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Secret Journey to  

Planet Serpo 

- A True Story of Interplanetary Travel 

Av Len Kasten (2013) 

Ref. av Pia Hellertz – augusti 2019 

 

Den kanske mest kända UFO-kraschen hände i Roswell år 1947.1 Enligt källor 

överlevde en av de Extraterrestrials som fanns ombord, medan de övriga fyra 

dog. Den överlevande kom att kallas EBE#1, Extraterrestrial Biological Entity 

nummer 1.2 Om detta berättar Len Kasten i sin otroliga bok ”Secret Journey to 

Planet Serpo – A True Story of Interplanetary Travel”. Det är en så fantastisk 

historia så man som läsare får lägga ifrån sig allt som har att göra med vanlig 

logik, vanliga inlärda kunskaper och vanligt sunt förnuft och bara ha ögonen 

öppna och nyfikenheten levande. För den som gärna lyssnar så finns en 

halvtimmes intervju med Len Kasten på Youtube, Secret Journey to Planet 

Serpo: A True Story of Interplanetary Travel.3  

  Ben Rich, tidigare chef för Lockheed Skunk Works,4 sa i en föreläsning kort 

innan han dog: 

 
"Vi har redan möjlighet att resa mellan stjärnorna, men dessa teknologier är 

inlåsta i svarta projekt och det skulle kräva en insats från Gud att någonsin få ut 

dem för att gynna mänskligheten .... Allt du kan föreställa dig, vet vi redan hur vi 

kan göra."5   

 
1 Jag har läst “The Day After Roswell” av Col. Philip J. Corso och skrev en artikel om den - 

http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf 
2 Enligt den kände UFO-forskaren Simon Parkes var den överlevande vid Roswell en kvinnlig 

varelse. SIMON PARKES ~ "E.T. Alien Masters - A.I. Matrix Prison & Universal 

Consciousness" [Age Of Truth TV] – https://www.youtube.com/watch?v=q_xdl3utiro. 

Simon Parkes hemsida - https://www.simonparkes.org/.  
3 Publicerades den 11 maj 2014 - Secret Journey to Planet Serpo: A True Story of 

Interplanetary Travel - 29 minuters intervju med Len Kasten 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=6qFU4lR1hy0 
4 Skunk Works är smeknamnet på avdelning inom Lockheed Martin som utvecklar nya typer 

av flygplan för militärt bruk. (Wikipedia) 
5 Citatet hämtat från hemsidan www.serpo.org – som varit aktiv fram till 2016. Där finns 

mängder med information som Len Kasten använt sig av i sin bok. De skriver: ”Denna 

webbplats är avsedd att underlätta gradvist frisläppande av konfidentiella dokument som 

hänför sig till ett topphemligt utbytesprogram med tolv amerikanska militärpersonal till 

Serpo, en planet i Zeta Reticuli, mellan åren 1965-78.” 

 

http://www.piahellertz.com/The_Day_After_Roswell.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q_xdl3utiro
https://www.simonparkes.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=6qFU4lR1hy0
http://www.serpo.org/
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När jag skriver detta har vi just upplevt 50-årsjubileet av Månlandningen år 

1969. Det påstås att det var första gången människan satte sin fot på en annan 

himlakropp. Om Len Kasten har rätt så stämmer inte detta. 

Hemlig information 

Den 2 november 2005 fick Victor Martinez, som var värd och moderator för 

kanske det största och mest respekterade rymdrelaterade nätverket på Internet, 

känt som UFO Thread list, ett antal dokument från en källa som kallade sig 

”Anonymous”. Det innehöll otrolig information om vad regeringen kände till 

om utomjordiska besök. Efter det fick Martinez ytterligare 18 e-mails till 

nätverket. 

  Informationen handlade om händelser som följde efter Roswellkraschen, 

vilken ledde till ett utbytesprogram mellan planeten Serpo och dess innevånare 

som kallades Eben, Extraterrestrial Biological Entities, i stjärnsystemet Zeta 

Reticuli och Jorden. Projektet fick namnet Project Crystal Knight och 

”Anonymous” påstod att han var en av dem som utsågs till att ingå i projektet, 

som i folkmun kom att kallas Project Serpo (s. 2).  

  En mycket känd UFO-undersökare, Bill Ryan, som samarbetade med 

Kerry Cassidy några år och utvecklade plattformen Project Camelot,6 kom att 

ägna sig åt att publicera websidan med information om Project Serpo.7 

Resultatet blev en fantastisk kunskapskälla om den amerikanska regeringens 

relationer med utomjordingar från en annan galax. I ett par intervjuer där Kerry 

Cassidy intervjuar Bill Ryan berättar han varför han lämnade Project Serpo och 

valde att prioritera Project Camelot.8 

                     
 

 
6 Welcome to Project Camelot - http://projectcamelot.org/index.html 
7 Se fotnot nr 5. 
8 Kerry Cassidy's 2nd interview with Bill Ryan on Project Serpo – Publ. den 6 mars 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=WCRzjXN9Fe8&feature=youtu.be 

 

http://projectcamelot.org/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=WCRzjXN9Fe8&feature=youtu.be
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  I skrivande stund lyssnar jag på en intervju som Lucas Alexander, Age of 

Truth, gör med Kerry Cassidy och hon nämner inledningsvis om planeten Serpo 

och projektet.9   

Utomjordingarnas besök   

Den 9 augusti 2007 berättade ”Anonymous” att Jorden har haft besökare från 

nio olika stjärnsystem (s. 5). 

 

 
Någon har ägnat sig åt att kartlägga stjärnhimlen.10 

  

De Grå som många betraktar som desamma som Eben eftersom de liknar 

varandra, men inte är det, kom från en planet nära Alpha Centauri A. En annan 

grupp kom från ett system i Leo. Ytterligare en grupp kom från ett system i 

Epsilon Eridani. Besökarna klassificerades med en kod, ETE, Extraterrestrial 

Entities. ETE-2 var Eben, de Grå var ETE-3 och så vidare.  

                                      
                                                                   Eben 

 
9 KERRY CASSIDY ~ "Our Parallel World Of Mystery & Illusion" [Age Of Truth TV]  

https://www.youtube.com/watch?v=XgDtNN6AS58  
10https://sv.wikipedia.org/wiki/Stj%C3%A4rnbild#/media/Fil:Constellations_ecliptic_equirect

angular_plot.svg  

https://www.youtube.com/watch?v=XgDtNN6AS58
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stj%C3%A4rnbild#/media/Fil:Constellations_ecliptic_equirectangular_plot.svg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stj%C3%A4rnbild#/media/Fil:Constellations_ecliptic_equirectangular_plot.svg
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  ”Anonymous” nämner en ”Red Book” som redovisar dessa olika grupper.11  

Vissa besökare var mer en ”mekanisk livsform”. De var hybrider som skapats i 

laboratorier istället för genom naturlig förlossning. De var mer som robotar även 

om de var intelligenta och kunde fatta egna beslut. ”Anonymous” tror att de kan 

vara de fientliga besökare som vissa människor berättar om. ”Anonymous” 

ingick i en grupp inom DIA, Defense Intelligence Agency  (s. 6). DIA är en 

amerikansk federal myndighet som sorterar under försvars- departementet. Den 

är försvarets gemensamma militära underrättelsetjänst. Enligt Len Kasten 

skapades den av president John F. Kennedy med syfte att göra 

underrättelsetjänsten mer ansvarskännande inför medborgarna. 

  Flera källor har börjat berätta. Arjun Walia har i en artikel ”12 American 

Astronauts Visit Planet Serpo & Some Of ‘Theirs’ Came Here: The Alleged ‘Project 

Serpo’” (2018)12 berättat om Serpoprojektet. Han skriver att det pågår en process 

med avslöjanden nu och att ”baserat på mängden hemligheter som finns inom det 

militära industrikomplexet är det säkert att vi verkligen inte har någon aning om 

vilken typ av program som har funnits eller existerar idag”. 

  Vi har alla fått veta att kraschen i Roswell var vår första kontakt med 

utomjordingars rymdteknologi och med utomjordingar. Men Len Kasten menar 

att den amerikanska militären redan hade haft kontakter åtminstone fem år före 

Roswell (s. 7). Vi hade dessutom varit medvetna om närvaron sen 1930-talet, så 

Roswell innebar ingen ”kulturchock”, skriver Kasten. Man upptäckte också att 

det skett ännu en krasch samtidigt men man hittade inte vraket förrän flera år 

senare, även där med döda kroppar.  

 

Tyskland 

Det är numera välkänt att Tyskland hade ingenjörer inom flygforskningen som 

redan år 1933 hade utvecklat ”flygande tefat”, som använde antigravitationen 

som drivkraft och år 1945 hade de utvecklat ett sofistikerat runt flygande tefat, 

”Haunebau”, som kunde flyga med en ofattbar hastighet genom att använda 

elektromagnetism som drivkraft  (s. 14). 

  Dr. Hermann Oberth, som var banbrytande inom raketdesign för Nazi-

Tyskland under andra världskriget och senare inom den avancerade 

raketteknologin för det amerikanska bemannade rymdprogrammet, säger 

kryptiskt: "Vi kan inte ensamma ta åt oss hela äran för vår framgångsrika 

utveckling inom vissa vetenskapliga områden enbart. Vi har fått hjälp.” På 

 
11 Exopedia om Red Book - http://www.exopaedia.org/Red+Book 
12 https://www.collective-evolution.com/2018/04/12/12-american-astronauts-visit-planet-

serpo-some-of-theirs-came-here-the-alleged-project-serpo/ 
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Underr%C3%A4ttelsetj%C3%A4nst
http://www.exopaedia.org/Red+Book
https://www.collective-evolution.com/2018/04/12/12-american-astronauts-visit-planet-serpo-some-of-theirs-came-here-the-alleged-project-serpo/
https://www.collective-evolution.com/2018/04/12/12-american-astronauts-visit-planet-serpo-some-of-theirs-came-here-the-alleged-project-serpo/
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frågan av vem, svarade han: "Människor från andra världar."13  

 

 

 

  Detta är något som även andra forskare berättat om, bland andra 

raketforskaren William Tompkins, som berättade ingående både i sin bok 

”Selected by Extraterrestrials - My life in the top secret world of UFOs, think-

tanks and Nordic secretaries” (2016)14 och i flera intervjuer som finns på 

Youtube. Han menar att nazisterna hade hjälp av den grupp som kallas 

”Reptilians” och han och hans medarbetare hade hjälp av ”Nordics”.  

  Michael E. Salla, fil.dr. i statsvetenskap i Australien, har sen en tid forskat 

om exopolitik. Han menar att exopolitik nu blivit ett internationellt forsknings-

fält. Det innebär att man försöker skapa riktlinjer för hur man kan utveckla 

diplomatiska kontakter med främmande civilisationer. Han beskriver i en 

intressant artikel William Tompkins unika arbete och hans möjligheter till 

insiderinformation.15 

Vad är Project Serpo? 

Berättelsen om vad som hände under Project Serpo grundar sig bland annat på 

de dagboksanteckningar som teamledaren i den grupp på 12 astronauter som 

reste till Serpo gjorde under de år projektet pågick. 

  Efter det att forskarna efter Roswellkraschen fick kontakt med Eben på 

planeten Serpo började man diskutera möjligheten för en diplomatisk visit på 

Jorden och Eben ville dessutom hämta de döda kropparna som hade legat 

nerfrusna sen Roswellkraschen, samt även EBE1.s kropp eftersom hon hade 

hunnit dö. Men president Kennedy ville förhandla med Eben om att genomföra 

 
13 Citatet är hämtat från artikeln The Aldebaran Mystery av Jim Nichols - 

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_flyingobjects55.htm  
14 Min artikel om Tompkins bok finns på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf  
15 Top Aerospace Designer Blows Whistle on Secret US Navy Space Battle Fleets - Michael 

Salla, 26 jan. 2016 - http://www.exopolitics.org/top-aerospace-designer-blows-whistle-on-

secret-us-navy-space-battle-fleets/  

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_flyingobjects55.htm
http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
http://www.exopolitics.org/top-aerospace-designer-blows-whistle-on-secret-us-navy-space-battle-fleets/
http://www.exopolitics.org/top-aerospace-designer-blows-whistle-on-secret-us-navy-space-battle-fleets/
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ett utbytesprogram, en önskan som fick bifall av Eben i september 1962 (s. 92). 

EBE1 hade föreslagit detta i sitt sjätte meddelande till sin hemplanet, men när 

utbytet genomfördes hade hon hunnit dö. 

  Man kom överens om att amerikanarna skulle skicka 12 astronauter till 

Serpo och att en Eben skulle lämnas kvar på Jorden som ambassadör (s. 93). 

Inledningsvis föreslogs att detta utbyte skulle ske 10 år framåt i tiden, men Len 

Kasten berättar att det uppstod en del missförstånd omkring tider, så forskarna 

fick bara 18 månader på sig att välja ut och träna astronauterna. Det var det 

amerikanska luftvapnet, Air Force, som fick huvudansvaret. NASA, som hade 

bildats i juli 1958 skulle vara den officiella organisationen för genomförandet. 

  Serpo låg ungefär 40 ljusår bort. Det skulle innebära att man måste färdas 

40 gånger ljusets hastighet för att nå fram på de 10 månader resan skulle ta.16 I 

Appendix nr 3 och 4 redovisar Len Kasten statistik och fakta om planeten Serpo 

med hjälp av information från ”Anonymous”, som i sin tur hade tillgång till 

dagboksanteckningarna som teamledaren gjorde samt den avrapportering som 

gjordes efter resan.  

   

Astronauterna  

Valet av astronauter var en delikat fråga. Man beslöt att alla deltagarna skulle 

vara militärer och ha minst fyra års erfarenhet inom det militära. De ville ha 

personer som kunde försvara sig själva, eftersom man inte visste hur de skulle 

bli bemötta. De skulle vara ogifta och de skulle inte ha barn. Jag hittar inga 

uppgifter på åldrar, men antar att de var mellan 30 och 40 år. Man ville att de 

skulle ha så få familjeband som möjligt. De tolv astronauterna skulle ju vara helt 

i händerna på den främmande civilisationen. Det var en mycket farlig mission. 

Om alla skulle dö skulle ingen veta orsaken (s. 94). Samtidigt var det ett 

fantastiskt äventyr. Om bara någon eller några återvände så skulle vi får massor 

med kunskaper om en civilisation som levde på en mycket avlägsen planet. Så 

småningom hade man valt ut 12 personer, tio män och två kvinnor. Det var åtta 

från luftvapnet, två från armén och två från marinen. Ytterligare fyra valdes ut 

som reserver fick genomgå samma träning, ifall något skulle hända med någon 

av de första 12.  

Identiteterna doldes 

Teamdeltagarnas namn och identiteter fick totalt försvinna. De fick istället 

tresiffriga nummer som sin nya identitet. Man ville försvåra för all kontakt med 

 
16 Uppgiften kommer från en fantastiskt intressant 6 minuters video som publicerades den 1 

juni 2014 - Secret Journey to Planet Serpo: A True Story of Interplanetary Travel - 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=-nz5DuWpe1w 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=-nz5DuWpe1w
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Jorden. När de saknades på sina ursprungliga arbetsplatser eller från sina nätverk 

så skulle folk tro att de sagt upp sig, fått civila arbetsuppgifter eller flyttat. 

Processen kallas ”sheep dipping”, ett begrepp som används när man badar får 

innan de ska klippas. Identiteter klipps bort på samma sätt som fåren klipps (s. 

96).  

  En idé som diskuterades var att de alla skulle registreras som döda. 

Förslaget avslogs. Len Kasten skriver att det är en stor skam att dessa 12 modiga 

rymdpionjärer för evigt måste förbli dolda i en historisk anonymitet.  

  Gruppen bestod av en teamledare, en assisterande teamledare, två piloter, 

två språkexperter, en biolog, två forskare, två läkare och en säkerhetsansvarig (s. 

97). De två kvinnorna var läkare och språkexpert. Varför bara två kvinnor? 

”Anonymous” svar var att kriterierna för urvalet ledde till detta. Dessa två 

kvinnor var de bäst kvalificerade inom sina specialiteter. 

Träningen 
Astronauternas träningsprogram genomfördes på ett hemligt läger som var 

ultrasäkert. De fick inte heller umgås med några utanför lägret. Där fanns 

bekväma bostäder, förströelse och detaljhandel, allt för att göra livet där så 

behagligt och lätt som möjligt. Där fanns möjligheter att jaga i det stora 

omgivande naturområdet (s. 98).  

  Träningen var mycket intensiv och utmanande. Ett exempel: Varje 

teammedlem låstes in i en låda på ungefär 150 x 210 cm som grävdes ner över 2 

meter under jorden under fem dagar, med bara mat och vatten, utan att ha 

kontakt med någon annan och i totalt mörker. Det var ett sätt att träna isolering 

och fångenskap. Kandidater som inte klarade detta valdes bort. Astronauterna 

skulle ju stå ut med en resa i ett rymdskepp under mycket lång tid till 

solsystemet Zeta Reticuli och man hade ingen aning om hur omständigheterna 

skulle vara på resan.  

  I ett Appendix har författaren gjort en lista på den undervisning och de 

träningsmoment som astronauterna måste genomföra (s. 227). För att ta några 

exempel:  

1) Undervisning i hur man utforskar rymden. Den genomfördes av personal från 

NASA. 

2) Undervisning om astronomi, att identifiera stjärnor, att använda teleskop 

m.m. 

3) Eben-antropologi – information som EBE1 hade förmedlat. 

4) Ebens historia – EBE1 hade förmedlat. 

5) Överlevnad, flykt, undvikandeträning. 

6) Grundläggande vapenträning. 

Och mycket mera. Författaren uppger 19 punkter. 

  Några utvalda teammedlemmar, piloterna, fick träna sig att flyga det 

rymdskepp som Eben kommit med. Planen var att man isåfall skulle kunna flyga 
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tillbaka till Jorden med det vid behov. ”Anonymous” informerade om att flera 

av de flygande tefat som människor sett under tiden 1964-1965 sannolikt var 

dessa träningsturer. Len Kasten skriver att tron att våra piloter skulle kunna 

flyga en utomjordisk farkost 40 ljusår från Zeta Reticuli tillbaka till Jorden ”var 

en mycket naiv förhoppning på den tiden” (s. 103).  

  Astronauterna utsattes således för en extrem träning, extrema utmaningar 

och extrema förväntningar. De visste att de skulle leva anonymt, kanske dö 

anonym på en främmande planet eller tvingas leva sitt liv isolerade för att de 

inte skulle kunna avslöja vad de visste (s. 106). De förstod också att de aldrig 

skulle få uppleva berömdhet och offentligt erkännande. Allt var enormt hemligt. 

En av astronauterna ångrade sig och ville hoppa av. Men han fick då veta att han 

skulle tvingas leva i lägret under de tio år som de övriga var borta, så han valde 

att följa med. 

 

Filmer avslöjar 

Len Kasten återkommer till filmer som fått berätta sanningen. Dels nämner han 

”Närkontakt av tredje graden” som producerades av Steven Spielberg och som 

i princip berättar sanningen om det diplomatiska utbytet med Serpo. Tolv 

astronauter förbereds för en resa med ett rymdskepp. De till och med sätter på 

sig solglasögon, som en hint om att planeten Serpo som de ska resa till har två 

solar och därmed är mycket ljus.  

 

Dessutom lämnas en utomjording kvar på Jorden i filmen. Kasten ägnar ett helt 

kapitel i slutet om filmen och den sekretess som omgavs inspelningen. Många 

tecken visar att Spielberg var insatt i Project Serpo. Jag var tvungen att se filmen 

igen efter det att jag läst boken. 

  Två andra filmer som återkommer i Len Kastens jämförelser är Star Trek 

1966 och Star Wars 1977. Han säger bland annat att i Star Trek hade man ännu 

inte kunskaper om tidsresor utan talade om ”warp drives”, men i Star Wars 

användes begreppet ”hyperspace”, vilket är en synonym för en tidsdimension 
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(s. 104). Science fictionfilmer har blivit lite mer intressanta att titta på efter det 

att jag läst flera böcker om den hemliga rymdforskningen. Kasten berättar att 

astronautteamet anlände till Serpo bara några få månader innan Star Trek 

publicerades år 1966.  

Resan till Serpo 

Planen var att Ebens skulle landa den 24 april 1964 på Holloman Air Force 

Base, som är en flygplats i New Mexiko, vilket de också gjorde. Syftet då var 

bara ett diplomatiskt möte och att Ebens skulle hämta hem kropparna av de nio 

döda från de två krascherna i Roswell.17 Det blev lite oklarheter omkring datum 

och syftet men president Kennedy beslöt att besöket skulle vara den tidpunkt då 

utbytet skulle ske, vilket Eben accepterade.  

 
Skapad bild på hur mötet kan ha sett ut.18 

 

  President Kennedy mördades den 22 november 1963 och fick inte vara med 

om att se det beslut han tog genomföras. Det var president Lyndon B. Johnson 

som fick ta över ansvaret, även om han enligt ”Anonymous” egentligen inte 

trodde på att det skulle gå att genomföra (s. 107).   

 Två Ebenrymdskepp var på väg till Jorden för att genomföra projektet. Ett 

 
17 Roswell UFO Crash: There Were 2 Crashes, Not 1, Says Ex-Air Force Official – 

HuffPost 6 aug. 2012 – Lee Spiegel -https://www.huffpost.com/entry/roswell-ufo-

crash_n_1715663?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8

&guce_referrer_sig=AQAAAGDN1XGcdKepkhnY3T_rFufppVUYxylZsNJDSYB02XJm2

2kFr1lPht8Fr_6cJ_7xksyGzMyTaB-GKS8pY49N6Mta1L9XAeEb0v-

ET2v543PxTCCnkG8RmITd_sf0iJOieomO1UoDzVsLltde8kHTcO4YyJtNGfkgRmLN3JL

qTBaL 
18 Bilden hämtad från ”Serpo Release” -  http://www.serpo.org/release36.php 

Startsidan - http://www.serpo.org/index.php.  

https://www.huffpost.com/entry/roswell-ufo-crash_n_1715663?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGDN1XGcdKepkhnY3T_rFufppVUYxylZsNJDSYB02XJm22kFr1lPht8Fr_6cJ_7xksyGzMyTaB-GKS8pY49N6Mta1L9XAeEb0v-ET2v543PxTCCnkG8RmITd_sf0iJOieomO1UoDzVsLltde8kHTcO4YyJtNGfkgRmLN3JLqTBaL
https://www.huffpost.com/entry/roswell-ufo-crash_n_1715663?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGDN1XGcdKepkhnY3T_rFufppVUYxylZsNJDSYB02XJm22kFr1lPht8Fr_6cJ_7xksyGzMyTaB-GKS8pY49N6Mta1L9XAeEb0v-ET2v543PxTCCnkG8RmITd_sf0iJOieomO1UoDzVsLltde8kHTcO4YyJtNGfkgRmLN3JLqTBaL
https://www.huffpost.com/entry/roswell-ufo-crash_n_1715663?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGDN1XGcdKepkhnY3T_rFufppVUYxylZsNJDSYB02XJm22kFr1lPht8Fr_6cJ_7xksyGzMyTaB-GKS8pY49N6Mta1L9XAeEb0v-ET2v543PxTCCnkG8RmITd_sf0iJOieomO1UoDzVsLltde8kHTcO4YyJtNGfkgRmLN3JLqTBaL
https://www.huffpost.com/entry/roswell-ufo-crash_n_1715663?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGDN1XGcdKepkhnY3T_rFufppVUYxylZsNJDSYB02XJm22kFr1lPht8Fr_6cJ_7xksyGzMyTaB-GKS8pY49N6Mta1L9XAeEb0v-ET2v543PxTCCnkG8RmITd_sf0iJOieomO1UoDzVsLltde8kHTcO4YyJtNGfkgRmLN3JLqTBaL
https://www.huffpost.com/entry/roswell-ufo-crash_n_1715663?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGDN1XGcdKepkhnY3T_rFufppVUYxylZsNJDSYB02XJm22kFr1lPht8Fr_6cJ_7xksyGzMyTaB-GKS8pY49N6Mta1L9XAeEb0v-ET2v543PxTCCnkG8RmITd_sf0iJOieomO1UoDzVsLltde8kHTcO4YyJtNGfkgRmLN3JLqTBaL
https://www.huffpost.com/entry/roswell-ufo-crash_n_1715663?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAGDN1XGcdKepkhnY3T_rFufppVUYxylZsNJDSYB02XJm22kFr1lPht8Fr_6cJ_7xksyGzMyTaB-GKS8pY49N6Mta1L9XAeEb0v-ET2v543PxTCCnkG8RmITd_sf0iJOieomO1UoDzVsLltde8kHTcO4YyJtNGfkgRmLN3JLqTBaL
http://www.serpo.org/release36.php
http://www.serpo.org/index.php


10 

 

av dem landade först fel, men fick hjälp att hitta rätt. Len Kasten berättar att 

fartygen landade sent på kvällen så det var strålkastare uppe, precis som i filmen 

”Närkontakt”. Han funderar lite över hur mycket information Steven Spielberg 

hade tillgång till.  

  Mottagningsgruppen bestod av sexton seniora kongresspersoner och 

militära tjänstemän. ”Anonymous” förmedlar inte deras identiteter, men menar 

att president Johnson sannolikt inte var bland dem (s. 109).  

  De tolv astronauterna väntade i en buss på området. 45 ton förnödenheter 

skulle lastas ombord på rymdskeppet. Len Kasten har i ett Appendix listat allt 

astronauterna skulle ha med sig. En lång, lång lista på över 50 musikkassetter 

med bland andra Elvis Presley, Bob Dylan, The Beatles, Frank Sinatra, men 

även klassisk musik. Dessutom var det kläder, skor, hjälmar m.m. Det 

medicinska förrådet var också omfattande inklusive kirurgiska verktyg. 

Eftersom teamet skulle forska packades det ner olika instrument både för 

undersökning och för reparationer. Lakan, filtar, vapen, överlevnadskits, 

kassettbandspelare och mycket, mycket mera följde med. De hade också med sig 

tio motorcyklar och tre militära jeepar samt utrustning till dessa. Och 

naturligtvis en massa mat och vatten samt vin och andra drycker, även 

tuggummi. Under tiden filmades det hela. Listan över all utrustning i Appendix 2 

är verkligen mycket intressant att läsa. 

 Ebens skänkte tekniska gåvor. De hade bland annat en översättningsapparat 

med sig. Den ledande amerikanske tjänstemannen fick en apparat och Eben, som 

kom att heta EBE2, behöll den andra. Så kunde de kommunicera med varandra. 

När tjänstemannen talade in i apparaten visades budskapet på en skärm i tryckt 

form. Det är ju samma teknik som vi använder idag på datorn, och jag undrar 

naturligtvis om den teknik vi använder är utomjordisk teknik. Det är mycket vi 

har hämtat från Roswellkraschen, exempelvis teknik för mörkerseende, laser, 

strålvapen, skottsäkra västar och flygplan med Stealthteknik med mera.  

  En annan gåva som Eben skänkte vid tillfället var ”The Yellow Book”, som 

var ett drygt sex cm tjockt block som var genomskinligt och som innehöll ord 

och bilder som förmedlade ”en ändlös serie historiska berättelser och bilder om 

vårt universum, Ebens planet och deras värld”, men även om Jordens historia 

och mycket mera (s. 110). ”Anonymous” skriver att det skulle ta ”en livstid att 

läsa den och ytterligare en livstid att förstå den”. The Yellow Book beskriver 

Ebens roll när det gäller utveckling av den mänskliga civilisationen på Jorden. 

Bland annat fanns det information om Jesus och att Jesus eventuellt skulle vara 

en av dem. 

  Nu informerade Eben plötsligt om att de denna gång bara skulle ta med sig 

kropparna av de döda från Roswell och sen återkomma ett år senare. Detta 

skapade enorma problem eftersom allt som skulle skickas med astronauterna nu 
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måste köras till och bevaras i förråd och det gällde också att hålla astronauterna 

på hemlig plats ett år till och dessutom hålla dem motiverade för att vänta ännu 

en tid. Den tid som bestämdes blev 16 juli 1965. Teammedlemmarna sändes 

tillbaka till lägret där de bott och fick nu genomgå mer träning och även 

utveckla nya färdigheter. Det gav bland annat språkexperterna möjlighet att 

träna sig i att förstå och tala Ebenspråk. Mötet tog ungefär fyra timmar. 

Resan 

Den 16 juli 1965 startade äntligen resan till Serpo som skulle ta omkring 10 

månader. Nu lastades astronauternas ”packning” över till rymdfartyget. De 

närvarande var så fascinerade av att allt detta lyftes in så lätt och enkelt in i 

rymdskeppet, som om Eben hade speciell teknik för att lyfta tungt. Eben 

använde sig av antigravitationsteknologi, vilket innebar att de inte hade problem 

med att hantera tunga objekt. Det var också förklaringen till det sätt som de 

hanterade den enorma last som astronauterna behövde ha med sig och som lyftes 

in i rymdskeppet vid avfarten (s. 119). Här gör teamledaren i sina dagboks-

anteckningar en koppling till hur pyramiderna, Stonehenge och andra uråldriga 

byggnader kan ha byggts i sina anteckningar. Len Kasten skriver att om Eben 

har denna ”viktlösa” teknologi så kan vi dra slutsatsen att det är en allmänt känd 

teknologi i galaxen och att de forntida astronauterna som besökte oss kände till 

den (s. 120). Om vi kunde få tillgång till den tekniken skulle vi enligt Kasten 

kunna göra oss av med lyftkranar och skyskrapor kunde byggas på nolltid.   

  Eben skulle resa genom ”worm hole”, ”maskhål”, på resan. De hade 

utvecklat teknik att resa i tidsdimensionen. Kasten nämner ”antimateria”. Jag 

ska inte ens försöka beskriva. De färdades fortare än ljuset, något som forskarna 

vid den tiden inte ansåg vara möjligt utifrån Einsteins teorier. Teamledaren 

skriver att astronauterna inte kunde se något utanför fönstren på rymdfartyget 

under resan. Serpo ligger som nämnts 40 ljusår bort – en ofattbar distans. 

Dagboken som teamledaren skrev är mycket intressant att ta del av via 

”Anonymous” information.  

  Teamet kunde fritt vandra omkring på rymdskeppet hur mycket de ville. 

Det var så stort att de hade svårt att förstå hur det kunde röra sig så oerhört 

snabbt.  

  En av astronauterna, en av piloterna, dog på vägen till Serpo i ”pulmonary 

embolism”, lungemboli. Jag konsulterar Wikipedia som skriver: ”Lungemboli 

är proppar i artärer eller artärgrenar i lungan”. 

De kommer fram 
Vid framkomsten ser teamet att himlen är blå, att skyn är mycket klar och att det 

är två solar, en är ljusare än den andra (s. 130). De ser byggnader men ingen 

vegetation, ”ett kargt land” (s. 131). Teamledaren undrar var de odlar sin föda. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A4rer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunga


12 

 

Dock visar det sig att de faktiskt odlar och de har bevattningssystem med 

drickbart vatten (s. 143ff). Forskarna i teamet fann att vattnet innehöll okända 

kemikalier. ”Det är tufft att tänka på att vi ska leva här i 10 år,” skriver 

teamledaren i dagboken. 

  Ebens lastade av allt astronauterna hade med sig och lät det ”flyta” in i ett 

underjordiskt förråd.  

 Teamet blev lite överraskade av att upptäcka att en Eben, EBE2, kunde 

prata flytande engelska, men hade vissa svårigheter med att uttala det engelska 

ljudet för w. Len Kasten fick veta att EBE2 var på Jorden år 1964, vid det första 

besöket. EBE2, som teamet upplevde var kvinnlig, hälsade dem välkomna till 

Serpo. Teamet upplevde att Eben var mycket sympatiska och medkännande. De 

insåg också snart att EBE2 var mycket intelligent. Däremot såg de inga tecken 

på kreativitet och konstaterade att ”intelligens inte garanterade kreativitet” (s. 

143).  

  EBE2 fanns vid deras sida nästan hela tiden och hjälpte till med allt de 

behövde hjälp med. Eben sov inte på samma sätt som jordmänniskorna. De 

vilade omkring fyra timmar för varje tiotimmars arbetstid (s. 173). Deras timmar 

var längre och i och med det var också deras dagar längre. Teamledaren berättar 

i sin dagbok efter tre år att de gett upp Jordtiden, timmar, dagar, veckor och 

månader. De måste börja använda Ebentid men samtidigt måste de hålla viss 

koll på Jordtiden så de skulle veta när det var dags att åka hem. De försökte 

använda de två solarnas rörelse för att hålla koll på tiden, men det gick inte. De 

hade en batteridriven jordisk klocka, men när batteriet tog slut glömde man sätta 

in ett nytt. Då förlorade de Jordtiden. Man konstaterade också att de jordiska 

naturlagarna inte gick att applicera på Serpo (s. 174). 

  Teamet fick senare veta att detta inte var Ebens ursprungsplanet utan de 

valde den när tvingades fly från sin hemplanet på grund av kraftiga vulkanut-

brott.  

  Teamet såg att Eben granskade dem ingående och förstod att för dem var 

det de som var ”utomjordingar”. De såg inte många varelser som såg annorlunda 

ut än Eben med nåt undantag, bland annat en varelse som såg ut som en 

”Praying Mantis”, en ”bönsyrsa”. Den kom från en planet som heter Corta, 

berättade EBE2.  

Serpo studeras 

Serpo beräknades vara omkring 3 miljarder år gammal. Det har länge pågått 

diskussioner om hur gammal Jorden är. Enligt Wikipedia har forskare kommit 

fram till att Jorden måste vara mellan 4 och 5 miljarder år. Serpos två solar 

beräknades vara omkring 5 miljarder år. Ebens civilisation beräknades vara 

omkring 10,000 år gammal. Som nämns kom de från en annan planet för 
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omkring 5,000 år sedan. 

  Det fanns nu omkring 100 olika byar eller kommuner där Ebens bodde. De 

använde bara en liten del av planeten. De hade gruvor och industrier på andra 

platser. Underjordiska floder flöt upp i dalarna (s. 184). 

  Det tog astronauterna några månader att anpassa sig till atmosfären på 

Serpo. Innan de vande sig led de av huvudvärk, yrsel och desorientering. 

Strålningsnivån var något högre på Serpo än på Jorden.  

  Efter ungefär sex år flyttade teamet norrut där det var lite kallare och där 

det fanns riklig vegetation. Eben byggde ett litet samhälle till teamet.  

Teknologi 

Len Kasten berättar om olika tekniska apparater som de såg på Serpo, platt-TV, 

I-pad med mera och han undrar om vi fått denna teknologi från Eben (s. 139). 

De använde sig också av ett hydroponiskt vattensystem när de odlade, vilket vi 

också utvecklat på Jorden. 

 

 
Hydroponiskt vattensystem 

I ett speciellt kapitel beskriver Kasten den teknologi som teamet såg på Serpo. 

Man använde sig av fri energi, vilket vi inte var främmande för efter Nicola 

Teslas experiment (s. 209). Ebens använde vapen med partikel-strålning i det 

långa krig de hade mot sina fiender. De använder också vapen som bygger på 

ljudvågor (s. 215). De farkoster de hade drevs med antigravitation. De rörde sig 

ovanför marken och hade därför inga hjul. Ebens kunde ju också lyfta mycket 

tunga föremål utan problem.  

  I Appendix 5 beskriver Len Kasten ”The Crystal Rectangle”, en energi-

form som användes av teamet för att ladda deras elektriska utrustning. Om jag 

förstått rätt upptäcktes den tekniken i samband med det kraschade rymdfartyget i 

Roswell och det användes senare för kommunikationen mellan Jorden och 

Serpo. På en kort 6-minuters video beskrivs med bilder hur den fungerar, 

”Secret Journey to Planet Serpo: A True Story of Interplanetary Travel”.19 

 
19 https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=-nz5DuWpe1w  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=-nz5DuWpe1w
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  De kunde klona och skapa artificiella livsformer (s. 210). De hade teknik 

där händelser i det förflutna, så långt tillbaka som 2,000 år, kunde visas (s. 213). 

Len Kasten spekulerar i om Eben hade tillgång till teknik som kunde användas 

för att läsa i ”Akashakrönikan”. Kasten använder ”den sovande profeten” 

Edgar Cayce som exempel. Cayce hade förmåga att ”läsa” Akashakrönikan.20 

Jag kan här nämna den danske vishetsläraren Martinus som hade samma 

förmåga, men han kallade det att ha tillgång till ”kosmiskt medvetande”.21  

  Eben hade förmåga till ”interstellär kommunikation”, d.v.s. att 

kommunicera mellan olika planeter och galaxer. De hade också teknik för 

översättning av olika språk, något vi fått utvecklat under senare tid även på 

Jorden, vilket bland annat beskrivs av Sveriges Facköversättareförningen, 

SFÖ.22  

 

 
Bilden hämtad från PC för alla.23 

Maten 
Eben lagade mat, en lags stuvning som var ”extremt smaklös”. Temat använde 

mängder av salt och peppar. Eben bakade också ett slags bröd som inte jästes 

och ”smakade ganska bra” men gav teamet förstoppning (s. 144). De var 

tvungna att dricka massor med vatten för att kunna smälta brödet. Det livsmedel 

som både Eben och teamet tyckte om var frukt. Eben åt mängder med frukt. Den 

såg annorlunda ut än den teamet var vana vid men var mycket söt och god och 

påminde lite om melon och äpplen (s. 145). 

  Eben tillät teamet att döda djur till mat. En i teamet sa att det smakade som 

björn. Teamet tyckte det var konstigt att Eben kunde klona djur och mänskliga 

varelser, men de åt inte kött och tittade konstigt på teamet när de åt kött (s. 171). 

Teamet behövde köttet för proteinet.  

  Sen var det tema ”kiss och bajs”. Eben verkade inte ha något behov av att 

föra ut sånt ur kroppen som jordmänniskorna tvingades göra. Deras kroppar 

verkade extremt effektiva när det gällde att processa allt de åt. De släppte ifrån 

 
20 https://www.edgarcayce.se/node/22  
21 Martinus’ ”Kosmiskt medvetande”  https://www.varldsbild.se/Product.aspx?ProdNo=15011  
22 https://sfoe.se/sv/jobba-som-oversattare/oversattningsteknik/  
23 https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.620053/app-oversattning-translate  

https://www.edgarcayce.se/node/22
https://www.varldsbild.se/Product.aspx?ProdNo=15011
https://sfoe.se/sv/jobba-som-oversattare/oversattningsteknik/
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.620053/app-oversattning-translate
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sig nån liten plopp, ”ungefär som en katt”, och teamet såg aldrig att de behövde 

”kissa”. Eben fick gräva mycket och djupt för att hjälpa teamet att bli av med sitt 

avfall. 

 

Samhället 
Ebens samhälle bestod av två grupper, eliten som kontrollerar och vaktar 

vetenskapen och teknologin och massan som är manipulerad och hålls i 

okunskap. Arbetet styrdes inte av klockan utan av solarnas rörelser. Varje 

kommun hade ett högt torn som filtrerade solens strålar och visade när det var 

dags för aktiviteter. 

  Ebens roade sig med enkla spel och lekar. Det fanns varken television eller 

radio. Alla hade en liten apparat på sig som gav order om att en viss uppgift 

skulle utföras (s. 164).  

  Det fanns inga affärer, varuhus eller shoppingcentra. Ebens fick allt de 

behövde, vilket förmedlades från centra dit Eben gick för att hämta detta. Det 

fanns inga pengar (s. 165). 

  Eben hade familjer. De bodde i enkla hus som var byggda av en slags lera 

och nåt som liknande trä samt lite metall. Alla hus såg likadana ut. De hade fyra 

rum, ett sovrum där alla sov, ett kök, ett allrum och ett rum för skräp och avfall.  

 
Bilden hämtad från ”Enki Speaks”24 

 

  De inte bara levde och agerade lika, de såg alla likadana ut. Teamet lärde 

sig så småningom att skilja på dem genom rösterna.  

  Alla manliga Eben hade en partner och de verkade göra barn på samma sätt 

som vi gör. De var bara tillåtna att ha ett begränsat antal barn. Teamet såg aldrig 

någon familj med fler än två barn (s. 166). De i teamet som var medicinskt 

utbildade fick se förlossningar och de fick följa dessa barn över en period och 

 
24 OUR ET ALLIES, EBES FROM SERPO, HELPED US CREATE AN INTERSTELLAR 

FLEET: Hear Len Kasten Share Defense Information Agency Documents 

Enki Speaks - https://enkispeaks.com/our-et-allies-ebes-from-serpo-helped-us-create-an-

interstellar-fleet-hear-len-kasten-share-defense-information-agency-documents/  

https://enkispeaks.com/our-et-allies-ebes-from-serpo-helped-us-create-an-interstellar-fleet-hear-len-kasten-share-defense-information-agency-documents/
https://enkispeaks.com/our-et-allies-ebes-from-serpo-helped-us-create-an-interstellar-fleet-hear-len-kasten-share-defense-information-agency-documents/
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konstaterade att de växte med en ”oroande hastighet” (s. 167).  

  En Eben, EBE5, som teamet kallade ”Eben Einstein” följde teamet 

mycket. Han verkade börja intressera sig för teamets frihetskänsla och ville veta 

mer om deras frihetsprinciper. Men helt klart var att Eben anpassade sig till sina 

besökare på samma sätt som de anpassade sig till Ebens samhälle.  

  Ebens hade en musikkultur. Deras musik var rytmiska toner, som framför-

des på trummor och klockor och de tyckte om att lyssna på sånger som var 

rytmiska. De tyckte också om att dansa. 

  Det fanns en hel del olika djurraser. Den märkligaste kallades ”Beast”, 

”odjuret”, som såg ut som en stor oxe. Den var skygg och var aldrig fientlig. Ett 

annat djur såg ut som ett bergslejon. Det var nyfiket men aldrig fientligt. De såg 

också ett stort djur som såg ut som en orm. Den hade människoliknande ögon. 

Det var enda gången som teamet såg att Ebens använde vapen och dödade den 

(s. 189). Det var också enda gången de såg en sån orm. Det fanns insekter och 

andra småkryp. De gick inte in i teamets utrustning (s. 191). Däremot såg de 

inga flygande insekter. Teamet ägnade en hel del tid åt att studera djurlivet på 

Serpo. 

  Len Kasten konstaterar att Ebens samhälle var ett samhälle som liknande 

det som George Orwell beskrivit i sin bok ”1984”. Eben hade en militär styrka 

som dök upp direkt om något hände som inte var accepterat. Kasten skriver att 

”tyranni och slaveri finns i många världar i Vintergatan”. De kunde tydligt se 

på Serpo vad som skulle kunna ha hänt på Jorden om fascisterna hade vunnit 

andra världskriget. Min kommentar är att de med stor sannolikhet inte har gett 

upp utan gör nya försök, vilket det finns många tecken på om man studerar 

fenomenet New World Order, NWO.                   

 

Konfrontation 
Det blev lite problem när teamet meddelade att de ville ta med sig sin döda 

teammedlems kropp hem till Jorden. Men Eben berättade att de använt blodet 

och vissa kroppsorgan för sina experiment med kloning av andra individer (s. 

150). En av teammedlemmarna började då svära och kalla Ebenläkaren för 

otrevliga saker så kamraterna fick föra ut honom ur rummet. Teamet insåg att 

det var enormt viktigt att hålla god stämning och goda relationer till Eben. Dessa 

kunde ju låsa in dem och göra vad som helst med dem utan att Jorden fick veta 

något. Teamledaren skriver att de inte kunde göra något åt vad som hänt med 

den döde gruppmedlemmen. EBE2 arbetade också på att lugna ner stämningen 

och upprepade om och om igen att alla måste vara ”trevliga”. Teamledaren 

skriver att ”vi kom inte 40 ljusår för att starta krig med Eben” (s. 150). 

  Len Kasten skriver att Eben hade ett laboratorium där de sysslade med 

genforskning, genmanipulering, kloning och hybridicering. De forskare som 

ingick i teamet borde sannolikt ha känt till DNA-forskningen och den 

hybridicering som blev känd på grund av att de människor som blev bortförda 
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av De Grå utomjordingarna hade berättat.25 Vissa källor menar att De Grå själva 

var kloner.  

  I Ebens laboratorium fanns ett slags badkar som vart och ett innehöll 

mycket konstiga kroppar för experimenten, vilket chockade teammedlemmarna 

(s. 153). Många av dessa märkliga kroppar kom från andra planeter, berättade 

Eben. De var inte intelligenta varelser, snarare ”djur”. Då förstod teamet att 

kropparna var djur från andra planeter. Teamledaren beskriver i dagboken hur en 

del av dessa varelser såg ut. Ett par såg ut som människor med hundhuvuden 

som exempel. Och jag associerar då till att många egyptiska ”gudar” hade 

djurhuvuden och flera författare menar att dessa var utomjordiska varelser. 

 

 
  Teamledaren skriver att Ebens inte var den humana civilisation som de 

trodde, men han konstaterade också att de inte dolde någonting. Teamet fick se 

allt de ville se. Det verkade också som om Eben inte kunde ljuga (s. 157).   

  Len Kasten drar slutsatsen att Ebens har samma kompetenser och 

möjligheter som De Grå när det gäller genmanipulering och genetisk forskning 

sen detta började under 1950-talet i underjordiska laboratorier som exempelvis 

vid Dulce i New Mexico (s. 158). Flera visselblåsare har berättat om genetiskt 

modifierade ”freaks”, ”miss-foster”, i dessa utrymmen. Kasten menar att vi har 

lärt oss massor av dessa ”utomjordiska” experiment. Dock vet vi inte om vi 

lyckats skapa liknande ”monster” som Eben. Det kanske är en av anledningarna 

till hemlighållandet, funderar han. Kan det ligga någon sanning bakom Dr. 

Frankensteins skapelse? 

  I skrivande stund beskriver Carly Cassella experiment i Japan om hybrider 

mellan människa och djur.26 Ethan HIF berättar om experiment i Kina där man 

 
25 David M. Jacobs har i sin bok “Walking Among Us – The Plan to Control Humanity” 

berättat ingående om den hybridicering som pågår - 

http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf 
26 Japan Approves Groundbreaking Experiment Bringing Human-Animal Hybrids to Term – 

Carley Cassella – 30 juli 2019 - 

https://www.sciencealert.com/japan-just-gave-approval-for-scientists-to-work-on-human-

animal-embryo-experiments 

https://www.naturalnews.com/author/ethanh
http://www.piahellertz.com/Walking_Among_Us-David_Jacobs.pdf
https://www.sciencealert.com/japan-just-gave-approval-for-scientists-to-work-on-human-animal-embryo-experiments
https://www.sciencealert.com/japan-just-gave-approval-for-scientists-to-work-on-human-animal-embryo-experiments
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inplanterar mänskliga gener i apor för att göra dem ”smartare”.27 Bob Stein 

berättar att en rysk forskare vill påverka generna för att förbättra babies med 

hjälp av CRISPR-teknik. CRISPR-tekniken tillåter forskare redan att göra 

mycket exakta ändringar av DNA, och det kan revolutionera hur läkare 

förhindrar och behandlar många sjukdomar. Men att använda det för att skapa 

genmodifierade barn är fortfarande allmänt ansett som oetiskt. Men då försvarar 

sig en forskare med att säga: "Hur kan det vara oetiskt om vi kan göra [en] frisk 

baby istället för en sjuk?"28 Den s.k. transhumanistiska forskningen öppnar upp 

möjligheterna för psykopatiska ”Frankesteinforskare” som inte har några etiska 

begräsningar i hemliga laboratorier både ovan jord och i underjorden. 

 

Sjukdom och död 
Ytterligare två teammedlemmar blev sjuka och dog på Serpo. En av säkerhets-

männen var den förste som dog – i en olycka. Teamledare berättar ingående om 

hur en Ebenläkare försökte återuppliva honom när Eben så hur förtvivlade 

teammedlemmarna blev, att de grät. Även om teamets läkare konstaterat att han 

var död lät de Ebenläkaren ändå försöka. Ebens genomförde en ceremoni över 

den döde, samma ceremoni som när en Eben dog (s. 180). Då var alla Ebens 

tvungna att närvara. Efter ceremonin var det fest. Stora bord med mat togs fram 

och alla åt och dansade och spelade spel. Detta skedde vid alla dödsfall bland 

Eben som teamet bevittnade.  

  Senare dog en av teamets läkare av lunginflammation. Teamledare berättar 

att de höll sig friska genom att vara upptagna hela tiden och genomföra målen 

med sin mission. 

  Eben var mycket intresserade av teamets religiösa utövande. De dyrkade en 

”Supreme Being”. ”Det verkade vara en slags gudom som var kopplad till 

Universum”, skriver teamledaren i dagboken (s. 181). Len Kasten reflekterar 

över att det är lättare att ha kontroll över medborgare som håller sig till regler 

och trossystem som kommer från en yttre gudomlig källa. Ebens var tvungna att 

delta i en slags gudstjänst varje dag. I ett kort slutkapitel berättar ”Anonymous” 

att Eben dyrkar en ”Gud” och att de tror på reinkarnationen, den eviga själen 

och karmalagen (s. 256). 

   

 
27 Planet of the Apes becomes reality after Chinese scientists implant human genes into monkeys to make them 

“smarter” – Ethan Huff – 28 april 2019 -  

https://www.naturalnews.com/2019-04-28-planet-of-the-apes-becomes-reality-after-chinese-

scientists-implant-human-genes-into-monkeys.html  
28 A Russian Biologist Wants To Create More Gene-Edited Babies - June 21, 2019       

https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/06/21/733782145/a-russian-biologist-wants-

to-create-more-gene-edited 

babies?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&t=15615

33907351  
 

https://www.naturalnews.com/2019-04-28-planet-of-the-apes-becomes-reality-after-chinese-scientists-implant-human-genes-into-monkeys.html
https://www.naturalnews.com/2019-04-28-planet-of-the-apes-becomes-reality-after-chinese-scientists-implant-human-genes-into-monkeys.html
https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/06/21/733782145/a-russian-biologist-wants-to-create-more-gene-edited%20babies?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&t=1561533907351
https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/06/21/733782145/a-russian-biologist-wants-to-create-more-gene-edited%20babies?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&t=1561533907351
https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/06/21/733782145/a-russian-biologist-wants-to-create-more-gene-edited%20babies?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&t=1561533907351
https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/06/21/733782145/a-russian-biologist-wants-to-create-more-gene-edited%20babies?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&t=1561533907351


19 

 

Strålning 

I ett kort avsnitt tar Len Kasten upp strålningsrisken. Teamledaren visste att de 

utsattes för höga doser strålning. ”Anonymous” meddelar i ett mejl år 2005 att 

teamet sannolikt hade teknik för att upptäcka och mäta strålningsnivån. Han 

menar att RADACS-tekniken fanns då. Jag fick Googla – “Nuclear Research 

Corporation's Radiological Assessment Display and Control System 

– RADACS” – men blev inte klokare av det. Jag förstår att det var en teknik för 

att hålla koll på strålningsnivån. Han berättar också att man hade dosimetrar som 

visade strålningsnivån, något som även astronauterna som reste till Månen åren 

1969-1971 hade på sig. ”Anonymous” menade också att Eben kan ha 

tillhandahållit något slags ”antistrålningspiller” (s. 192). Teamet utsattes dock 

för höga doser av strålning och de flesta av dem dog senare på grund av 

sjukdomar kopplade till strålningen (s. 193). 

 

Hemresan 

Teamet stannade på Serpo under 13 år. De tre extra åren berodde på att de inte 

klarade av att hålla koll på Jordtiden (s, 194). Serpodagen var 43 Jordtimmar. 

Len Kasten visar svårigheterna att hålla koll med hjälp av matematiska 

beräkningar som jag inte kan förklara.  

  Teamet återvände till Jorden den 18 augusti 1978. Jag skriver detta i 

augusti 2019 så det blir exakt 41 år sedan de kom hem. Tre hade dött, två beslöt 

sig för att stanna kvar på Serpo och leva där resten av sina liv, så det var bara sju 

som återvände. De två som valde att stanna kvar hade blivit förälskade i kulturen 

och i planeten (s. 195). De beordrades inte heller att återvända. Kommunika-

tionen mellan dem som stannade kvar och de som återvänt fortsatte till omkring 

år 1988, d.v.s. i 10 år. De två som dött placerades i kistor på Serpo och 

begravdes, men deras kroppar togs sen med till Jorden.  

  De återvändande isolerades från år 1978 till 1984 på olika militära 

anläggningar. The Air Force Office of Special Investigation, AFOSI eller OSI, 

som enligt Wikipedia är en amerikansk federal polismyndighet som hör till 

flygvapendepartementet, hade ansvaret för dem som återvänt och för att skydda 

dem och se till att de var trygga. Det var också till dem som astronauterna fick 

avrapportera sina upplevelser och erfarenheter. Denna avrapportering lär ha 

pågått ungefär ett år och den dokumentation som förmedlades blev en 3000-

sidig rapport. Varje teammedlem hade haft en inspelningsapparat med sig där de 

kunde prata in rapporter och iakttagelser och de hade haft med sig mängder med 

kassettband för inspelning. En siffra anges: Teamet tog med sig 60 lådor som 

var och en innehöll 100 stycken 90-minuters kassetter, vilket gör 6,000 kassetter 

(s. 197).  

  Det togs också 3,000 foton som togs tillbaka till Jorden. Men det fanns 

tydligen krafter som inte ville att dessa bilder skulle publiceras. Len Kasten 

beskriver ingående med hjälp av information från ”Anonymous” om de tekniska 
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svårigheter som uppstod när man försökte öppna och titta på bilderna. Jag ska 

inte ens försöka sammanfatta problemen (s. 197 ff).  

   Teamet tog också med sig prover från Serpo, bland annat jord, vegetation 

och vatten (s. 189). 

  ”Anonymous” berättar att den siste överlevaren från projektet, inklusive de 

som var reserver och aldrig reste iväg, utan som fick stanna på Jorden i 

skyddade omständigheter, dog år 2002 i Florida. Dessa hjältar blev okända för 

världen. Namnlösa levde de i en annan värld under 13 år. Okända levde de sedan 

på Jorden, där de dog en för tidig död på grund av strålningen på Serpo. 

  Len Kasten skriver att han hoppas att de slapp skymfen att inte få ha sina 

rätta namn på sina gravstenar (s. 205). 

 

Slutrapport 

Den berömde astronomen Carl Sagan var involverad i programmet. Han 

var skeptisk till det hela i början men gick så småningom med på att 

arbeta fram den slutgiltiga 3000-sidiga rapporten som presenterades år 

1980 (s. 176, 205). Många tror att Carl Sagans roman ”Contact” som 

skrevs år 1985 och blev en ”bestseller” kan ha inspirerats av hans 

insiderskunskaper från Serpoprojektet. Boken blev senare en film med 

Jodie Foster i huvudrollen.  

 

 
 

Len Kasten menar att Carl Sagan nog var tvungen att vara skeptisk i 

början på grund av sin position på den astronomiska institutionen. Sagan 

var också medlem i Council on Foreign Relations och man tror också att 

han var medlem i MJ-12, som är en hemlig organisation vars syfte är att 

studera främmande civilisationers teknologi för att kunna använda den.29    

  Kontakterna mellan Eben och Jorden lär ha fortsatt. Len Kasten 

publicerar ett schema med datum över Ebens besök på Jorden. Han räknar 

upp årtalen efter 1978, 1983, 1991, 1996, 1999 (den 28 november 1999 – 

det är två veckor efter min disputation som skedde den 12 november 1999 

 
29 Dr. Robert M. & Ryan S. Wood: Majestic Document Researchers - CLASSIFIED 

DOCUMENTS VALIDATE MILITARY AND PRESIDENTIAL INVOLVEMENT WITH 

UFOs - http://www.disclosureproject.org/Update-091001.htm  

http://www.disclosureproject.org/Update-091001.htm
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😊), 2001 samt den 12 november 2009. Senaste gången, år 2009, landade 

de på Johnston Atoll (s. 202).  

 

 
Johnston Atoll ligger ungefär 1 400 kilometer väst om Hawaii 

Den gången varade besöket i 12 timmar och 18 tjänstemän från hela 

världen deltog i mötet. Det verkar enligt en artikel på nätet vara en 

övergiven militärbas.30 Len Kasten räknar upp vilken typ av tjänstemän 

som deltog i mötet, bland annat representanter från Vatikanen, från FN, 

från USA - Vita Huset, Kina och Ryssland och dessutom några ”speciella 

gäster”. Det fanns representanter från militären och språkexperter (s. 

203). Det utbyttes gåvor. Eben gav tekniska gåvor. Vatikanen gav två 

religiösa målningar från 1100-talet. Man gjorde också upp om möten både 

år 2010 och 2012 som enligt Len Kasten genomfördes (s. 204).  

  Boken publicerades 2013, så det finns inga uppgifter om vad som 

hänt sen dess.  

  Se detta var en omtumlande resa – även för mig. 

 

 
30 Johnston Atoll’s Abandoned Military Base – 10 april 2017 - Dr. Ronald H. Kienitz, 

https://ronaldhkienitzdo.wordpress.com/2017/04/10/johnston-atolls-abandoned-military-base/  

 

https://ronaldhkienitzdo.wordpress.com/category/dr-ronald-h-kienitz/
https://ronaldhkienitzdo.wordpress.com/2017/04/10/johnston-atolls-abandoned-military-base/

