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Av Ulrik Dahl

3. mai
Thor har bedt meg om å studere diamantene som kalles Voodooens Øyne 
eller Zombiens Øyne. Jeg har nettopp vendt tilbake med de fra Sveits,
der de ble oppbevart i en bankboks i Jormundgard bank. Thor har 
informert meg i et brev at han har funnet diamantene på Haiti og at de 
har sittet i en statue av Bondye - den øverste av Loaene i haitisk 
voodoomytologi. 

4. mai
Diamantene er forbløffende store. Enkeltvis fikk jeg anslått at de var verdt 
50 millioner NOK hver. Diamantene er ulike; den ene er som en slags
linse, den andre er større og mer klassisk, nærmest pæreformet, med 
mange fasetter. Jeg merker med en gang at disse er assosiert med stor 
kraft
og ser frem til studiet av dem. De minner meg om beskrivelsen av et annet 
par jeg har hørt om i Østen. Kan tro om Thor kjenner noe til dette?

12. mai
Diamantene har en sterk okkult kraft, det er ikke noe tvil om det. De er 
sterkest når de er sammen. Jeg kan helt tydelig registrere at de vibrerer
i fasen med pulser fra jordkraftlinjene. Det er ikke noe tvil om at de er 
essensielle i det Thor kaller Prosjekt Pandora. Hvis steinene anbringes ved 
en node i nettverket av jordkraftlinjer, kan kraften trolig kanaliseres via 
linjene.

25. mai
Det stemmer! Jeg anbrakte det ene Øyet i krypten i hotell Rinnan i 
hemmelighet og reiste så tilbake til Sandefjord. Hotellet står på en
av de sentrale nodene i det globale nettverket, mens det finnes en 
laverestående node i Sandefjord, nærmere bestemt under vertshuset Østi.
Jeg kunne helt klart se på vibrasjonsmålingene at øynene kommuniserte 
med hverandre. Kraften er uforminsket når de kan kommunisere via 
linjene
på denne måten, ja kanskje endog styrket. Thor har hatt rett hele tiden. 
Han forstod det som Hitlers lakeier ikke greide å fatte!

14. juni
Vi trenger en måte å kanalisere kraften fra øynene til Prosjekt Pandoras 



formål. Jeg hadde håpet og trodd at Thor hadde noe holdepunkter her, men
det ser ut til at denne oppgaven faller på meg, og her står jeg på bar bakke. 
Jeg mistenker at Thor besitter en av Vox Orbis, men han styrer
alltid unna dette samtaleemnet Det kunne være interessant å teste om en 
av disse kunne styre kraften, men det forblir ufruktbare spekulasjoner.

15. august
Alt er i balanse, og det er nå min oppfatning at akkurat som øynene 
bringer med seg stor kraft, oppveies dette av en negativ aura.
Jeg merker at drømmene mine er forvirrende og kaotiske og helsen er 
svekket. Det hviler en mørk og dyster skjebne over Øynene. Og jeg som er 
beskyttet!! Jeg skal la begge Øynene være i Sandefjord, mens jeg reiser bort. 
Jeg gjemmer dem blant Thor sine gamle ting.

2. september
Da er alt klappet å klart. Jeg reiser østover i morgen. Det beste sporet for å 
finne ut mer om hvordan man kan kontrollere kraften, må være
å forsøke å lokalisere informasjon om lignende steiner. Jeg har en klar 
ledetråd, og det kan være jeg i denne letingen kommer over tekster
som beskriver det jeg er ute etter. Zeitgeist er med meg, det er jeg viss på. 
Dette er den manglende delen av Prosjekt Pandora. Vi kan rett
og slett i mislykkes!
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