
The Vision Thing
Pentagon har satsat 20 miljoner
dollar pl att pi dvernaturlig vdg
ol'erlista Kreml. Pengarna kunde
lika gdrna ha kastats i sjdn, visar
en studie av verksamheten som
utforts av CIA pi uppdrag av
USA.s kongress. En besparing for
de anrerikanska skattebetalarna pi
en halv miljon dollar om iret nir
programmet med det nigot oro-
v'ackande namnet "Stargate" nu
aw'ecklas. Enl igt Time Magazine
som agnar en helsida it historien,
var det tack vare ett par trosl'issa
senatorer som Pentagon under si
lAng t id f ick hundratusentals dol lar
om iret De hade hort rykten onl
tankedverfbringsspioner som ritat
upp 20 tunnlar som nordkoreaner-
na grart nara den demil i tar iserade
zonen och sortt kunnat iterge rit-
ningar av topphemliga sor, jet iska
ubitar \ /erkl igheten var inte al l t id
si pricksaker ett nredium sont for-
sokte "se" \ 'ar en anterikansk -ge-
neral sonr kidnappats i  I tal ien hol ls
lingen, v'6gade fbrmoda att han
holls i  stenhus nred rott tak Bland
ovriga nrisslyckanden namner
Time fursdk att ange var Kadaffi
hol l  hus under det atnerikanska
bombangreppet  1986 och at t  l is ta
ut var en misstankt dubbelagent
kunde ha gomt pengar han ffitt
t i6n motsidan

Sanrmanlagt l1'ckades medierna
i sina forutsagelser i 25 o,/o av
fal len Sif lran kan tvckas hog, men
dA raknas aven "l 'aga och al lnrant
hi l lna" svar in bland traffarna

(' lA s rapport antyder aven att
medierna (sorn ibland var f .d
underrattelseoff icerare) kunde ut-
lasa sina uppdragsqivares fon'ant-
ningar och dessutom utnytt ja sin
egen sakkunskap for att  se t i l l  att
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kunderna blev nojda. De som for-
sdkte ta fram information frin
medierna kan ocksi ha bidragit
med att forbattra det de fEtt hora.

"Folk vill tro att det paranor-
mala ar Akta", siiger Martin Gard-
ner, som presenteras som en av
grundarna av CSICOP (Vetenskap
och folkbildnings amerikanska sys-
terorganisation) til l Time. Ndst
sista ordet gir till den 77 -6rige

senatorn Clayborn Pell frin Rhode
Island "Om CIA inte ar intresse-
rat, si ar det deras sak Jag ar
or,'ertygad om att vi bor fortsatta
att forska " Tidningen sammanfat-
tar "Tack vare detta slags tro pi
ESP kan medierna trol igen rakna
nred att kunna forsorja sig dven
om ar,lalet med Pentagon snart
komnrer att  sagas upp
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Ma Oftedal - UFO-prtist
I LIFO-aktuellt nr 4 1994 talar den
riktbekanta priisten Ma Oftedal ut
om UFO. Hon ser ett klart sanr-
band mellan sin verksamhet som
priist och sina isikter om utom-
jordingar.

"Eftersom jag 6r prast och har
jobbat i minga ir och levl med
den andliga varlden si har jag lart
mig att den miste tolkas med sina
e,qna verktyg Man kan inte ens
anvanda rat ionel la begrepp Det ar
sanrma sak med UFO N{an pratar
med astronomer och vetenskaps-
man, nren jag tror aldrig att vi  kan
losa den fr igan med rat ionel la
slutsatser Det ar en djrp andl ig
friga varfor de ar har. och det kan
man inte losa med r, 'etenskaplirra
metoder. "

Sjah' har Oftedal kontakter
med utonrjordingar fi-in Orion.
och hon har ibland kant "att  

iag
nrer t i l lhor Orion an har pi jor-

den" Hon ingir i  en grupp onr
4-5 personer som m6tts under ett
6rs t id och som al la haft
"kontakter med intel l igenser fr in
Orion" For att uppnfr kontakter
med LIFO-folket mediterar hon
och deltar i  "ceremonier" nted "di-

verse redskap som stetrar m nt. "

Aven i  samband med ki ' rkl iga
ceremonier r, 'erkar kontakterna
kunna uppkomma "En gAng nar
jag ledde en hognrassa i
Storkl ' rkan och just skul le -qe en
r,alsignelse si kande jag hur en av
'denr'  sa inom mig 'Nu r, ' i l l  jag tala
med dig' Jag blev al ldeles
skrackslagen och stangde av totalt
for jag vigade inte ta det steget
Det var for mycket fur ntiq "
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