TheVisionThing
Pentagon har satsat 20 miljoner
dollar pl att pi dvernaturligvdg
ol'erlista Kreml. Pengarnakunde
lika gdrna ha kastatsi sjdn, visar
en studie av verksamhetensom
utforts av CIA pi uppdrag av
USA.s kongress.En besparingfor
pi
de anrerikanskaskattebetalarna
en halv miljon dollar om iret nir
programmetmed det nigot oro"Stargate" nu
v'ackandenamnet
aw'ecklas.Enligt Time Magazine
som agnar en helsidait historien,
var det tack vare ett par trosl'issa
senatorersom Pentagonunder si
dollar
lAngtid fick hundratusentals
om iret De hade hort rykten onl
som ritat
tankedverfbringsspioner
upp 20 tunnlarsom nordkoreanerna grart nara den demilitariserade
zonen och sortt kunnat iterge ritningar av topphemligasor,jetiska
ubitar \/erklighetenvar inte alltid
si pricksakerett nrediumsontfor"se" \'ar en anterikansk
sokte
-generalsonrkidnappatsi Italienholls
lingen, v'6gadefbrmoda att han
hollsi stenhusnredrott tak Bland
ovriga nrisslyckanden namner
Time fursdk att ange var Kadaffi
holl hus under det atnerikanska
b o m b a n g r e p p e1t9 8 6o c h a t t l i s t a
ut var en misstanktdubbelagent
kunde ha gomt pengar han ffitt
ti6n motsidan

kundernablev nojda. De som forsdkte ta fram information frin
medierna kan ocksi ha bidragit
med att forbattradet de fEtt hora.
"Folk vill tro att det paranormala ar Akta", siiger Martin Gardner, som presenterassom en av
grundarnaav CSICOP (Vetenskap
och folkbildningsamerikanska
systerorganisation)till Time. Ndst
sista ordet gir till den 77 -6rige
senatornClaybornPell frin Rhode
Island "Om CIA inte ar intresserat, si ar det deras sak Jag ar
or,'ertygadom att vi bor fortsatta
att forska " Tidningensammanfat"Tack vare
tar
detta slagstro pi
ESP kan mediernatroligen rakna
nred att kunna forsorja sig dven
om ar,lalet med Pentagon snart
komnreratt sagasupp
l,l.H.

medierna
l1'ckades
Sanrmanlagt
i sina forutsagelseri 25 o,/oav
fallen Siflrankan tvckashog, men
"l'aga och allnrant
dA raknasaven
hillna" svarin blandtraffarna
('lA s rapportantyderavenatt
medierna (sorn ibland var f.d
kunde utunderrattelseofficerare)
fon'antlasa sina uppdragsqivares
ningar och dessutomutnyttja sin
for att se till att
egen sakkunskap
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Ma Oftedal- UFO-prtist
I LIFO-aktuelltnr 4 1994talar den
riktbekantapriistenMa Oftedal ut
om UFO. Hon ser ett klart sanrband mellan sin verksamhetsom
priist och sina isikter om utomjordingar.
"Eftersomjag 6r prast och har
jobbat i minga ir och levl med
den andligavarldensi har jag lart
mig att den miste tolkas med sina
e,qnaverktyg Man kan inte ens
anvandarationellabegrepp Det ar
sanrmasak med UFO N{an pratar
med astronomeroch vetenskapsman,nrenjag tror aldrigatt vi kan
losa den frigan med rationella
slutsatserDet ar en djrp andlig
friga varfor de ar har. och det kan
man inte losa med r,'etenskaplirra
"
metoder.
Sjah' har Oftedal kontakter
med utonrjordingar fi-in Orion.
"att
och hon har ibland kant
iag
nrer tillhor Orion an har pi jorden" Hon ingir i en grupp onr
4-5 personersom m6tts under ett
6rs tid och som alla haft
"kontakter med intelligenserfrin
Orion" For att uppnfr kontakter
med LIFO-folket mediterar hon
"ceremonier"nted "dioch deltari
"
verse redskapsom stetrarm nt.
Aven i samband med ki'rkliga
ceremonier r,'erkar kontakterna
"En gAng nar
kunna uppkomma
jag ledde en hognrassa i
Storkl'rkanoch just skulle -qeen
r,alsignelse
si kandejag hur en av
'denr'sa inom mig 'Nu r,'illjag tala
med dig' Jag blev alldeles
och stangdeav totalt
skrackslagen
for jag vigade inte ta det steget
"
Det var for mycket fur ntiq
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