnhimlens bäst kända stjärnbilder.  

 

Utomjordiska baser 

En av de största hemligheterna var varifrån ETs kom, men också att ETs också 

levde i underjordiska baser sen lång tid tillbaka (s. 47). Ett vittne, Don Phillips, 

som arbetat inom flygvapnet, berättar att president Eisenhower hade möte med 

ET som ville förhandla om tillåtelse att få stanna på Jorden och genomföra 

forskning.  
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Presidentens svar var: ”Hur ska vi kunna stoppa er? Ni är så avancerade!” (s. 

48). Enligt en NATO-rapport fanns det då tolv raser ETs. Enligt rapporten har 

ET:s funnits på Jorden i många hundra, kanske i många tusen år (s. 48). Ett 

anonymt vittne berättar att president Ronald Reagan hade fått veta att det fanns 

37, om inte 39 raser utomjordingar (s. 90). 

  I en föreläsning på Youtube berättar Philip Schneider att han arbetat som 

geolog och ingenjör för den amerikanska regeringen och att han varit involverad 

med att genomföra de underjordiska explosionerna som skulle underlätta 

byggandet av de underjordiska baserna.14 

Den mäktiga Cabal 

Steven Greer har som nämnts alltmer börjat tala om energifrågorna, om fri 

energi, antigravitation och elektromagnetism. Han skriver att detta ämne är ett 

hot mot Makten eftersom det skulle förändra maktbalansen i världen (s. 55). Den 

oljebaserade ekonomin skulle falla om den fria energin släpptes fri till mänsklig-

heten. 

  Författaren betonar att den Cabal som har makten över presidenter och 

CIA-direktörer, kongressledare, europeiska premiärministrar och liknande är 

”ansenlig – och illegal” (s. 55). Det är en ”hybrid”, och verkar internationellt 

utanför den officiella sfären för varje organisation eller regering. Om man inte är 

innanför, oavsett om man är president, premiärminister eller nån annan typ av 

ledare, så är man inte innanför och då vet man inte vad som händer och vad som 

beslutas (s. 56). Steven Greer liknar den vid maffian. Deras kriminalitet 

involverar mord, avrättningar, kidnappningar, stöld av teknologi med mycket 

mera (s. 56).  

  Denna grupp har också haft kontakter med ETs vilket kan skapa mycket 

farliga situationer, skriver Greer (s. 58). I synnerhet som dessa kan tänka sig att 

utveckla vapen för att attackera och förstöra ETs tillgångar. 

  Steven Greer menar att gruppen består av 200-300 personer. De namn jag 

                                         
14 Philip Schneider – Underground Alien Bases 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=402&v=xedmfAgx8eg  

Publicerades den 25 juli 2011 

Jag vet inte om bilden är 

sann, men den är hämtad 

från artikeln Former 

Pentagon consultant claims 

President Eisenhower had 3 

secret meetings with Aliens. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=402&v=xedmfAgx8eg
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känner igen på listan är George Bush Sr, Dick Cheney och Donald Rumsfeld. 

Även Liechtensteins bankfamilj. Mormonkyrkan är också starkt involverad (s. 

58). Det är väl sannolikt att det är samma grupp som Dr. John Coleman berättar 

om i sin mycket innehållsrika, upplysande och avslöjande bok ”Conspirators’ 

Hierarcy: The Story of the Committé of 300”(1991).15 

 

Desinformation 

En intressant strategi som desinformationsagenterna använder är att ”gömma i 

öppen dager”, ”Hide in Plain Sight”. Steven Greer använder ett kapitel till att 

beskriva strategin med hjälp av ett antal vittnen från olika organisationer och 

verksamheter. Både massmedia, universitet, underhållningsbranschen med mera 

är involverade. Exempelvis får filmmakare, som exempelvis Steven Spielberg 

berätta sanningar i sina filmer, men på ett sånt sätt att vi tittare sen kan säga: 

                                         
15 Boken ligger som PDF-fil på Internet - https://www.cia.gov/library/abbottabad-

compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-

.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf  

Jag vill också rekommendera hans föreläsning på Youtube - 

Dr. John Coleman- The Committee of 300 (1994) Full 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc1NxfmtOTc - Publicerades den 12 apr. 2012. Läs gärna 

undertexten på videon. 

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Sc1NxfmtOTc
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”Det är ju bara på film!” Och då får vi skylla oss själva att vi inte förstått. 

  CIA finansierar vissa desinformatörer. Jag tänker då på den tyske 

journalisten Udo Ulfkotte som skrev boken ”Gekaufte Journalisten” (”Köpta 

journalister”). Han berättar om hur CIA betalade journalister som skrev enligt 

deras instruktioner eller som satte sitt namn på CIA-författade artiklar.16 

  Ett exempel är när guvernören i Arizona, Fife Symington, som själv blev 

vittne till ett UFO, medvetet förvirrar genom att uppträda på en presskonferens 

med en ”utomjording”. Alla skrattade. Genom att förlöjliga gjorde han det 

omöjligt för någon att seriöst undersöka fenomenet (s. 103). 

 

                                 

 NSA och CIA har personer som är placerade inom alla stora nyhetsmedier 

(s. 107). Det är otroligt att läsa om vilka bedrägliga strategier och vilka enorma 

resurser som använts och används.  

Månen och månlandningen 

Ett vittne, Larry Warren, som var säkerhetsagent i Storbritannien, berättar för 

Steven Greer bland mycket annat att han fick se originalfilmer från 

Månlandningen och menar att han såg ”lådliknande strukturer” på Månen som 

filmades av Apolloresenärerna som åkte runt i Månbilen (s. 142). Filmerna 

visade att astronauterna pekade på dessa strukturer, vilket innebar att de såg 

dem. Larry Warren såg ljus och andra konstiga saker uppe på kullarna på 

Månen, vilket astronauterna också måste ha sett. Strukturerna såg forntida ut.  

                                         
16 Jag rekommenderar hans berättelse på Youtube - Udo Ulfkotte. About his book 'Bought 

Journalists'/ 'Gekaufte Journalisten' - Publicerades den 13 juli 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=-sYUmnLnoz8. Han dog 2017. Vissa menar att han blev 

mördad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sYUmnLnoz8


12 

 

  Ett annat vittne, Karl Wolfe, som också hade topphemlig säkerhets-

klassning, berättar att han vid ett tillfälle besökte en avdelning där man arbetade 

med foton tagna på Månen. En man där råkade säga till Wolfe: ”Vet du vad - vi 

har upptäckt att det finns baser på baksidan av Månen!” (s. 204). Wolfe 

berättade att han blev riktigt orolig, eftersom mannen inte borde berättat detta 

för honom. Mannen visade bilder för Wolfe där han såg dessa strukturer och 

byggnader. Det var torn, sfäriska byggnader och något som såg ut som en 

satellitskiva. 

  Donna Hare, som också hade en hög säkerhetsklassning, arbetade en tid på 

NASA:s fotolaboratorium (s. 205ff). Hon fick där uppleva att filmer och bilder 

tagna av astronauterna på Månen manipulerades. Hon berättar själv i en video på 

Youtube.17  

  Detta är ett tema som Richard Hoagland och Mike Bara ägnat många år 

åt att studera, vilket de berättar om i boken DARK MISSION – The Secret 

History of NASA (2009).18   

  Ett särskilt kapitel i Steven Greers bok heter ”Extraterrestrial Moon 

Bases”, d.v.s. om ETs månbaser. Inledningsvis konstaterar Greer med anledning 

av den kontrovers som pågår om månlandningen faktiskt skedde eller om det var 

en ”hoax”, att månlandningen faktiskt skedde, men att bilderna på den 

fladdrande flaggan togs på Jorden (s. 198). Varför började ”bluffteorin” spridas? 

  NASAs tidigare förbiflygningar hade visat att det fanns strukturer på 

baksidan av månen, några ”urgamla” (”ancient”), andra ”forntida” 

(”prestine”) skriver han. Jag är oklar över åldersskillnaden mellan ”urgammal” 

och ”forntida”. Strukturerna var avancerade och de var utomjordiska. Eftersom 

NASA inte visste vad de hade att förvänta sig vid besöken på Månen så gjordes 

filmer på Jorden, ”ifall ETs bestämde sig för att kasta ett välkomstparty över 

Neil Armstrong och Buzz Aldrin” (s. 198). 

  När Armstrong och Aldrin landade var kraterns kant fullsatt med ETs 

farkoster. NASA fick nu möjlighet att klippa in filmsnuttar från Jorden så inte 

dessa möten skulle offentliggöras (s. 198).  

  William Tompkins, en rymdforskare som fanns med i den inre cirkeln 

under Apolloprogrammet, har berättat om dessa utomjordiska farkoster i sin bok 

                                         
17 The NASA Conspiracy - Donna Hare, NASA contractor / Disclosure Project Witness 

Testimony Archive - https://www.youtube.com/watch?v=jR6WcSk6zn8  

Se även What David Wilcock Discovered the Moon and Mars is Beyond Comprehension 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mzV-eRlO1CQ 
18 Se min artikel om boken på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-

The_Secret_History_of_NASA.pdf.  

Mike Bara har fortsatt undersöka detta i sina böcker Ancient Aliens & Secret Societies (2015) 

och Hidden Agenda – NASA and the Secret Space Program (2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=jR6WcSk6zn8
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mzV-eRlO1CQ
http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-The_Secret_History_of_NASA.pdf
http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-The_Secret_History_of_NASA.pdf
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”Selected by Extraterrestrials”.19 Han har också berättat i en mycket intressant 

intervju med Walter Nowosad, Search4TruthReality, tillsammans med en 

annan känd och framstående rymdforskare, Robert “Bob” Wood. Det är en 

tretimmarsintervju som är uppdelad på tre delar.20  

  Dock ser jag inte att Steven Greer refererar till Tompkins vittnesbörd i 

detta kapitel. Däremot finns astronaut Edgar Mitchell, som var sjätte mannen 

på Månen med Apollo 14, med i listan över vittnen. 

  William Tompkins ritade en teckning över det Armstrong och Aldrin såg 

när de landade, vilken han publicerat i sin bok.  

 

Tompkins såg detta själv där han satt framför en TV i ”The Secret Room”. 

Fartygen svävade en bit över marken och under dem stod många utomjordingar. 

  Astronauterna tvingades och hotades till tystnadslöfte, inte bara mot dem 

själva utan också mot deras familjer (s. 199). Neil Armstrong hade dock 

berättat för en medlem av Steven Greers team att de hade blivit stoppade från 

vidare resor (s. 199), vilket Greer berättar om i ett par korta videosnuttar.21 

  Enligt ett av de vittnen Greer refererar till, Don Phillips, som var 

                                         
19 Se min artikel om William Tompkins bok på min Boksida -  

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf  
20 Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Chn7i42aDh0&t=133s  

Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 2 

https://www.youtube.com/watch?v=qzNSX3ftKiw&t=88s 

Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 3 

https://www.youtube.com/watch?v=eblJYXe5iY8&t=74s  
21 Neil Armstrong's UFO Secret - published 8-27-2012 by Dr. Steven Greer   

https://www.youtube.com/watch?v=_67-g1Ei2IA  

Dr. Steven Greer on David Icke, The Moon Landing, Giant UFOs 

https://www.youtube.com/watch?v=k0MyZqdHqiI  

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Chn7i42aDh0&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=qzNSX3ftKiw&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=eblJYXe5iY8&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=_67-g1Ei2IA
https://www.youtube.com/watch?v=k0MyZqdHqiI
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involverad i konstruktionen av raketer och som var närvarande under 

Månlandningen så säger Neil Armstrong under landningen enligt min 

översättning: ”De är här. De ligger precis där och titta på storleken på dessa 

fartyg! Det är uppenbart att de inte tycker om att vi är här. De vill inte att vi ska 

vara här”. (s. 202). 

 

 
Apollo 11 – Neil Armstrong, Michael Collins och Buzz Aldrin 

 

Israel till Månen 
Idag, i skrivande stund, den 11 april 2019, kommer Israel att landa en farkost på 

Månen. Det blir den fjärde nationen efter USA, Kina och Ryssland som landar 

på Månen. Farkostens namn är Beresheet, vilket är hebreiska och betyder ”in the 

beginning”, ”i begynnelsen” (Wikipedia). Israel kommer att placera en 

symbolisk flagga på Månen. 22 

                                

                                         
22 Israel's Beresheet Will Make History With Moon Landing - 

https://www.youtube.com/watch?v=0DL0sn6P-CE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0DL0sn6P-CE
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Beresheet kraschade. Jag citerar Clas Svahns korta inlägg i DN den 11 april 

2019: 

”På vägen ned mot månytan stannade månlandarens motor och Israels dröm om 

att landa på månen gick om intet. Klockan 21.25 kunde premiärminister 

Benjamin Netanyahu konstatera att sonden kraschat. 

Efter två och halv månads färd nådde landaren sitt mål i Stillhetens hav men inte 

på det sätt som Israel hade hoppats på. 

Nedstigningen såg först ut att gå enligt plan men tio minuter innan landningen 

skulle ha ägt rum försvann signalerna från landaren och motorn stannade. 

Teknikerna på jorden lyckades dock starta om den men åter förlorade kontakten 

med farkosten. Till slut kraschade miljardprojektet i Stillheten hav.”23 

 
Den israeliska rymdfarkosten Beresheet har tagit en selfie av sig själv med jorden som bakgrund. 

Foto: SpaceIL/AP – Bilden hämtad från DN-artikeln 

 

I en kort artikel två dagar senare berättar Clas Svahn att Israel ska göra ett nytt 

försök med Beresheet 2.24 

 

Vatikanen 

Daniel Sheehan var den åklagare som bland annat var involverad i rättegången 

omkring Pentagondokumenten, de hemligstämplade dokument som redogjorde 

för USA:s inblandning i Vietnamkriget från 1945 till 1971. Dokumenten läcktes 

ut år 1971 av Daniel Ellsberg, som tidigare var anställd som analytiker vid 

försvarsdepartementet.  

  Sheehan berättar att han med hjälp av jesuiterna försökte få tillgång till 

Vatikanens stora bibliotek för att få information om vad de hade om UFO och 

                                         
23 https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/israel-landar-pa-manen-med-svensk-hjalp/  
24 https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/israel-siktar-ater-mot-manen-trots-kraschen/  

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/israel-landar-pa-manen-med-svensk-hjalp/
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/israel-siktar-ater-mot-manen-trots-kraschen/
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extraterrestrials. Jesuiterna hade ansvaret för Vatikanens bibliotek. Han berättar 

att de blev chockade över att de inte fick tillgång till biblioteket (s. 151). De 

upplevde att man ville dölja något. 

Utomjordiska raser 

Richard Doty var specialagent inom flygvapnets specialenhet åren 1979 till 

1986. Han berättar att de fick rapporter om fyra typer av rymdfarkoster och fyra 

typer av extraterrestrials. En såg ut som en insekt. Den hade mycket stora ögon 

och ett mycket stort huvud och en liten kropp. Flera källor berättar om möten 

med ”insectoider”, utomjordingar så ser ut som stora insekter. Doty beskriver 

även de tre övriga raserna (s. 210). Han beskriver också hur de fyra 

rymdfarkosterna såg ut. 

  Sergeant Clifford Stone som arbetade inom amerikanska armén såg flera 

olika ETs under sitt arbete med att ta hand om kraschade rymdfarkoster. Han 

menar att ETs kommer att göra sig själva kända så småningom. Han betonar 

också att de inte är farliga. De har en föreställning om Gud, de har familjer, de 

har kultur med mera. Att se likheterna oss emellan kommer att underlätta 

kontakterna, menar Stone (s. 226). 

  Don Phillips betonar att om ETs vore fientliga så skulle de, med sin enormt 

avancerade teknik, ha tillintetgjort mänskligheten för länge sen.  

Möten i vänskap 

Steven Greer betonar om och om och om igen i sin bok och i sina många 

föreläsningar på Youtube hur viktigt det är att vi hanterar ET-fenomenet med 

intentionen att vi ska vara vänner. Han är kritisk mot de tendenser som finns i 

vissa UFO-kretsar att betrakta vissa ETs som fiender och andra som vänner. Han 

menar att det också finns en viss rasism bland UFO-intresserade. Vissa ETs är 

bättre än andra, vilket han varnar för.  

  Eftersom ETs sannolikt är avsevärt mycket mer utvecklade än oss så är de 

också känsliga för våra intentioner. De kommunicerar telepatiskt och är därför 

medvetna om våra tankar. Att vi blev varnade för att återkomma till Månen av 

de ETs som befann sig där, berodde enligt både Steven Greer och William 

Tompkins på att våra intentioner inte var fredliga. Apolloprogrammet var ju ett 

resultat av att Sovjet redan börjat planera vapenbaser på Månen.  

 Steven Greer menar att ETs har gjort det mycket tydligt för oss att för att 

om vi ska tillåtas att resa ut i rymden, så ska det vara utan vapen och under 

fredliga former (s. 210).  

Närkontakter 
Steven Greer går i ett kapitel igenom de olika typerna av närkontakter som 

gjorts. Närkontakt av första graden innebär att man bara ser UFO. Närkontakt 
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av andra graden innebär att kontakten kan innebära en konsekvens eller en 

reaktion av något slag. Bilen slutar fungera, ett djur reagerar eller det kan ha 

uppstått märken på marken. Närkontakt av tredje graden är när man ser eller 

möter en levande varelse. Det inkluderar humanoider25, robotar eller människor 

som verkar fungera som piloter för ett UFO. Närkontakt av fjärde graden 

definieras som en UFO-upplevelse som innebär att vittnen upplever en stark 

förändring av sin egen verklighetsuppfattning. Närkontakt av femte graden har 

definierats av Steven Greer som en UFO-upplevelser där människor initierar en 

fredlig och ömsesidig kontakt med ETs genom medveten aktiv ömsesidig 

kommunikation. Vad jag förstått är det detta som Steven Greer själv ägnar sig 

åt. Han tar med sig människor till vissa platser där de tillsammans mediterar och 

sänder kommunikation till ETs som då visar sig på olika sätt. Han kallar det för 

CE-5 Initiative (s. 235). Han berättar om detta i flera videor, bland annat i 

denna, ”Steven Greer Aliens in Contact With Earth, Undeniable Proof in This 

Video”.26 

 

Hoten mot mänskligheten 

Steven Greer har samtalat med Dr Carol Rosin som blev talesperson för 

Werner von Braun under de sista fyra åren av hans liv. Hon fungerade som 

konsult när det gällde rymdbaserade vapen. Hon mötte von Braun när han var 

döende i cancer. De fick mycket nära kontakt och von Braun berättade mycket 

för henne. Han bad henne även att vara hans talesperson utåt när han inte orkade 

längre, vilket hon även berättar om i en mycket intressant video, ”Von Braun’s  

Legacy”27(s. 271). Han menade att Carol Rosin skulle ha ansvaret för att 

förhindra att vapen användes i rymden. Han berättade också för henne om den 

skrämselstrategi han menar användes mot mänskligheten. Först skrämde man för 

ryssarna och kommunisterna, som man påstod hade ”killer satellites”, satelliter 

som kunde döda, och att de var ute efter oss, men att det var en lögn. Ryssarna 

ville samarbeta med amerikanarna. Det andra hotet var terroristerna. Nu pratade 

man om Saddam Hussein och Gaddafi. Nu skulle det byggas rymdbaserade 

vapen mot dem, berättade von Braun. Gulfkriget var skapat för att man skulle 

kunna göra sig av med sina gamla vapen och få möjlighet att skapa helt nya 

vapen (s. 271).  

  Von Brauns nästa hot mot mänskligheten var asteroider. Efter asteroiderna 

handlade det om attacker från utomjordingar (s. 272). ”Kom ihåg Carol, sista 

                                         
25 En humanoid är en varelse som till kroppsformen påminner om en människa, det vill säga 

har en kropp som består av en bål, två armar vid bålens axlar, två ben vid höften och 

ett huvud som via en hals sitter ovanpå axlarna. (Wikipedia) 
26 https://www.youtube.com/watch?v=gUYw_Ds-kHQ  
27 Von Braun’s Legacy – Sirius Disclosure – publicerades den 11 oktober 2013 - 

https://www.youtube.com/watch?v=gP8ftWzFYI4  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Torso
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_(kroppsdel)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ben_(kroppsdel)
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6ft
https://sv.wikipedia.org/wiki/Huvud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hals
https://www.youtube.com/watch?v=gUYw_Ds-kHQ
https://www.youtube.com/watch?v=gP8ftWzFYI4
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kortet är ET-kortet!” sa han. Han sa också att det finns människor som tror att 

Armageddon28 måste komma, så därför måste dessa krig genomföras.  

  Richard Doty, specialagent inom säkerhetstjänsten, berättar att man inom 

en enhet använde skadade, defekta människor och låtsades att de var utom-

jordingar för att skrämmas. Han berättar att detta var mer än topphemligt (s. 

273). Steven Greer berättar att det även pågår hemliga experiment med att skapa 

livsformer som ser ut som ETs. Dessa människoskapade ETs hålls gömda i 

underjordiska baser i New Mexico, i Australien och på andra platser (s. 274). 

Steven Greer frågar sig varför man håller på med dessa galenskaper. Han 

kommer med tre svar: 

 

 

 

Vi får bestämma oss för om vi vill delta i detta fantastiska avslöjandeprojekt. 

Mitt sätt att delta är att läsa böcker och skriva om dem. Med mina artiklar 

hoppas jag kunna inspirera andra att läsa och vilja delta i avslöjandet. 

 

 

                                         
28 Termen Harmagedon eller Armageddon har använts för att hänvisa till en överhängande 

katastrofal kamp mellan styrkor av gott och ont, den slutliga striden. 

-  Uppenbarelseboken 16:16 i Nya Testamentet 

  För det första är de människor som 

håller på med detta sociopater. Jag skulle 

vilja tillägga psykopater. 

  För det andra är krig enormt 

vinstgivande. Dessutom kan man hålla 

kontroll på människor med hjälp av krig, 

eftersom det är extremt skrämmande. 

  För det tredje är de religiösa fanatiker 

som engagerar sig i ”the Second Coming” 

(Kristi Återkomst) (s. 274).  

  Greer ställer frågan: ”Hur hindrar vi 

detta från att hända?” Hans svar är: ”Vi 

avslöjar det – NU”. Följaktligen avslutar han 

boken med kapitlet: ”A Call to Action”- ett 

upprop till handling. Där berättar han om de 

olika strategier som används inom projektet 

the Disclosure Project. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppenbarelseboken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_testamentet

