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Our Ancestors Came    

From Outer Space 

Av Maurice Chatelain  

(1978) 

Pia Hellertz – Maj 2018 

Maurice Chatelain var en fransman och elektronikingenjör som flyttade till 

USA år 1955 med hustru och tre söner. Under de kommande 20 åren arbetade 

han inom olika rymdforskningsprogram och industrier. Han var specialist på 

elektronisk navigation. Han har en omfattande bakgrund inom USA.s flotta, 

NASA och flygvapnet och konstaterar att han aldrig hade fått den fantastiska 

karriär i Frankrike som han fick i USA. År 1959 startade han på Ryan 

Electronics som chef för gruppen som forskade inom elektromagnetism. Här 

fick han möjlighet att utnyttja sin tekniska kreativitet och fick under den här 

tiden elva patent. Företaget specialiserade sig på att bygga droner, små pilotlösa 

flygplan som flygvapnet använde för att träna sina krigspiloter, som sköt ner 

dem snabbare än Ryan hann bygga dem, berättar författaren.  

Apolloprogrammet 

Chatelain startade sin karriär inom NASA för att hjälpa till med att skapa 

Apolloprogrammet, vars syfte var att landsätta människor på Månen innan 1960-

talet var över, samt se till att de kom säkert tillbaka hem till Jorden. Rymdfär-

derna utfördes mellan 1961–1972 och den första månlandningen skedde den 20 

juli 1969 med Apollo 11.     

  Ett av Chatelains patent handlade om ett automatiskt landningssystem som 

kom att användas på månresorna, vilket innebar en mjuk landning utan skador 

på raketerna (s. 9). Han berättar att när Apolloprojektet startade fanns det inget 

kommunikationssystem som var nog känsligt för att kunna överföra rösterna 

mellan Jorden och Månen och ändå mindre att överföra TV-bilder på det 

avståndet. Det måste utvecklas och byggas. Enorma antenner måste byggas på 

olika platser för att rymdraketerna alltid skulle kunna ha kontakt med Jorden när 

de snurrade runt Månen. Maurice Chatelain blev ansvarig för detta arbete. 

Författaren berättar att Apolloprojektet kostade miljarder av skattebeta-larnas 

pengar, men ”ingen klagade över det på den tiden” (s. 11).  

  Chatelain berättar att han skickade in ett paper till en internationell 

astronautkonferens i Paris år 1963, men ”det var exakt det ögonblick när mina 

problem började”, skriver han (s. 12). Dels behövde han en tids semester och 
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dels ville han berätta om sitt arbete med Apolloprojektet, men det hade han inte 

tillåtelse att göra. Men, skriver han, ”ett mirakel hände”. Under den här tiden 

upptäckte man att solfläcksaktiviteten skulle vara på sin mest aktiva nivå just när 

Apolloprojektet skulle genomföras och man behövde beräkningar på vad detta 

skulle kunna innebära för projektet. Det mest kvalificerade laboratoriet för 

solfläcks-förutsägelser låg i Frankrike, nära Paris, där astronautkongressen 

skulle genomföras. Man insåg att det inte hade varit särskilt klokt att skicka dit 

någon som inte kunde franska för att kommunicera med fransmän som kunde 

väldigt lite engelska. ”Tro mig eller inte, men av alla människor vid North 

American Aviation, så var det bara en enda person som hade alla nödvändiga 

kvalifikationer, så det beslöts att jag skulle spendera fyra veckor i Frankrike” 

med alla utgifter betalade av NASA (s. 13). Chatelain konstaterar att han i det 

ögonblicket förlorade några vänner.  

 

Extraterrestrials och rymdkommunikation 

Det var under tiden i Paris som Chatelain fick kontakt med en man som 

berättade att han var intresserad av rymdkommunikation och extraterrestrials, 

d.v.s. varelser som kommer från andra planeter. De träffades över en lunch och 

Chatelain berättade för mannen, vars namn han inte vill nämna, allt han visste 

om Apolloprogrammet, och mannen berättade för honom om sånt han inte hade 

en aning om tidigare, som exempelvis om att forntida civilisationer förts till 

Jorden med astronauter från yttre rymden för många tusen år sedan och om 

genmanipulering av varelser som sen blev Jordmänniskor.  

  Chatelain berättar att diskussionen på konferensen var tänkt att handla om 

Apolloprogrammet och frågan om att göra upptäcktsfärder till Månen, men han 

berättar att den livligaste diskussionen kom att handa om möjligheten att skapa 

gigantiska antenner för radioteleskop för att undersöka universum. Han såg 

också skillnaderna mellan de ryska och de amerikanska forskarna. Den ryska 

ledningen uppmuntrade rymdforskningen, vilket inte den amerikanska gjorde då.  

Resor till Månen 

Ett tema som jag varit osäker på och vacklat om i flera år är frågan om vi 

faktiskt landade på Månen eller om det är en bluff som många källor på Internet 

hävdar. Man anför ett antal ”fakta” som bevisar att det är en bluff, exempelvis 

den vajande flaggan, skuggorna på bilderna, avsaknaden av stjärnor på bilderna, 

det omöjliga att ta sig helskinnade och levande genom Van Allen-bälten och 

många flera. Man hävdar att alla bilder och filmer tagits i ateljé på Jorden. Det 

påstods att filmregissören Stanley Kubrick avslöjat på en video att han filmat 
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scener i ateljé, men denna video har visat sig vara en förfalskning.1 Även hans 

dotter, Vivian Kubrick har för bara ett par år sedan tagit upp detta på Twitter 

och skriver: "En sann konstnär som min far vars höga grad av konstnärlig 

integritet, vars politiska och sociala medvetenhet uppenbarligen var närvarande 

i nästan varje film han gjorde, och vars kontroversiella ämnen han bokstavligen 

satte sitt liv i fara för, fortsatte han ändå med att göra filmerna han gjorde ... 

Tycker du inte att han skulle vara den sista personen någonsin för att hjälpa den 

amerikanska regeringen med ett sådant hemskt förräderi mot sitt folk?"2    

  Efter att ha läst Maurice Chatelains och flera andra författares böcker3 är 

jag idag övertygad om att vi faktiskt var på Månen på 60-talet och jag undrar 

varför det spridits desinformation om att vi inte var där? Många undrar varför vi 

inte återkom. Flera av författarna menar att det beror på att Extraterrestrials 

redan var där och att de förbjöd oss att återkomma.4 

Rymdraketerna 

Chatelain beskriver mycket detaljerat med många fakta hur rymdfarkosterna 

fungerade, något som kanske den mer tekniskt intresserade läsaren kan ha glädje 

av. Han berättar om misslyckanden och framgångar. Om raketer som brann upp, 

om astronauter som dog under försöken. Den första, Apollo 1, sköts upp 27 

januari 1967 men exploderade och tre astronauter dog. Apollo 7, 8, 9 och 10 

gjorde resor runt Månen med astronauter ombord. Författaren räknar upp 

namnen på alla deltagarna.   

  Apollo 11 med Neil A Armstrong, Michael Collins och Buzz Aldrin 

ombord var den första att landa på Månen, vid the Sea of Tranquilility kl. 4.17 

p.m. den 20 juli 1969. Nästa år är det således 50-årsjubileium. Undrar om och 

hur det kommer att tas upp i officiella media? 

  Resan tog 102 timmar och 45 minuter från Jorden. Neil Armstrong blev 

                                         
1 VERIFIED HOAX: Stanley Kubrick Moon Landing Confession Video Proven FAKE - 

https://www.youtube.com/watch?v=niEcNiU_2jA. 
2 Did Stanley Kubrick FAKE the 1969 Apollo 11 Moon Landings? His daughter finally speaks 

out - 

https://twitter.com/ViKu1111/status/750231247994155009?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=ht

tps%3A%2F%2Fwww.express.co.uk%2Fentertainment%2Ffilms%2F687305%2FStanley-

Kubrick-FAKE-Moon-Landings-daughter-conspiracy-NASA-Buzz-Aldrin-Neil-Armstrong 
3 Corso, Philip J. (1997) The Day After Roswell. With William J. Birnes. 

Tompkins, William Mills (2016) Selected By Extraterrestrials – My life in the top secret 

world of UFOs, think-tanks and Nordic secretaries. 

Greer, Steven M. (2017) Unacknowledged – An expose of the Worlds Greatest Secret. 
4 Why Hasn't NASA Returned To The Moon?-   

Se även The Reason NASA Never Returned To The Moon (Full Documentary) - 

https://www.youtube.com/watch?v=nHFmmbtUHr0  
 

https://www.youtube.com/watch?v=niEcNiU_2jA
https://twitter.com/ViKu1111/status/750231247994155009?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.express.co.uk%2Fentertainment%2Ffilms%2F687305%2FStanley-Kubrick-FAKE-Moon-Landings-daughter-conspiracy-NASA-Buzz-Aldrin-Neil-Armstrong
https://twitter.com/ViKu1111/status/750231247994155009?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.express.co.uk%2Fentertainment%2Ffilms%2F687305%2FStanley-Kubrick-FAKE-Moon-Landings-daughter-conspiracy-NASA-Buzz-Aldrin-Neil-Armstrong
https://twitter.com/ViKu1111/status/750231247994155009?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.express.co.uk%2Fentertainment%2Ffilms%2F687305%2FStanley-Kubrick-FAKE-Moon-Landings-daughter-conspiracy-NASA-Buzz-Aldrin-Neil-Armstrong
https://www.youtube.com/watch?v=nHFmmbtUHr0
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därmed den första människan att stiga ner på Månen där han uttalade de 

bevingade orden ”Det är ett litet steg för en människa, men ett gigantiskt steg 

för mänskligheten”.  

 

Buzz Aldrin följde efter honom efter några få minuter, medan Collins flög runt 

Månen. Alla kom tryggt tillbaka till Jorden den 24 juli.  

  Författaren fortsätter att berätta om Apollo 12, 13 och14 som hade bland 

annat Edgar D. Mitchell ombord, samt Apollo 15, 16 och 17.  

 

Astronaut Edgar D. Mitchell, Apollo 14, står vid den uppsatta amerikanska flaggan på 

månytan från uppdragets första rymdpromenad. Han fotograferades av astronaut Alan B. 

Shepard Jr., uppdragsbefälhavare.5 

Författaren räknar upp besättningarna på samtliga flygningar, på vilka platser på 

Månen de landade, vad de gjorde där och vilka praktiska problem de utsattes för.  

   Författaren berättar att flera märkliga saker hände astronauterna, vilka han 

berättar lite om men han vill inte avslöja sina källor. Han reserverar sig också 

för de uppgifter han fått och skriver ”eftersom jag personligen inte var där när 

                                         
5 Bilden hämtad från https://www.nasa.gov/feature/apollo-astronaut-edgar-mitchell-dies-at-age-85.  

https://www.nasa.gov/feature/apollo-astronaut-edgar-mitchell-dies-at-age-85
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dessa påstådda händelser ägde rum” (s. 19). Bland annat kan det bero på att 

både amerikaner och ryssar tog med sig upptäckter tillbaka som ingen förväntat 

sig. 

  Men amerikanarna började bli missnöjda med detta både på grund av de 

enorma kostnaderna och dessutom eftersom TV-sändningarna hade ockuperat 

tid från deras omhuldade fotbollstävlingar.   

  Det blev totalt 12 astronauter som satte sin fot på Månen under Apollo-

programmet. 

Geminiprogrammet 

Före Apolloprogrammet genomfördes ett antal uppskjutningar inom 

Geminiprogrammet under åren 1965–1966. Inte en enda flygning var utan 

problem, berättar Chatelain, men på grund av astronauternas tekniska kompetens 

så var det inga allvarliga olyckor och inga astronauter skadades. 

Extraterrestrials 

Chatelain konstaterar att alla Gemini- och Apolloresor följdes på avstånd och 

ibland ganska nära av extraterrestrials rymdskepp, ”flygande tefat” eller UFOs. 

Varje gång detta hände rapporterades det till Mission Control, som sen 

beordrade ”absolut tystnad” (s. 23). Astronauterna använde kodordet ”Santa 

Claus” för de UFO de rapporterade om. När Apollo 8 med bland annat James 

Lovell ombord hade besökt Månens baksida berättade han så att alla kunde höra: 

”Vi har blivit informerade om att Santa Claus faktiskt existerar!” (s. 23). 

Författaren räknar upp de olika observationerna som rapporterats och vem som 

rapporterade.  

  Astronauterna berättade också att de upplevde att de under sina flygningar 

kände att ”någon extra kraft försökte ta över deras sinnen” (s. 24). De upplevde 

märkliga sensationer och syner. Flera av astronauterna fick psykologiska 

problem och personlighetsförändringar när de kom tillbaka till Jorden. Några 

blev djupt religiösa. Andra fick mentala störningar.  

  Det genomfördes vissa experiment med telepati under resorna, vilket också 

blivit publicerade. Chatelain nämner inte Edgar Mitchell, men jag har läst 

tidigare om hans engagemang för parapsykologisk forskning och att han ville 

göra experiment på sin Månresa.6   

 

                                         
6 Doctor Edgar Mitchell: 'Apollo 14' astronaut whose experiences convinced him to devote 

the rest of his life to psychic phenomena and UFOs – 9 februari 2016 - 

https://www.independent.co.uk/news/obituaries/doctor-edgar-mitchell-apollo-14-astronaut-

whose-experiences-convinced-him-to-devote-the-rest-of-his-a6863746.html 

https://www.independent.co.uk/news/obituaries/doctor-edgar-mitchell-apollo-14-astronaut-whose-experiences-convinced-him-to-devote-the-rest-of-his-a6863746.html
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/doctor-edgar-mitchell-apollo-14-astronaut-whose-experiences-convinced-him-to-devote-the-rest-of-his-a6863746.html
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Astrologi, arkeologi och helig matematik 

Efter den rymdtekniska inledningen ägnar Maurice Chatelain de fortsatta 

kapitlen åt att redogöra för matematiska beräkningar av rymden. Allt verkar 

kunna beräknas matematiskt, både tid och rymd. Författaren konstaterar att det 

finns en magisk siffra och att den hittats på en lertavla från Nineveh.  

  Han beskriver utvecklingen av världsbilden från tron att Jorden var 

universums medelpunkt till insikten att vi bara är en liten planet i ett oändligt 

universum. Han berättar om de sumeriska legenderna, om sagan om Gilgamesh, 

om den stora floden, om berättelsen om Noah och arken, med mera. Han 

konstaterar att delar av Moseböckerna inspirerades av de sumeriska legenderna.  

  Författaren berättar om hur arkeologer bit för bit grävt upp intressant 

information om den tidiga historien. Han berättar att sumererna var ättlingar till 

babylonierna som i sin tur invaderades av assyrierna. Han menar att vi 

fortfarande inte vet vilka sumererna var och var de kom ifrån, men man vet att 

de var mycket kunniga astronomer som kände till periodiseringen för alla 

planeter i solsystemet inklusive Uranus och Neptunus. 

  Det var sumererna som delade in dygnets 86,400 sekunder i 24 timmar och 

60 minuter med 60 sekunder i varje minut. Författaren konstaterar att 7 och 9 

alltid har varit hela nummer. Sen gör han matematiska beräkningar som jag inte 

är kvinna att hänga med i, men det kan vara intressant för de läsare som 

fascineras av detta. Jag vill ta ett exempel i min översättning: 

”Varför använde Mayaindianerna, Sumererna, Kaldéerna, Babylonierna och 

Egyptierna i alla sina beräkningar av tidsperioder siffran 360 dagar eller 360 

år? Deras val måste ha haft någon orsak och jag kan bara se två anledningar. 

Antingen att siffran 360 gavs till deras förfäder av besökande astronauter eller 

att solåret var exakt 360 dagar. Den första förklaringen är mycket sannolik, den 

andra något mindre – men inte totalt otrolig” (s. 41).  

  Författaren menar att när vi börjar förstå tanken med att allt i solsystemet 

styrs av en konstant så börjar vi förstå återkommande händelser, exempelvis att 

istiderna återkommer med regelbundna tidsintervaller. Detta har varit viktigt för 

mänsklighetens utveckling.   

Atlantis 

Författaren ägnar ett kapitel åt Atlantismysteriet. Han refererar till Platons 

berättelser Timaios och Kriton där Platon berättar om Atlantis. Författaren 

menar att dessa berättelser är sanna och han är övertygad om att vi kommer att 

hitta ruiner från Atlantis. Han refererar också till profetian som Edgar Cayse 

gav år 1923 om att Atlantis skulle komma att upptäckas under vattnet nära 

Bimini i Bahamas år 1968. Chatelain tror att Cayce måste ha haft viss kontakt 

med extraterrestrials som utan tvekan måste ha vetat var man skulle kunna hitta 
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resterna av Atlantis och som därför någon gång kan komma att ge oss all 

information vi behöver för att hitta kontinenten och dess förlorade civilisation. 

Eftersom boken skrevs 1975 så fick inte författaren med händelser som skett 

därefter. Han berättar i slutkapitlet att man funnit ruiner av Atlantis under 

vattnet vid Bahamas.  

  Enligt en källa har Atlantis återfunnits med hjälp av Googla Maps vid Stilla 

Havet väster om Mexiko.7 Men det är inte den enda teorin om en återfunnen 

mytisk kontinent. Det finns mer att hämta på Internet.  

Kontakt med extraterrestrials 

Sista kapitlet handlar om hur man under några decennier med olika tekniker 

försökt få kontakt med extraterrestrials, d.v.s. utomjordiska civilisationer i 

solsystemet och längre ut. Han berättar att man år 1961 med hjälp av 

radiosignaler försökte få kontakt. Samtidigt läser jag andra författare, 

exempelvis Steven Greer, som menar att dessa försök då redan hade pågått 

flera decennier.8  

  Författaren berättar om det kända kidnappningsfallet när Barney och Betty 

Hill år 1961 blev ombordtagna på ett UFO och som sen under hypnos fick 

berätta om vad de upplevt. Chatelain berättar att han var mycket skeptisk till 

parets berättelser länge, ända tills han fick se en teckning av en karta som Betty 

Hill gjorde några år senare där det fanns en dubbelstjärna med som ingen på 

Jorden hade kännedom om på den tiden, något som först upptäcktes år 1973.  

 Författaren berättar avslutningsvis om en text i Bibeln, om profeten 

Hesekiels syn som är den äldsta rapporten om flygande tefat som författaren 

känner till.9 Om denna händelse har det skrivits många böcker och artiklar.  

  Med hjälp av sina matematiska beräkningar konstaterar Chatelain att 

tidpunkter när man ser många flygande tefat så står Mars och Jorden eller Mars 

och Jupiter i konjunktion med varandra, d.v.s. står tillfälligt på rad på ett visst 

sätt i förhållande till solen. 

Uråldriga civilisationer 

Maurice Chatelain drar, som så många andra författare, slutsatsen att planeten 

Jorden för många tusentals år sedan besökts av utvecklade civilisationer från 

andra planeter och solsystem. De påverkade livet på Jorden och skapade de 

Jordmänniskor vi blivit med hjälp av olika genmanipulationstekniker.  

  En av författarens teorier, när han började sin forskning, var att dessa tidiga 

                                         
7 Atlantis FOUND? 400-mile 'undersea land mass' found on Google Earth in the Azores -  

 https://www.express.co.uk/news/weird/940747/Atlantis-FOUND-400-mile-undersea-land-

mass-Google-Earth-Azores  
8 Greer, Steven M. (2017) Unacknowledged – An expose of the Worlds Greatest Secret.  
9 Hesekiel, första kapitlet, vers 1. 

https://www.express.co.uk/news/weird/940747/Atlantis-FOUND-400-mile-undersea-land-mass-Google-Earth-Azores
https://www.express.co.uk/news/weird/940747/Atlantis-FOUND-400-mile-undersea-land-mass-Google-Earth-Azores
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civilisationer hade en oerhört avancerad vetenskaplig kunskap om astronomi och 

matematik. Utifrån känd traditionell historisk forskning är detta omöjligt 

eftersom människorna vid den tiden i princip bara kunde använda stenyxor och 

hade inte ens uppfunnit hjulet. Den andra teorin handlade om att mänskligheten 

besöktes av utomjordiska resenärer, astronauter som kom från yttre rymden, från 

mycket mer avancerade civilisationer och kulturer. Dessa besökare skapade som 

nämnts den moderna människan med hjälp av ”insemination och mutation” (s. 

203). Våra primitiva förfäder förändrades därför kvickt från Neandertalare till 

Cro-Magnon. Detta hände enligt författaren för omkring 65,000 år sedan.  

  En författare som skrivit om detta är Zecharia Sitchin (1920–2010). Han 

var en av cirka 200 forskare i världen som kunde läsa de gamla sumeriska och 

babyloniska lertavlor som hittats i tusentals, framförallt i Mellanöstern. Han 

berättade om den gamla skapelseberättelsen som inkluderade besökare, 

Annunaki, från en annan planet, Nibiru, i sina böcker, bland annat i Den tolfte 

planeten (1976).10 

  Maurice Chatelains tredje teori var att den fantastiskt avancerade 

vetenskapliga kunskap som dessa utomjordiska besökare förde med sig, liksom 

deras religiösa trossystem och deras sociala traditioner spred sig till flera platser 

på Jorden, platser som sen gick under i olika katastrofer och lämnade bara 

mytologiska minnen kvar till eftervärlden. Det är dessa teorier som Maurice 

Chatelain med hjälp av logik och matematik har försökt bekräfta i sin bok.  

  

 

                                         
10 Jag har skrivit en artikel om Zeckaria Sitchins med fleras skapelseberättelse. Den ligger på 

min Boksida - http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf  

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

