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NYHETSBREV FRA NETI NR. 4 – 2006 
 

Kjære medlemmer. Her kommer nyhetsbrev nr. 4 for 2006.    
 
Ansvarlig redaktør, Kjell Arne Høviskeland, ønsker tilbakemeldinger fra dere 
med synspunkter på innholdet i nyhetsbrevene, kanskje dere savner noe, 
har eget stoff dere vil dele med andre, ros & ris m.m. Send dette til min 
mailadr: kaotisk6@online.no   eller i brevpost: Kjell Arne Høviskeland,  
Rute 571, 2850 Lena. Tlf. 4734 8316. Mitt mål er at nyhetsbrevene skal ble 
bedre og bedre for hvert nummer som gis ut!  
 

                                                                                         
 
I dette nyhetsbrevet har vi intervjuet Rune Øverby samt Christian Wangsnes. 
Som lovet i forrige nyhetsbrev kommer mer stoff fra UFO-aktiviteten i India 
og i neste nyhetsbrev kommer det ytterligere mer.   
 
Informasjon fra NETIs årsmøte i mai er også å finne. Her ble en ny leder 
valgt i NETI. NETI i Dagbladet – les mer på side 20  
 
NETI ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN RIKTIG VARM, INNHOLDS-  
OG SOLRIK SOMMER OG HUSK: SE OPP! DU VET ALDRI HVA SOM 
FLYR OVER DEG!    
 

NYTT SOLSYSTEM OPPDAGET AV FORSKERE 
 

 
       FOTO: ESO  

Forskere fant nytt solsystem. 
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KAMILLA THORESEN 
Torsdag 18.05.2006, 17:42 
oppdatert 18:14  
(Dagbladet.no): Europeiske forskere har funnet et solsystem som likner på 
vårt eget. For første gang er det funnet en planet utenfor vårt solsystem som 
befinner seg i den beboelige sonen. Dette solsystemet inneholder minst tre 
planeter og et asteroidebelte. Minst to av planetene er steinplaneter av 
samme type som Jorda, men skal være noe større. Oppdagelsen presenteres 
i Nature i dag. 

17. mai og julekveld på en gang 

- Dette ble 17. mai og julekveld på en gang. Jeg fikk beskjed om funnet i går 
kveld, sier Knut Jørgen Røed Ødegaard, leder i Norsk Astronomisk Selskap 
til Dagbladet.no.- Dette er meget spennende, tenkte jeg. Men så så jeg at 
dette var beboelig sone, og da satte jeg meg ned og skrev midt på natten, sier 
Røed Ødegaard. 

- Dette har vi lengtet etter- Dette er noe vi astronomer har lengtet etter og 
håpet på. Jeg er uhyre interessert i resultatet. Man får ikke gjort så mye med 
det første, men de neste ti årene skal det opp romobservasjonsstasjoner som 
vil finne ut mer. Man kan se om det fins oksygen der og dermed fotosyntese. 
Det fins ikke den forsker som ikke har håpet på dette, sier en entusiastisk 
Røed Ødegaard. Hittil er bare store planeter som går i trange baner rundt 
sine moderstjerner oppdaget. Bare disse trekker nok i stjernen sin til at vi 
kan registrere det fra Jorden. Men de siste par årene er stadig mindre 
planeter oppdaget. De minste er på størrelse med Neptun i vårt solsystem, 
skriver Røed Ødegaard i sin artikkel.   

Bare disse oppdagelsene er nok til å betegne dette 
solsystemet som en eksepsjonell oppdagelse. Men NASAs 
infrarøde teleskop Spitzer har i tillegg vist at stjernen trolig 
omgir seg med et asteroidebelte maken til det vi finner 
mellom planetene Mars og Jupiter i vårt solsystem.  

Oppdagelsen må kunne betegnes som sensasjonell og gjør 
leting etter livsformer i fjerne solsystemer enda mer aktuelt, 
skriver han.  

Kilde: www.dagbladet.no  
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SIGHTSEEINGTUR I UFO-BYGDA HESSDALEN  
 
NETI har den gleden av å tilby sine medlemmer (som tidligere annonsert) en 
sightseeingtur i Hessdalen og datoen er fredag 4.august til søndag 
6.august. Initiativtaker er forsker Erling Petter Strand som er prosjektleder 
for Prosjekt Hessdalen og turen kommer i stand gjennom NETIs 
støttemedlemskap i prosjektet.  
 
Programmet blir sendt til NETI om kort tid, men planen er å avholde et 
fordrag i Hessdalen på fredagskvelden rundt kl. 21.00. På lørdag skal vi 
kjøre rundt enkelte steder i Hessdalen der forsker Strand forteller om ufo-
observasjoner og historier rundt dette, besøke målestasjonen og alle kan 
komme med sine spørsmål under oppholdet.  
 
NETI prøver å få ordnet overnatting i disse dager og vi har satt 
påmeldingsfristen til lørdag den 15.juli 2006. Påmelding kan skje ved å 
sende en sms til mobil 9525 9404 der du skriver at du ønsker å være med til 
Hessdalen og ditt navn og tlf.nr.  
 
For de av dere som bor i Oslo, så må avreise skje fredagen mellom kl. 1300-
1400 for å rekke foredraget! All opplegg rundt reise og overnatting tar vi på 
tlf kort tid etter påmeldingsfristen er gått ut. Undertegnede ringer da rundt 
til de som har meldt sin interesse.  
 
Nå har du som medlem en gyllen mulighet til å oppleve UFO-bygda på nært 
hold og kanskje vi kommer til å se noe spesielt på nattestid… hvem vet?  
Ikke glem påmeldingsfristen! Selv har jeg vært der 5 ganger og sett UFO 3 
ganger! Mvh NETI Kjell Arne Høviskeland Styremedlem/Redaktør  
Tlf. 9525 9404. De første som melder seg på kan bo på en allerede bestilt 
hytte!!!  
 
Reisebeskrivelse: Fra Oslo følger man E6 ut av Oslo. Like før Hamar, 
103km etter bomstasjonen i Oslo, tar man av mot høyre, og følger riksvei 3 
mot Elverum. Like før Elverum tar man av mot venstre, og følger riksvei 3 
mot Tynset. Ca. 23 km etter Alvdal, 323km fra Oslo, tar man av til høyre, 
mot Tynset. Like før Tynset, tar man av til venstre, mot Røros. Man følger 
riksveien 30 igjennom Røros, videre mot tettstedet Ålen. Total avstand fra 
bomstasjonen i Oslo til avkjøringen til Hessdalen, fra riksvei 30, er 416km. 
 
Fra Trondheim kjører man sydover på E6, mot Oslo. Etter ca 51 km kommer 
man til Støren. Der tar man av E6, over til riksvei 30, mot Røros. Etter nye 
55 km kommer man til tettstedet Haltdalen. Ca. 12 km etter Haltdalen, tar 
man av til høyre fra riksveien, og kjører opp Hessdalslia til Hessdalen. Total 
avstand fra Trondheim by til avkjøringen fra riksvei 30, mot Hessdalen, er 
118 km. Fra den avkjøringen og opp til Røde Kors hytta, som ligger ved 
innkjøringen til Hessdalen, helt i nord, er det 4,5 km. Reiser man videre 2 
km, er man inne ved den automatiske målestasjonen. 
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INTERVJU AV CHRISTIAN WANGSNES, HAMMERFEST. 

 
Fra venstre: Wangsnes, Høviskeland og Beck over noen kalde Mack-pils  

 
 
Høviskeland fyrer av det første spørsmålet: Du var i England sommeren 
2005 og studerte en fersk kornsirkel. Kan du fortelle hva du så observerte 
og når var dette?  
Vi som deltok på denne organiserte turen, var ferdig med å se på en 
kornsirkel og tråkket oss igjennom kornåkeren i retning av en annen 
kornsirkel som lå litt høyere i terrenget, i det samme område. På vei over til 
den andre kornsirkelen hørte vi først en høy motor lyd av et eller annet slag, 
hvor en amerikaner og meg bare så på hverandre og lurte på hva dette var. 
Siden terrenget skrådde litt oppover hørte vi lyden, før vi så noe annet.  
Kort tid etter det dukker et meget lavt flyende helikopter opp. Trodde først 
det måtte være bonden som sprøytet jordet sitt eller noe, fordi det fløy så 
ekstremt lavt. Men skjønte etter hvert at det var ikke noen bonde som var 
ute for å sprøyte med et Apache kamp helikopter, med radar. I det, det 
nærmet seg oss, begynte helikopteret å stige høyere. Jeg forsøkte å ta så 
mange bilder som mulig. Synd de ikke holdt samme høyde som når vi først 
så det, hadde blitt noen fantastske bilder av det. 
 
Hvordan oppførte helikopteret seg mens det fløy over kornsirkelen?  
Det fikk ikke jeg sett. Jeg hadde ikke rukket å komme inn i kornsirkelen på 
det tidspunktet, jeg var på vei over dit. Men det var mange andre mennesker 
i kornsirkelen da dette skjedde. Pratet med noen av de om det.. De hadde 
sett akkurat det samme, helikopteret hadde fløyet lavt over de også. En eldre 
mann jeg også snakket med, syntes det var spennende å oppleve helikoptret. 
Dette fordi han hadde hørt historier om at folk hadde opplevd lavt flyende 
umerkede helikoptre dukke opp over kornsirkel område, men selv aldri 
opplevd det før nå. Han hadde også hørt at de til og med har virkede truende 
på folk, at helikoptrene hadde nærmest jaget folk ut av kornsirklene. Det var 
de ordene han brukte.  
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Copyright: Christian Wangsnes 

 
Hvor mange vitner var til stede? 
Det var mange vitner til stede kanskje 20-30 mennesker, om ikke flere. 
 
Hva mener du selv om hvilke hensikter helikopteret hadde ved å fly 
over stedet?  
Jeg har ingen anelse om hensikten, det blir å så fall spekulasjoner. Men det 
som en trygt kan merker seg er at det før det første, så flyr det unormalt lavt 
over hodet på folk. 
For det andre, det er militært kamp helikopter. For det tredje, så er det 
fullstendig uten kjennetegn.  
 
Andre kommentarer til det som skjedde? 
Jeg kan nevne at jeg snakke med en annen som også opplevde helikoptret 
den dagen. Det var en engelsk mann, som hadde studiet av kornsirkler i 15 
år. Han hadde et par ulike elektroniske måleinstrumenter i hendene. Han sa 
at det ene instrumentet målte lav frekvente lyder. Verdiene i kornsirkelen var 
på et vanlig nivå før helikoptret dukker opp, men etter det hadde vært der, 
gikk verdiene ” Off the scale” sa han. Jeg spurte han hva det måtte bety. Vel 
han svarte at han trodde helikoptret bombarderte kornsirkelen og området 
rundt med lavfrekvente lydbølger. Han sa videre at mennesker opplever 
uvelhet, svimmelhet og hodepine i møte med lav frekvente lydbølger, og at 
dette var militæret sin måte å holde folk borte fra kornsirklene.  
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Helikopteret fløy veldig lavt over kornåkeren -  Copyright: Christian Wangsnes 

 
Høviskeland takker Christian Wangsnes for  intervjuet! 

 

 
"EN GAMMEL MERKELIG HISTORIE FRA UTAH" 

 
Alle forskere rundt paranormale fenomener ender opp med en "grå fil" over 
saker hvor det råder usikkerhet fordi disse spesielle sakene har en lang 
historie og lite bevismateriale. Her er en slik historie. 
 
Ved William L. Moore 
 
Denne merkelige historien framkommer fra informasjon fått fra to personer i 
1991-en tidligere Air Force-ansatt, den andre, tidligere assisterende sheriff 
fra Utah. Denne versjonen prøver å danne en historie basert på informasjon 
fra de to mennene, som hver fortalte den litt forskjellig. Hvor mye sannhet 
det er i denne bisarre historien, hvis det i det hele tatt er noe, kunne 
skriveren aldri konstatere, til tross for å ha brukt to veldig lange, varme 
sommerdager i Utah i en anstrengelse for å finne ut det som var mulig. 
Poenget her er, gitt at det er en sannhet i historien, at noen meget merkelige 
ting fant sted for 20 år siden i en ensom og avsidesliggende del av Utah-
ørkenen. 
 
Slik historien går, hadde George Pekoric vært lastebilsjåfør for U.S. Army 
under Vietnamtiden, mest i militærets store våpentekniske depot nær Tooele, 
Utah. George var alltid den avvisende typen som likte å kjøre lastebil fordi 
det holdt ham borte i fra andre folk, mer enn andre militære jobber. 
 
Da han sluttet  i militæret (som sersjant) omkring 1982, kjøpte George en 
campingvogn og hektet den på pickupen, og dro den til et sted kalt Simpson 
Springs i en av de avsidesliggende deler av Utahs vestre ørken. På den tiden 
var  Simpson Springs en lite besøkt campingplass som lå på føderalt område 
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like nord for Thomas Range og bare noen få mil sør for det sørøstre hjørnet 
av U.S. Flyvåpens store teststed ved Dugway. (Dugway Proving Grounds). 
Det var nettopp på grunn av at det var så avsidesliggende at George valgte 
denne plassen. Han ville være alene. 
 
Omtrent en gang i uken kjørte han langs den dårlige grusveien inn til 
tettstedet for å kjøpe forsyninger og fylle gasstankene. Matlagingen ved 
campingvognen hans foregikk hovedsakelig på en propankomfyr. Lys kom 
fra flere 12 volts bilbatterier som han ladet hovedsakelig via startkabler 
koblet til lastebilen hans. Det var en primitiv eneboertilværelse, men et liv 
George åpenbart likte. 
 
Georges eneste regelmessige besøk så ut til å være sheriffassistenten som 
stoppet innom en gang i blant bare for å se om alt var i orden. Vanligvis 
besto disse besøkene i en kopp kaffe og litt småprat om været.. Det virket 
ikke som om George hadde noe annet å si - i det minste ikke til å begynne 
med.  
 
Det var etter at han hadde vært der omtrent i ett år eller noe sånt at han 
begynte å klage på UFOene. Selv da brydde ikke assistenten seg noe særlig.  
Han trodde nok at gamle George begynte å bli litt smårar. Ensomheten 
kunne gjøre slikt med folk. 
 
I følge George forstyrret UFOer nattesøvnen hans. De kom inn lavt over 
plassen hans, blinket med de klare lysene rundt om, og det så ut til at de 
landet i ørkenen et stykke unna, ofte den ene etter den andre fram til nesten 
daggry. George var sikker på at de hadde noe med statens forskning å gjøre 
fordi de alltid kom og dro over de lave fjellområdet nord for ham, på den 
andre siden som ligger i det avsidesliggende sørøstre hjørnet av Dugway 
Proving Grounds. Han fortsatte å insistere på at hans sheriffassistentvenn 
måtte gjøre noe for å få dem til å stoppe. Assistenten på sin side, hørte på 
gamle George mens han inni seg tenkte at alkohol, søvnløshet og ensomhet 
hadde mer å gjøre med problemet enn Ufoer. 
 
Dette pågikk i flere måneder helt til George plutselig kom med en ny klage. 
Nå var det ikke bare Ufoer som forstyrret nettene hans, det var de små 
mennene i forbindelse med dem. De fortsatte å plage ham, løpe rundt på 
plassen hans med skinnende lys og stjal iblant ting for så bare å returnere 
dem like hele noen få netter senere. Noen ganger kikket de rett inn i 
vinduene hans, lyste med fargede lys i vognen hans, og banket på vognens 
tynne metallplater. 
 
"Hvis det forbaskede Luftforsvaret tuller med romfarere(spacemen), så er det 
i orden for meg. Bare fortell dem at de skal holde seg unna meg. Jeg vil ikke 
at de skal komme rundt her mer."   
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Og dermed begynte han å henge opp lys selv, på juletrevis, rundt vogna og 
stolper satt i bakken i ørkensanden - hundrevis av svakstrøms-, 
multifarvede pærer som alle kunne tennes med en hovedbryter. 
 
Disse, påsto han, "skremte de små fyrene bort når de kom for nære". 
 
Dette pågikk i kanskje en måned. Så en dag i desember, 1983, da 
sheriffassistenten stoppet for å se etter George fant han plassen forlatt. Alt 
var som det skulle være, bortsett fra at George var borte. Og ved nærmere 
undersøkelse var det flere uvanlige ting også. 
 
Georges bord, for eksempel, var dekket som til et frokostmåltid. Kaffe, nå 
kald, fylte koppen; en tallerken og dekketøy var lagt fram; og, det merkeligste 
av alt, en gryte med egg i sto ennå på komfyren. Bunnen på gryta var delvis 
smeltet bort, egget var delvis brent, og propantanken på utsiden hadde gått 
tom som om George hadde slått på brenneren for å koke egget og så 
forsvunnet mens det fortsatt kokte. 
 
Så var det et westernhefte som lå på gulvet som om det plutselig hadde blitt 
sluppet, og det var også det faktum at døren til vogna som i stedet for å være 
lukket, sto oppe og svingte i vinden. Ved nærmere undersøkelse ble det 
oppdaget at hovedbryteren som styrte Georges utendørs juletrelys fremdeles 
var på og batteriene som var koblet til var fullstendig tømt. 
 
Med tanke på at alt dette var litt for mye utenom det vanlige, selv når det 
gjaldt en tilbaketrukket særing, foretok assistenten et raskt søk i ørkenen 
rundt vogna og returnerte så til basen for å fylle ut en enkel rapport. 
 
Neste morgen var han tilbake igjen, men fortsatt var det ingen George å se. 
Tydeligvis hadde noe skjedd, men hva? 
 
Siden det ikke var kjent hvor mye propan som var igjen på tanken eller hva 
den opprinnelige ladekapasiteten på batteriet hadde vært, var det umulig å 
kalkulere hvor lang tid hver av dem ville bruke på å tømmes. Generelt fylte 
George tankene sine en gang i uken i gjennomsnitt, men hadde ikke vært i 
tettstedet siden forrige uke, minst, dette muliggjorde at han hadde 
forsvunnet natten etter at assistenten sist hadde besøkt ham, for toppen en 
uke tidligere. Nok et søk ble gjort, men nok en gang kom det ikke noe ut av 
det. Det ble sagt at en kort notis om forsvinningen, uten å ta med det 
uvanlige ved historien, dukket opp i Desert News rundt de første ukene i 
desember 1983, men etter et lett søk og forespørsel fant man verken 
utklippet eller artikkelen om dette. 
 
Men historien blir mer merkelig. En dag eller to etter at rapporten på den 
savnede personen ble fylt ut, dukket det opp en militær stabsbil i følge med 
en mørk blå varebil fra Luftforsvaret, full av elektronisk utstyr.  De ville ha 
informasjon om George og retningen mot campingplassen hans. De ble fulgt 
til stedet av sheriffassistenten selv, som med en gang de kom fram ble fortalt 
at dette var en "nasjonal sikkerhetssak” og at han måtte "holde seg unna" 
mens de arbeidet. Hva det arbeidet var vet ingen, bortsett fra, ifølge begge 
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kildene til denne historien, at det hadde noe å gjøre med å bruke en van 
lastet med elektronisk utstyr for å finne ut hva som hadde skjedd med gamle 
George. 
 
Det beste de kunne gjøre, uansett, var angivelig å anta at han hadde vært i 
vognen sin, laget mat og så hadde noe forårsaket at han hadde gått ut. Som 
historien går, tok han tre skritt bort fra døren sin og ”bare forsvant”. 
 
Hvis dette ikke er noe annet enn en stor ørkenskrøne, så er de en 
eksepsjonelt god en. Men på en annen side, hvis det er sant, hva skjedde 
med George? 
 
Det ser ut til å være 4 muligheter her: (1) George flyktet fra plassen i 
hastverk midt på natten fordi han var redd for noe ukjent (i tilfelle til fots 
enten fordi bilen ikke ville starte eller fordi han var for redd til å prøve å 
starte den) ; (2) han ble bortført av aliens av grunner bare kjent for dem; (3) 
han ble bortført av statsagenter fordi han hadde sett ting han ikke burde se 
eller snakke om; (4), det hele er en vill historie kokt sammen av de to 
mennene som skriveren fikk historien fra. 
 
Hva som enn er sannheten, lite gjenstår av Georges campingplass i dag 
bortsett fra noen få gamle rustne kanner og knuste flasker som stikker opp i 
fra den vindblåste sanden. På spørsmålet om Ufoer fremdeles suser over 
plassen om natten, er alt som kan sies at det i området i perioder har vært 
rapportert om merkelige lys opp gjennom årene. 
 
Det har også blitt bygget en kjempestor elektrisk kraftstasjon omtrent 4 mil 
sørøst for Georges gamle campingplass i årene etter at han forsvant og lyset 
fra lyskastere som sveiper over de store pipene kan sees på milevis avstand 
om natten. Siden noen mennesker kobler UFOaktiviteten til kraftstasjonen 
kan dette være av betydning selv om kraftstasjonen var på 
planleggingsstadiet da George forsvant. 
Kilde: UFO Magazine januar 2004  
 
INDIA:  

VERDENSOMSPENNENDE GJENSKAPING AV TEKNOLOGIEN 
RUNDT UFOERS FRAMDRIFTSSYSTEM 

 
De mest avanserte landene har pågående sivile og militære prosjekter som 
overvåker utenomjordiske UFOers flygemønstre og karakterstika; mulige 
UFOkontakter og lignende teknikker for å teknologisk gjenskape navigasjon 
og framdriftssystem. Teknologisk gjenskapelse er prosessen for å analysere 
et ferdig produkt og skape en prosess for å fabrikkere en replika eller 
tilsvarende teknologi. 
 
I mange land påskynder de militære nå prosessen med teknologisk 
gjenskapelse av stealth og framdriftssystemer for fly og romskip etter mål av 
utenomjordiske Ufoer.  Dette er ikke noe nytt fenomen. Tyskerne startet 
denne prosessen før Andre Verdenskrig. Noen ganger blir den teknologiske 
gjenskapelsen ubrukelig eksperimentering og resulterer i noe avansert, men 
ikke komplett replika som ferdig produkt. Mange ekspertgrupper i verden 
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tror at framdriftssystemene på raketter og vitenskapelige stealth-teknologier 
er teknologisk gjenskapt av tyskerne før Andre Verdenskrig. 
 
I det senere har Amerika, Russland, Kina, England og India prøvd å 
teknologisk gjenskape anti-gravitasjonsframdriftssystemer. Problemet er at 
de alle ser det samme sluttproduktet og prøver å spekulere seg frem på hver 
sin måte til hvordan Flyvende Objekter får sin kraft og flygemønster. 
 
Tydelig er målet å nå meget høy hastighet, hastigheter hurtigere enn lysets 
slik at den intergalaktiske romreisen kan bli en realitet. 
 
Ikke alle framdriftssystemene er særlig hurtige. Noen ganger blir utholdenhet 
gitt høyere prioritet. 
 
Deep Space 1 ble skutt opp i oktober 1998 som en del av NASA`s Nye 
Millennium Program, som er styrt av JPL gjennom NASAs kontor for 
romforskning, Washington, DC.  Californiainstituttet for Teknologi i 
Pasadena styrer JPL for NASA. Den drives av et Ion-framdriftssystem. Mange 
tror Ion-framdriftssystemet er en teknologisk gjenskaping. 
 
Ulikt fyrverkeriet forårsaket av de fleste kjemiske rakettene som bruker faste 
eller flytende drivstoff, gir Iondriften bare en mystisk blå glød når ioniserte 
(elektrisk ladete) atomer fra xenon blir presset ut av motoren. Xenon er den 
samme gassen som er i blitzlamper og mange lyspærer. 
 
Den nesten umerkelige kraften fra systemet er i likhet med presset gitt av et 
ark som ligger i håndflaten din. Ionmotoren tar opp hastigheten meget sent, 
men på lang sikt kan den levere 10 ganger mer kraft pr. pund drivstoff enn 
tradisjonelle raketter. 
 
Kjernefysiske propellframdriftssystemer er vanlige i mange land. Men det 
som virkelig er forvirrende er den avanserte hemmelige forskningen på 
framdriftssystemer som når meget høy hastighet og drakraft uten hastighet. 
Kilde: India Daily 21.03.05  
 

 
 
ET-UFOer BRUKER MER ENN ANTI-GRAVITASJON 
 
Ingeniører som jobber med flymekanikere rundt utviklingen av neste 
generasjon avanserte stridsfly har endelig kommet til en meget interessant 
konklusjon. 
 
Komplekse datautregninger gjør det mulig å analysere utenomjordisk 
UFOdynamikk. Ingeniører tok for seg flyvemønsteret, la til og regnet det ut 
for å unngå "statistiske ukjente" og fant  noe meget interessant. 
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Den vanlige enkle troen på at UFOer utvikler anti-gravitasjon og "kjente 
gyroskopiske" prinsipper er ikke korrekt. Det er kanskje det som har villedet 
land etter land når de har prøvd å etterligne UFOframdrift og navigasjon. 
 
Det som virkelig fikk ingeniørene til å utvikle datamodellene var å oppdage at 
bare anti-gravitasjon og framdriftssystemer alene ikke førte dem noe sted. 
Men snart skjønte de at anti-gravitasjon er en sekundær dynamisk kraft. 
Datamodellene viste at flyvingens kurvede baner var for fleksible i forhold til 
hva som helst gyroskopisk som ble drevet bare med anti-gravitasjons løft.   
 
Modellen fikk ingeniørene til å se på noe som kalles "en elliptisk snurrende 
materies stillstand uten fysisk styrt retningsbestemmelse" ("inertia of an 
ellipsoid"). De fant snart ut at loven om bevegelse og materiens stillstand 
ikke stemmer i forhold til en "fritt" snurrende elliptisk materie hvor 
gravitasjonen kan bli manipulert og simulert.  
 
Enkelt uttrykt så kan utenomjordiske UFOer reise og fritt bryte alle lover om 
bevegelse her på jorden. Det gir dem muligheten til å forsvinne til enhver tid 
inn i skyer av reprodusert elektromagnetisk flyt.  
 
Ingeniører begynner sakte å forstå hvor komplekse disse utenomjordiske 
UFOene er og hvor vanskelig det er å gjenskape dem basert på vår meget 
begrensede kunnskap om tre- eller firedimensjonell fysikk.  
Kilde: India Daily 21.03.05  
 
GJENSKAPE STEALTH-TEKNOLOGI FRA UFOer 

 
Forsvarets vitenskapsmenn og ingeniører følger nøye med nyere kunnskap 
rundt UFOers flyvemønster og tilhørende stealth teknologier. De finner ut at 
mange nåværende stealth teknologier faktisk er dårlig gjenskapt fra UFOers 
systemer. 
 
Ifølge eksperter har UFOer to typer av stealth mekanismer. En mekanisme er 
den nå konvensjonelle måten å unngå radar som vi kan finne hos jordiske 
flymaskiner. Den andre er mye mer kompleks. 
 
UFOer har to typer flyvemønster. Først entrer de jordens atmosfære for så å 
sette ned hastigheten fra mange ganger lysets hastighet til supersonisk nivå 
(mange ganger lydens hastighet). Stealth som blir brukt ved ultra høy 
hastighet er ikke den samme stealth som blir brukt ved supersonisk nivå. 
Mange land har kopiert den supersoniske stealth og gjenskapt den i 
Luftforsvars fly. Nå sliter mange land med å forstå den stealth som UFOer 
bruker under deres intergalaktiske reiser med en fart mange ganger lysets 
hastighet. 
 
Interessant nok har ingen så langt påstått at de har sett UFO i rommet. 
Basert på tusenvis av vitner i nesten alle land i verden, så er det veldig klart 
at UFOer blir synlige bare når de forandrer deres hastighet fra mange ganger 
lysets til den som er mange ganger lydens. Mens den foretar denne 
hastighetsforandringen blir UFOens stealth borte et lite øyeblikk. I det 
øyeblikket kan noen se dem men de kan aldri bevise det senere.  Slik lures 
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også regjeringer rundt om. Radaren plukker dem opp i noen sekunder eller 
minutter og så forsvinner de. 
 
Stealth i ultra høy hastighetsnivå er annerledes. En elektromagnetisk flyt 
dekker kjøretøyet i disse hastighetene. Den elektromagnetiske flyten 
forårsaker at kjøretøyet blir fullstendig usynlig. 
 
Etter at UFOer setter ned deres hastighet til supersonisk nivå, blir den 
elektromagnetiske flyten koplet tilbake. Den konvensjonelle jordiske 
unngåelse av radaren fungerer som et sekundært skjold. 
 
Forsvarets vitenskapsmenn og ingeniører jobber hardt for å gjenskape den 
elektromagnetiske stealth i jordiske flymaskiner. Dette kan gjøre det virkelig 
umulig for terrorister å bruke raketter mot kommersielle fly. Flyvåpenet vil 
ha super stealth som vil gjøre fiendens posisjon fullstendig sårbar.   
Kilde: India Daily 21.03.05  
 

ÅRSMØTET I NETI. 
Søndag 21.mai avholdt NETI sitt forsinkede årsmøte siden det forrige som 
skulle vært på Geilo ble avlyst grunnet lite fremmøte. Det kom 7 medlemmer 
denne søndagen og følgende styre ble valgt:  
 
Ny leder:   Tore Alfstad, Oslo, valgt for 1 år  
 
Styremedlemmer: Torgeir Sjøstrøm Hansen, Bergen, valgt for 2 år  
   Kitty Helene Borlaug Kristiansen, Bergen, valgt for 1 år  
   Berit Oftedal, Oslo, ny - valgt for 2 år  
   Kjell Arne Høviskeland, Lena, sto ikke på valg 
 
Varamedlemmer:  Nina Wesseltoft, Oslo, valgt for 1 år  
   Angelika Sverdrup, Bergen, valgt for 2 år  
 
Valgkomitè:  Terje Gustavsen, Oslo, leder, valgt for 1 år  
   Erik Jåstad, Bergen, valgt for 1 år 
   Lena Nyenget, Oslo, valgt for 1 år  
 
Vara til valgkomiteen: Tharald Beck, Oslo, valgt for 1 år  
 
 
Årsberetning og årsregnskap ble lagt fram og beretningen er å finne i dette 
nyhetsbrevet. Regnskapet viste et overskudd på kr. 906,-. Totale inntekter 
var på kr. 10.179,- mens utgiftene var på kr. 9.273,-. Når det gjelder NETIs 
formue, så er den på kr. 25.589,50.  
 
Etter årsmøtet fikk årsmøtedeltakerne se en DVD med et foredrag av Jaime 
Maussan, Mexico, som han holdt i Nevada i 2005. Et meget spennende 
foredrag som gav alle hakeslepp!  
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ÅRSMELDING FOR NETI 2005 
 

Norwegian organisation for the study of ExtraTerrestrial Intelligence 
Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens 

 
 

INNLEDNING. 
Undertegnede ble valgt som leder for NETI tirsdag 5. april 2005. 
Vi har vært gjennom et år som for NETI sin del har vært stille, men vi lever 
og er i gang med viktig arbeid. Informasjonspakken som skal leveres til 
utvalgte håper vi å ha klar i løpet av året. 
 
MEDLEMSMØTER/VIDEOKVELDER. 
Det har vært liten møtevirksomhet i Bergen, vi mangler lokale. 
Om det er noen i Bergen som vet om eller har tilgjengelig brukbart lokale 
hører vi gjerne fra dere. Det har vært fast møtevirksomhet i Oslo og på 
Raufoss. 
 
DELTAGELSE PÅ MESSER. 
NETI har ikke deltatt på noen messer i 2005. 
Vi har planer om å endre på det i 2006 med deltagelse i Trondheim april d.å. 
 
SANNHETEN KOMMER! 
Observasjoner fra hele verden er stadig å lese om på internett. Landinger i 
Mexico har blitt filmet, og Iran skal ha problemer med nærgående objekter 
ved sine atomanlegg. 
En tidligere forsvarsminister (Paul Hellyer) i Canada har gått ut og sagt at 
ufoer er like virkelige som flyene over hodene våre og at tiden er inne for å 
ende tilsløringen omkring utenomjordisk liv! 
 
NYHETSBREV. 
Som alle medlemmer vet har vi gått over til nyhetsbrev. 
Nyhetsbrevet er planlagt å komme som e-post eller i brevsform til de som 
ikke har internettilkobling.   
Styret ser at vi mister medlemmer dette kan bunne i flere årsaker bl.a. at 
medlemsbladet ikke lenger kommer ut, men det kommer også til nye 
medlemmer. 
Medlemsblad er lagt på is inntil videre. Produksjon av dette vil kunne 
komme i gang igjen når økonomi og medlemsmasse er høy nok, og selvsagt 
en redaksjon som kan ta på seg jobben. 
 
ØKONOMI. 
 
Pr. 31/12 – 2005 hadde vi kr 25.244.- på konto. 
 
Bergen 10.03.06  
Torgeir Sjøstrøm Hansen 
Leder NETI  
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INTERVJU AV RUNE ØVERBY PÅ ESPA MANDAG 19.JUNI 
2006. 

 
Kjell Arne Høviskeland fikk en prat med Rune hjemme hos han og her 

kommer svarene.  
 

 
 
 

- Når startet din interesse for UFO-fenomenet? – Jeg var 14 år gammel og 
gikk på ungdomskolen. Jeg kommer fra Rena. Jeg holdt foredrag på 
ungdomsskolen om emnet og min lærer lo så skjegget vibrerte, og tror ikke 
han trodde så mye på det.. Jeg var tidlig i gang med søken på å få svar på 
det ukjente, alt fra spøkelser til ufo-observasjoner.   
 
- Hvor mange ganger har du sett UFO? - Jeg har sett ufo ca 10 ganger. Såg 
en kraftig lyskule i 1985, ca kl. 06.45 om morgenen, lavt over Mjøsa og ca.  
20-30 meter over vannkanten. Den forsvant bak trærne. Jeg har også hatt 
”ufo-drømmer” der jeg ble tatt med opp i ufoer -  nabodama der jeg da bodde 
såg faktisk en ufo utenfor soveromsvinduet sitt på samme tiden det skjedde. 
Det kom en artikkel om henne og hennes observasjon av denne hendelsen 
som skjedde ca. vinteren 1986 - referert i en lokalavis(Hamar Dagblad).  
Mine turer med ”de” føler jeg  bl.a. var "helbredelsesturer" og det gikk 
muligvis også på indre organer. Jeg fikk i den tiden et merke i form av et fint 
snitt i brystet mitt uten at det i ettertid ble noe arr av det, og spekulerte da 
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på om "de" hadde fikset/reparert noe "innvendig", men fikk aldri helt klarhet 
i det, men det er jo artig å spekulere litt. 
 
I 1994 traff jeg Karen Sofie Thorstensen som kunne fortelle meg at hvis jeg 
ønsket kontakt med de utenomjordiske, så kunne jeg oppnå det gjennom å 
lære meg å meditere, forsøke automatskrift og /eller å kanalisere. Jeg hadde 
vel visse "ubevisste"/indre "helseproblemer" på den tiden og i mars 1995 la 
jeg meg på et teppe på gulvet i stua som et forsøk på kontakt (etter 
overnevnte KSThorstensens tidligere kanaliserte anvisninger). Jeg begynte 
plutselig å "hyperventilere" - ”de” gikk inn og jobbet med meg i en form for 
direkte healing. Dette skjedde jevnlig i perioden 15 mars til ca 15 juni 1995. 
Har senere lest om noe tilsvarende på nettet på bl.a. http://etmedical.com/ 
eller på http://adriandvir.tripod.com/   
 
Jeg såg ingenting mens de jobbet, men nærværet var så "fysisk" at det var 
bare selve synsinntrykket som manglet. Jeg ble "snudd rundt" ved at de gikk 
inn og styrte alle mine "egne muskler" og mens de jobbet kunne jeg sende ut 
spørsmål via mine tanker og jeg fikk svar både gjennom automatskrift og 
senere også telepati.  En natt året etter -  i mai 1996, ble jeg vekket rundt kl 
0500 av en sterk pipende lyd – jeg såg da 2 ellipseformede gjenstander ca. 6-
7 meter i diameter, og det  var som om de kom rett over taket på huset mitt 
slik jeg så det fra mitt soveromsvindu. 
 

- Hvor mange år har du forsket på UFO-fenomenet? - Har forsket på 
fenomenet i ca 36 år- altså siden barne/ungdomsårene. 

 

 
 
- Du har skrevet 2 bøker. Den ene med tittelen ”En Ny Tidsalders 

Fødsel” som kom i 1998 og ”Jordens Fjernhistorie i et nytt lys” som 
kom ut i 2000. Kan du kort fortelle om bøkenes innhold? – Den første 
boka er et resultat av inspirert ide fra høyere plan og fra telepatiske 
kommunikasjon. Det er delvis en samlebok fra andre bøker og forfattere i 
Norge/dk som var utgitt samt en del egne ting som jeg hadde innvevd i 
stoffet.  

- Den andre boka er basert på informasjon vedr. Semjase og hennes 
kontakt med Meier og min videre forskning i denne informasjonen. En jeg 
kjenner, Arild fra Bodø, sendte meg en kasse med bøker og deriblant var 
kontaktberetninger fra Semjase til Meier som var oversatt til svensk og 
dette startet vel selve ideen med å spre dette videre, ettersom jeg fant så 
mye logisk informasjon i dette. Husk at dette jo ikke var kanalisert slik 
som det aller mest av den slags informasjon er.  

 
- Hva er din misjon føler du utifra det arbeidet du nedlegger hver dag? - 
Min oppgave og "misjon" føles  å være å opplyse om ufo- fenomenets dypere, 
åndelige eller kosmiske karakter og opphav,  og ellers å opplyse om dent 
åndelige, bakenforliggende virkeligheten  gjennom egne inspirasjoner, 
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"underbevisste kontakter" og viderebringe, samt oversette passende 
informasjon jeg finner bl.a. på nettet.     
 
- Har du sett utenomjordiske skapninger i fysisk tilstand? - Ikke sett 
”de” i våken tilstand så vidt jeg vet - men opplevd de i drømmekontakter og 
følt dem når de jobbet med meg for å helbrede meg, bl.a. i en spesiell periode 
da jeg var syk i -99. 
 
- For de som lurer på hvor mye sannhet det er i kanaliserte budskap – 
hva vil du svare de? - Det varierer veldig. Fra 10-80% sannhetshold i 
kanaliserte budskap avhengig av mottakerens evner og åndelig utvikling.    
 
- Engler som er beskrevet i Bibelen – er det lysvesener? -  Det er 
konkrete romfolk som blir beskrevet som engler i Bibelen, men lysvesener 
finnes også - altså vesener som vi kun oppfatter som "lys", men som er 
konkrete/reelle/"fysiske" på et høyere plan.    
 
- Hvordan ser du på reinkarnasjon? – Jeg ser på reinkarnasjon som den 
største selvfølgelighet. Det er reelt og vi alle har hatt mange liv tidligere, ja vi 
er jo alle evighets-vesener. Selv har jeg fått litt  kunnskap om mine tidligere 
liv gjennom egne automatskrift- bl.a om mitt siste som flyver i England 
under siste krig der jeg skal ha styrtet som 21åring høsten 1941. Har alltid 
hatt veldig interesse av fly, og ser dette som sannsynlig. 
 
- Finns det utenomjordiske her på Jorden som deltar i vårt samfunn? 

- Ja, høyst reelt. Fra mange fysiske sivilisasjoner. ”Alle” regjeringer her i 
Verden vet noe om dette, selv om de selvsagt benekter det og noen av dem 
vet at de besøker steder og kontaktpersoner jevnlig. 

 

 
 
- Det finns 6,5 milliarder mennesker på vår klode, men hvor mange 
stjernemennesker tror du at det finns? - Ren spekulasjon fra min side. Et 
antall på 500.000 til èn million, men dette er bare ren tipping.     
 
- Noen mener at det er stor fare for radioaktivitet når et menneske 
møter en UFO eller utenomjordiske og av den grunn lett kan pådra seg 
kreft. Hva er din mening om dette? - Daniel Fry ble i 1950 advart fra en 
stemme/høgtaler på en UFO om å ikke ta på farkosten, som sa at han ikke 
måtte berøre skipet. Men de mest avanserte sivilisasjoner har en teknikk 
som ikke gir radioaktivitet.  Ingen fare i dag mener jeg.   
(http://galactic.no/rune/fry.html) 
 
- Det er sikkert mange som ikke skjønner hvordan de besøkende kan 
klare å materialisere seg/ dematerilisere seg. Kan du forklare dette på 
en ”enkel” måte? -  Ifølge Tore Alfstad er det flere metoder her -  bl.a. å gå 
igjennom forskjellige dimensjonsporter. Dessuten har Channie West fortalt 
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om dette - samt informasjon fra Koldaskontakten på tidlig 60tallet. I tillegg 
til Semjases forklaringer på dette. Altså å heve frekvensen på skipet til et 
"astralt nivå" under selve "reisen" og så senke frekvensen ned til et ”fysisk” 
nivå når man er "fremme".  De kan også skjerme skipet med magnetiske 
metoder og som kan gjøre at noen ser det og andre ikke, avhengig av mange 
faktorer. De som ser det kan bl.a. skyldes  at en optisk sektor åpnes, slik 
Meier fikk demonstrert under Semjasekontaktene 
(http://galactic.no/rune/indexsemjase3.html) .  
 
- Når tror du at Verden får en offisiell bekreftelse på at UFO-fenomenet 
er reelt og eksisterende? - Kanskje innen 2012/2013. Det året slutter 
Maya-kalenderen.  Men jeg håper at det skjer før og så raskt som mulig, men 
"vet" at alt skjer når "det skal"…!   
 
- Kontakten mellom Meier og kontaktpersonen Semjase, i midten av 

70-årene, hva gikk informasjonen utpå? Etter det som Semjase selv 
uttalte var det  viktigste å gi gode, fotografiske bevis, og totalt ble det tatt 
1500 bilder som Meier fikk lov å ta, men dessverre ble ca halvparten 
stjålet, samt senere også metallprøver - men som dog  først ble undersøkt 
av et laboratorium i USA. 

 
NETI takker for intervjuet og ønsker Rune lykke til videre i hans arbeid. Ved 
en senere anledning kommer et nytt intervju av Rune Øverby som en 
fortsettelse på dette. 
 

 
 
 
HER FØLGER UTKLIPP AV RUNE ØVERBY`S INFORMASJON PÅ HANS 
NETTSTED… VALGT UT AV NYHETSBREVETS REDAKTØR … 
”Vi lever i et uendelig univers med millioner , -ja man mener i dag milliarder 
av galakser, som f.eks vår egen galakse, som er gitt navnet "melkeveien". 
Disse galakser inneholder igjen millioner på millioner av stjerner som i 
virkeligheten kun er soler som er meget langt borte, ja - de er så fjerne at 
vitenskapsmennene og astronomene forlengst har regnet ut at det er umulig 
å overkomme disse enorme avstandene.   
 
Ifølge åndsvitenskapen (teosofien og kosmologien) - finnes det 6 hovedplan 
eller grunnfrekvenssoner som enhver planet eller levende vesen eksisterer 
på. Denne vitenskap har fremkommet ved at klarsynte høyt-utviklede 
mennesker har analysert og forsket med et intuitivt, overfysisk eller 
clairvoyant syn i disse høyere dimensjoner.  
 
Den danske klarsynte vismann Martinus har laget en del illustrasjoner eller 
symboler som han selv kaller dem - over disse høyere plan hvor materien 
eksisterer på høyere frekvenser. (Forklarer hovedtrekkene her) dias nr: 361 
teosofisk illustrasjon over planene. + dias nr: 361 b forstørret utsnitt av de 
eteriske plan. Forklarer bildet i hovedtrekk.  
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Mens de vanlige jordmennesker kun kan sanse i denne virkelighet i våken 
tilstand, så finnes det altså mennesker som har disse såkalte overnaturlige 
evner , og disse har altså utviklet mer eller mindre den evne til å skue inn i 
andre virkeligheter. altså verdener hvor materien har en for oss usynlig 
frekvens. disse verdener har også vanlige personer opplevd i forbindelse med 
de såkalte "nør-døden -opplevelser", - hvor deres fysiske legeme har blitt 
sterkt skadet , og hvor de i en lengre eller kortere periode har opplevd å 
sanse i en annen dimensjon, eller i et annet legeme/kropp.  
 
Vanligvis benytter de såkalte dimensjonsporter når de skal over i parallelle 
dimensjoner. Disse finnes på spes. steder på jorden, og en av dem er i 
Hessdalen ved Røros. Når de er kommet over i de høyere frekvenssoner kan 
de "stråleforflytte" seg uten å være bundet til våre "fartsgrenser" som "her" 
begrenses av lyshastigheten. Det dreier seg altså mer å kunne stille seg 
inn på en viss frekvens, enn å reise fysisk i rommet.  
 
Vi har en viss parallell i våre telefaxer.  Disse kan jo "dematerilisere" et brev 
og sende innholdet over store avstander, der innholdet hos mottakeren kan 
"materialiseres" på et øyeblikk. Hvis man for 80 år siden hadde sagt at man 
kunne sende et brev til USA på ett minutt, hadde man ikke blitt trodd - men 
i dag er dette ingen magi.  
 
Men selve konstruksjonen er altså et magnetisk svevefartøy, som produserer 
og styrer magnetfeltene via spesielle coilspoler. De trekker inn kosmiske 
energier via spesielle metoder som jeg ikke kan komme inn på her. Videre 
omdannes kraftfelter/stråler, som beveger selve planetene i sine baner i 
rommet - til elektrisitet. Det skal bare ellers nevnes at når fartøyet 
akselererer/beveges vil alt (alle atomer) inne i fartøyet bli påvirket av den 
samme kraft, og derfor vil man ikke kunne merke sterke 
retningsforandringer slik vi merker det i fly.   
Og i forbindelse med ufo-observasjoner har det ofte vært meldt at bilmotorer 
stopper - og det er nettopp fordi at tenningssystemet blir satt ut av funksjon 
av de sterke magnetfelter rundt ufo'en”.  

 
UTDRAG FRA BOKEN ”JORDENS FJERNHISTORIE” KAPITTEL 1. 
Av Rune Øverby  
Jordens fjernhistorie er bare i noen grad «offisielt» kjent for perioden før 1200 
f.kr. Det finnes sanskrit bokruller som dateres tilbake til ca. 1200 f.kr., og 
ellers den såkalte Maya-kalender og «Dødehavsrullene» som ble funnet i -47, 
som på arameisk omskriver tiden ca. 200 f.kr. - og det er disse kilder som 
Pleiaderne mener er de mest nøyaktige for denne tidsperiode. Det gamle 
testamente mener de er «fikset på» ved flere anledninger av  religiøse 
grupper, og er således ikke nøyaktig. I tillegg finnes også da Hopi-
indianernes nedtegnelser.  
 
Det som for undertegnede får denne følgende oversikt til å virke troverdig, er 
som nevnt over de mange opplysninger som bekrefter Velikovskys meget 
underbygde teorier og omfattende forskning om et relativt nærtidig kaos i 
solsystemet - som opptok meg enormt i -78/79. Ellers stemmer dateringen 
av oppførelsen av den store pyramide ved Giza, temmelig godt med de 
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opplysninger den danske  klarsynte Martinus har gitt om dette. Mer om dette 
senere.   
 
Pleiaderne har fulgt Jordens utvikling i meget lang tid, og har derfor 
videregitt opplysninger om dette. De forteller at Jorden er mer enn 640 
milliarder år gammel, dette da regnet siden dens gassformige, opprinnelige 
tilstand. Livet begynte å utvikles for ca. 6 milliarder år siden, men ellers er 
sporene fra disse fjerne epoker utslettet av utallige pol/akseskift med 
kontinent-hevninger/senkninger og tilhørende flod-bølger - «syndfloder» - 
som de gamle nedtegnelser forteller om. Sporene av disse sivilisasjoner er 
derfor for lengst begravet under hav, vulkanlava eller jord og sand.  
 
Det er imidlertid gjort mange funn som går på tvers av de rådende teorier om 
Jordens fortid - og dette har blant flere, en annen kjent sveitser  - Erich von 
Däniken - beskrevet i sine mange bøker, som jeg vil referere nærmere til 
senere. Et lite eksempel på konkrete spor etter fortidige sivilisasjoner kan 
trekkes fram allerede her.: I en gruve i Transvaal i Sør-Afrika funnet perfekte 
metallkuler - hver med 3 parallelle riller - i et geologisk lag som er datert til 
en alder av 2800 millioner år. Inntil  1979 var det funnet mer enn 200 av 
dem i disse gruver,(se f.eks. Illustrert Vitenskap nr.3-95 og UFO-aspekt nr.1-
80). Disse kuler med diametere fra 3-10 cm er funnet i avleiringer av 
mineralet pyrofylitt, og vitenskapsmennene har ingen forklaring på deres 
opprinnelse. Men de er alle enige om at de er kunstig fremstilt, selv om altså 
deres alder skulle tilsi at det på denne tiden kun skulle finnes primitive 
enecellete organismer på Jorden - etter de rådende teorier å dømme.  
 
Man må regne med at dette kun er et av mange funn som viser at kloden har 
båret sivilisasjoner mye lengre enn de få årtusener som vitenskapen 
overblikker idag. Man må også regne med at mange slike funn som slett ikke 
passer inn i de aksepterte teorier, i høy grad blir holdt skjult, for ikke å true 
den rådende  «vitenskapelige» tro. For - det ville vær naivt å tro noe annet - 
mye makt og  prestisje ville dagens etablerte professorer og «besserwissere» 
miste, dersom hele deres fagområde og teorier mer eller mindre skulle 
smuldre opp, dersom helt nye teorier om bl.a. Jordens fortid og utvikling 
skulle få utbredelse. I tillegg all den makt som kirken og de 
verdensomspennende innflytelsesrike religiøse krefter ville miste, dersom 
klare indisier (be-)viste at deres fremstillinger ikke «holder» rent historisk 
eller åndelig sett.  
 
Ja, i et brev til den meget seriøse ufo-etterforsker Wendelle Stevens, som 
gjengis i hans bok Ufo-contact from the Pleiades, side 229 - innrømmer en 
overvåkningsagent at nettopp disse argumenter er tungtveiende i 
myndighetenes hemmeligholdelse av denne type informasjon.  
  
Du finner med informasjon på Rune Øverby`s nettside: 
http://galactic.no/rune  
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NETI`S INFORMASJON I MAGASINET TIL DAGBLADET, UNDER 
”ENTUSIASTENE” I MAI MÅNED. 
Det er mer enn 100 000 foreninger her i landet. Denne er for dem som tror 
på andre sivilisasjoner.  
NETI – med kontakter i verdensrommet. Stiftet: 1998 (feil – stiftet i 1997) 
Medlemmer: 80 (pr. i dag er vi 66) 
Hvem: Torgeir Sjøstrøm Hansen, leder (dette var før årsmøtet i år)  
 
Hva står NETI for? –Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk 
(extraterrestrial) intelligens. Vi er en frittstående, upolitisk 
medlemsorganisasjon som arbeider for å finne løsningen på UFO-gåten.  
 
Dere er overbevist om at det finnes intelligent liv på andre planeter? – 
Vi er mange som VET dette. Sannheten er der ute, så alt vi trenger er noen 
som tør å presentere de endelige bevisene. Det er mye som skjer, nye 
planeter blir funnet i vårt solsystem, det er usensurerte filmsnutter fra 
romferjene, filming av hundrevis av objekter i formasjonsflyginger over 
millionbyer, mange vitner som kan fortelle og noen som ikke får lov til å 
fortelle.  
 
Hvem er det som gir slike vitner munnkurv? – Tidligere arbeidsgivere. 
Mexico har gjennom flere år vist seg å være et land med stor aktivitet, der 
det er dokumentert masseoverflygninger ved flere anledninger. Det er også 
tatt opp vitnemål fra rundt 100 personer fra alle militære greiner, NASA, og 
fra forsvarsrelaterte firmaer. Folk melder om liknende observasjoner av 
ukjente, flygende fartøyer fra så forskjellige steder som England og Kina. Det 
styrker vår beviskjede, og mange stiller seg undrende til at vi aldri får se 
slike opptak på norsk fjernsyn.  
 
Dere har problemer med å bli tatt alvorlig? – Egentlig ikke, men emnet er 
sensitivt. En avsløring vil få fundamentale konsekvenser for jorda. Det 
jobbes i det skjulte med hvordan man skal offentliggjøre denne 
informasjonen. Faren er at det er mye humbug også i denne bransjen, men 
vi prøver å være seriøse. Vi kaller en spade for en spade og driver ikke med 
synsing. Vi samarbeider med UFO-Norge og den amerikanske organisasjonen 
CSETI. Utviklingen vil vise at vi har rett.  
 
I mellomtida, hva gjør dere i foreningen? – Vi har møter der vi bl.a. viser 
film, vi arrangerer turer for eksempel til Hessdalen, som har fått tilnavnet 
Ufo-bygda. Og vi gir ut nyhetsbrev til medlemmene på e-post.  
 
Kilde: Dagbladet  
 

Nyhetsbrevet ble avsluttet mandag 26.juni 2006 
Artiklene i nyhetsbrevet ”UFO-Nytt” gjenspeiler ikke nødvendigvis NETIs 
offisielle syn på UFO-fenomenet. Det faglige ansvar for materialet som 
publiseres i brevet tilfaller derfor den enkelte forfatter. En stor takk til de 
som har hjulpet til med nyhetsbrevet i form av oversettelse, korrekturlesing  
m.m. Med vennlig sommerhilsen: Redaktør Kjell Arne Høviskeland 


