UFOUFO-NYTT
NYHETSBREV FRA NETI NR. 5 – 2006
Kjære medlemmer. Her kommer nyhetsbrev nr. 5 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 fortsetter vi med informasjonen rundt det som har
skjedd på Ufo-fronten i India i 2005 og vi avslutter med informasjon om en
UFO-konferanse i Leeds, England, en helg i oktober 2006 der bl.a. Odd
Gunnar Røed deltar. I tillegg kommer opprettelsen av MJ-12 av President
Eisenhower fra 1952, et tidligere hemmelig dokument.
NY DATO FOR UFO-SAFARI I HESSDALEN: HELGEN 22.-24.SEPT !
Forrige planlagte tur til Hessdalen ble avlyst i august og her kommer den
nye datoen for arrangementet der forsker Erling P. Strand har et foredrag på
fredagskvelden samt å vise oss rundt lørdagen der det har vært
observasjoner og han forteller om mange av de. Brev og mail er sendt.
SISTE NYTT: Resultat: Ingen NETI medlemmer deltar i år på arrangementet.
Nye muligheter i 2007.

EKTE BILDE? KUN FOTOGRAFEN VET. BILDET VISER EN UFO MED LYS
RUNDT HELE FARTØYET SOM BEAMER OPP EN KU (FLERE KUER PÅ
BAKKEN) OG BILDET ER TATT INNE FRA BILEN.

UFO-OBSERVASJON I LEKSAND, I SVERIGE, APRIL 2006.
NETI-MEDLEM MARY-KARIN REISTAD FORTELLER…
Her i Leksand ved Siljan var det min venninne som observerte en UFO i
søndre delen av innsjøen rundt 13-tiden. Et avlangt "skip" som drog hastigt
over en skyet himmel. Hun kontaktet sin andre venninne som "kjente på
seg" at disse var i området. Denne damen "ser" det vi andre ikke ser. Begge
kvinnene måtte til toalettet flere ganger den følgende natt - hvilket er helt
nytt for dem begge. De sover vanligvis uten slike behov.
Dagen etter - torsdag 6. april, hadde Leksand besøk av en indianer fra Peru
som holdt foredrag om UFO'er i Peru og annet som rørte seg i Kosmos. Hans
spansk ble oversatt til svensk. Min venninne hørte foredraget blant mange
interesserte, og han kommer tilbake for mer informasjon. Da håper jeg at jeg
får være tilstede. Torsdag hadde jeg ikke anledning, dessverre. Her i
Siljansbygden foregår det veldig mye som har med det overnaturlige å gjøre,
men det er første gangen jeg hører om en UFO såpass nært.
Da jeg tittet ut gjennom to vinduer, (stue og altan) i forrige uke ca ved 19tiden, fikk jeg se en gjenstand over naboens tak og tretopper 50 meter borte i
veien. Grønne og gule firkantede vinduer lyste som fra to etasjer - fire oppe
og fire nede - etter det jeg husker, og "en strek" markerte tydelig skillet
mellom etasjene i det jeg lurte på om kunne være en UFO. Gjenstanden
beveget seg litt frem og tilbake og jeg våget ikke gå å hente kikkert for jeg var
redd gjenstanden ville forsvinne når jeg kom tilbake. Min mann mente det
måtte være gjenskinnet fra snøplogen og førerhuset jeg hadde sett. Plogen
var i full aktivitet på grunn av det kraftige snøfallet.

NETI AVHOLDER SOM KJENT UFO-MØTER I OSLO OG
PÅ RAUFOSS. TA KONTAKT HVIS DU ØNSKER Å
DELTA ELLER KJENNER TIL NOEN SOM KAN VÆRE
INTERESSERT I Å DELTA PÅ VÅRE MØTER.
TA KONTAKT MED BERIT OFTEDAL PÅ TLF. 9809
9586 I OSLO ELLER KJELL ARNE HØVISKELAND
VEDR. MØTER PÅ RAUFOSS, TLF. 4734 8316. SEND
GJERNE EN SMS MED DITT NAVN OG MOB.NR.
VELKOMMEN SKAL DU VÆRE – TA GJERNE MED
VENNER ELLER FAMILIE.
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Mystisk lysfenomen på
himmelen
Av Redaksjonen , 22.08.2006 08:16
Mange personer observerte natt til tirsdag et lysende objekt
som beveget seg over himmelen i Nord-Norge.
Bodø (NTB):Flere politidistrikt har fått en rekke henvendelser
fra publikum som har observert «noe» flygende i høy hastighet
fra Finnsnes til Bodø natt til tirsdag.
- Det er i hvert fall snakk om et eller annet flygende objekt vi
ikke kan forklare hva er, sier operasjonsleder Oddgeir Slettli i
Midtre Hålogaland politidistrikt til dagbladet.no.
Ifølge Hovedredningssentralen Nord-Norge observerte også
mannskap på en rekke skip dette fenomenet.
- Det var farget hvitt, grønt og gult, og lysene blåste utover fra
det som om det var et stjerneskudd. Det virket ikke som om
det var en komet, og det var om lag fire-fem ganger større enn
et fly, og gikk mye raskere, sier André Grønmo til dagbladet.no.
(©NTB)

Reaksjoner fra lesere på nettet…
Av Tommy Kristiansen, 22.08.2006 10:50
Æ bor i Nord Troms og da æ va ut å kjørt sånn ved 00.05
tiden så æ eit stort fartøy som landa ved sidna bilen min.
Æ tørt ikk å gå ut men æ kunne sjå at det kom nokon ut
av fartøyet. Det heile vart ein nifs oppleving.

Lysfenomen på himmelen
Av Trine Halseth Arnes, 22.08.2006 10:29
Bor i Sømna på Sør-Helgeland, hadde lagt meg og like før
midnatt ble jeg observang på blinkene lys i soverommet,
da jeg så ut fikk jeg se noe vanvittig. Det såg ut som en
rakett og det datt av mange lyskuler og gikk i stor
hastighet, den såg ut som at den gikk i bakken og at den
var veldig nær.

Lys fenomen
Av Tor Bjarne Kongsmo, 22.08.2006 09:29
Like før midnatt kom det et vannvittig lys glimt på
himmelen. Det så ut akkurat som en rakket som
eksploderte på himmelen, med mange lysende
franksjoner som raste over himmelen.

Meteor
Av Børre Mørk, 22.08.2006 08:34
Det var en stor meteor. Var ute i sandnessjøen og kjørte i
går kveld sånn i 12 tiden. Det var helt sykt! Den kom
forbi bilen i lav høyde så det ut som. Den var diger, har
aldri sett noe så spektakulert, vil vel heller aldri se det
igjen antar jeg.

Noen mener at dette var en UFO, noen en meteor – svaret er ikke å oppdrive
100% uansett! Dessverre!
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Nedenfor er ordrene som ble gitt av Eisenhower til opprettelsen av
gruppen kjent som MJ-12 eller Majestic- 12
(DOKUMENTET BEGYNNER)
Orienteringsdokument: operasjon Majestic 12
Forberedt for tiltredende president Dwight D. Eisenhower: (EYES ONLY)
18. november, 1952
ADVARSEL: Dette er et TOPP HEMMELIG- EYES ONLY dokument som
inneholder hemmeligstemplet informasjon som er vesentlig for sikkerheten
til De Forente Stater. EYES ONLY adgang til materialet i disse dokumentene
er strengt begrenset til de som besitter Majestic-12 nivå. Reproduksjon av
enhver form, eller snakking eller skriving eller mekanisk avskrivning av
notatene er strengt forbudt.
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TEMA: OPERASJON MAJESTIC-12 INNLEDENDE ORIENTERING FOR
TILTREDENDE PRESIDENT EISENHOWER.
DOKUMENTET ER LAGET 18. NOVEMBER, 1952
ORIENTERINGS OFFISER: ADM. ROSCOE H. HILLENKOETTER (MJ-1)
NOTAT: Dette dokumentet er laget kun som en foreløpig orientering.
Den skal betraktes som en introduksjon til en fullstendig operasjons
orientering som kommer senere.
OPERASJON MAJESTIC-12 er en TOPP HEMMELIG undersøkelses og
utvikling/etterretningsoperasjon som er ansvarlig direkte og kun til
presidenten av De Forente Stater. Operasjonen av prosjektet blir utført
under kontroll av Majestic-12 (Majic-12) gruppen, som ble etablert av en
spesial klassifisert utøvende ordre av president Truman 24. september 1947,
på grunnlag av en anbefaling av Dr. Vannevar Bush og Sekretær James
Forrestal.( Se tillegg ”A”.)
Medlemmene av Majestic-12 gruppen er følgende:
Adm. Roscoe H. Hillenkoetter
Dr. Vannevar Bush
Secy. James V. Forrestal
Gen. Nathan F. Twining
Gen. Hoyt S. Vandenberg
Dr. Detlev Bronk
Dr. Jerome Hunsaker
Mr. Sidney W. Souers
Mr. Gordon Gray
Dr. Donald Menzel
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Gen. Robert M. Montague
Dr. Lloyd V. Berkner
Dødsfallet til Sekretær Forrestal 22. mai 1949 skapte en ledig plass som stod
åpen fram til 1. august 1950, da Gen. Walter B. Smith ble innsatt som
permanent etterfølger.
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24 juni 1947 flyr en sivil flyger over Cascade Mountain (fjell) i staten
Washington, han observerer ni flygende diskformede luftfartøy som flyr i
formasjon i meget høy hastighet. Selv om dette ikke var det første kjente
synet av slike objekter, så var det det første som fikk stor dekning i mediene.
Hundrevis av rapporter om lignende objekter fulgte. Mange av disse kom fra
pålitelige militære og sivile kilder. Disse rapportene resulterte i uavhengige
anstrengelser av flere ulike elementer innen militæret for å forvisse seg om
disse tingenes natur og deres hensikt i henhold til nasjonens forsvar. En
rekke vitner ble intervjuet og det var flere mislykkede forsøk på å benytte fly i
den hensikt å forfølge disse objektene i flukt. Publikums reaksjoner var i
enkelte tilfeller nær hysteri.
Til tross for disse forsøkene, ble det lært lite om disse objektene inntil en
lokal bonde rapporterte at et objekt hadde styrtet i et avsidesliggende
område av regionen New Mexico, nærmere bestemt ca 75 miles nordvest for
Roswell Army Air Base (nå Walker Field)
Den 7. juli 1947, ble det igangsatt en hemmelig operasjon for å bevare
vrakdelene av dette objektet, for å bruke det til forskningsstudier. Under
denne operasjonen oppdaget man ved en undersøkelse av området at 4 små
menneskelignende skapninger hadde klart å komme seg ut av fartøyet før
det eksploderte. Disse hadde falt til jorden ca 2 miles øst for vrakstedet. Alle
fire var døde og nedbrutte på grunn av rovdyr og virkningen av elementene i
løpet av den uken de hadde ligget der før de ble oppdaget. En spesiell forsker
tok ansvaret for å fjerne og bevare disse kroppene for senere forskning. (Se
tillegg ”C”.) Vrakresten av fartøyet ble også fjernet og flyttet til flere ulike
plasser.( Se tillegg ”B”.) Sivile og militære vitner i området ble avhørt, og
nyhetsreportere ble gitt en effektiv dekkhistorie om at objektet som styrtet
var en mislykket forsknings værballong.
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En analytisk dekkoperasjon presentert og organisert av Gen. Twining og Dr.
Buch på direkte
ordre fra Presidenten, resulterte i en foreløpig innrømmelse (19. sept. 1947)
som hevdet at
skiva var et kortdistanse rekognoseringsfly. Denne konklusjonen var basert
for det meste på
flyets størrelse, og på den manglende likheten med noen identifiserbare
flytyper.(Se tillegg ”D”.) En liknende analyse av de fire døde kroppene ble
arrangert av Dr. Bronk. Den foreløpige konklusjonen til denne gruppen (30
nov. 1947) var, selv om disse vesenene er menneskeliknende av utseende, så
er deres biologiske og utviklingsmessige prosess ansvarlig for at deres
utvikling viser seg å være helt forskjellig fra det man kan hevde å ha sett hos
homo-sapiens. Dr. Bronks gruppe har foreslått at uttrykket ” Extraterrestrial Biological Entities” (”utenomjordiske, biologiske vesen”) eller
”EBEs”, skal brukes som et standarduttrykk når en refererer til disse
vesenene inntil man blir enig om et mer passende navn å gi dem.
Siden det er helt klart at disse fartøyene ikke stammer fra et eneste land på
jorden, har det vært spekulert mye rundt hvor deres opprinnelse kan være
og hvordan de har komt seg hit. Mars er en mulighet, selv om noen forskere,
nærmere bestemt Dr. Menzel, hevder at det er mer sannsynlig at vi har å
gjøre med vesen fra et helt annet solsystem.
Ulike eksempler på former for skrift er funnet i vraket. Forsøk på å tyde
disse har vært mislykket.(Se tillegg ”E”.) Likeledes har ikke forsøkene på å
finne ut hvilke metoder for energioverføring disse fartøyene bruker vært noen
suksess. Forskning for å finne ut hvordan de virker har vært komplisert pga.
den totale mangelen av identifiserbare vinger, propeller, motorer eller andre
omrekningstabeller for drivkraft eller andre bruksanvisninger, samtidig som
det er en total mangel på metallisk wiring, vakuumslanger, eller liknende
gjenkjennelige elektroniske komponenter. (Se tillegg ”F”.)Trolig så ble hele
drivkraftenheten fullstendig ødelagt av eksplosjonen som forårsaket krasjet.
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Det er nødvendig med så mye ekstra informasjon som mulig om disse
fartøyene, deres karakteristiske opptreden og deres hensikt har ført til
opptegnelser kjent under navnet U.S. Air Force Projekt SIGN in desember,
1947. For å ivareta sikkerheten er forbindelsen mellom SIGN og Majestic-12
begrenset til to personer innen Intelligens Division of Air Matrial Command
(Sikkerhetsdivisjonen innen luft utstyrskommando), deres oppgave er å gi
videre visse typer av informasjon gjennom kanalene.
SIGN utviklet seg til Prosjekt GRUDGE i desember 1948. Operasjonen er
oppført under kodenavnet Blue Book (Blå Bok), med forbindelse først og
fremst gjennom Air Force offiseren (luftforsvarsoffiseren) som er sjef for
prosjektet.
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Den 6. desember 1950 hadde et annet objekt, trolig av samme opprinnelse, i
høy hastighet et sammenstøt med jorden i El Indio-Guerrero området på
Texas – Mexico grensen etter å ha fulgt en lang bane gjennom atmosfæren.
Innen forskerteamet kom fram til krasjstedet var det som fantes av objektet
fullstendig forbrent. De materialene som var å finne ble transportert til
A.E.C. Facility and Sandia i New Mexico for å forskes på.
Innblanding av Nasjonal sikkerhet er av kontinuerlig viktighet fordi motivene
og intensjonene til disse besøkene er fullstendig ukjent. I tillegg ble en
betydningsfull oppgang i overvåkningen av disse fartøyenes aktiviteter
påbegynt i mai og de vil fortsette utover høsten dette året, fordi det er en
vesentlig risiko for at nye tilfeller kan utvikle seg.
Det er av disse grunner, så vel som de internasjonale og teknologiske
risikoer og den ultimate trangen til for enhver pris å avverge at publikum får
panikk som gjør at Majestic-12 gruppen forblir i en anonym posisjon, og av
viktighet for at de strenge sikkerhetsforetak skal fortsette uten forstyrrelser
av den nye administrasjonen. På samme tid bør tilfeldigvis Plan MJ-194904P/78 (Topp hemmelig - eyes only) holdes i beredskap i tilfelle det skulle bli
nødvendig med en offentlig bekjentgjøring. ( Se tillegg ”G”.)
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RE-NUMMERERING AV TILLEGG:

# TILLEGG ”A”..........Spesielt Klassifiserte Administrative
Ordre #092447.(TS/EO)

# TILLEGG ”B”..........Operasjon Majestic-12 Status
Rapport #1, Part A.30 NOV`47.
(TS-MAJIC/EO)
# TILLEGG ”C”..........Operasjon Majestic-12 Status
Rapport #1, Part B.30 NOV`47
(TS-MAJIC/EO)
# TILLEGG ”D”..........Operasjon Majestic-12 Innledende
Analytisk rapport. 19 SEP`47
(TS-MAJIC/EO)
# TILLEGG ”E”..........Operasjon Majestic-12 Blue Team
Rapport #5. 30 JUN`52.
(TS-MAJIC/EO)
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# TILLEGG ”F”..........Operasjon Majestic-12 Status
Rapport #2. 31. JAN`48.
(TS-MAJIC/EO)
# TILLEGG ”G”..........Operasjon Majestic-12 Tilfeldighet
PlanMJ-1949-04P/78: 31. JAN`49.
(TS-MAJIC/EO)
# TILLEGG “H”..........Operasjon Majestic-12, Kart og
Fotografi Folie (avstamming)
(TS-MAJIC/EO

###################
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OPPTEGNELSER FOR FORSVARSSEKRETÆREN
Kjære Sekretær Forrestal:
Ifølge vår nylige samtale om dette spørsmål, er du herved forpliktet og
autorisert til å gå videre med passende fart og forsiktighet. Heretter skal
denne saken kun refereres til under navnet Operasjon Majestic-12.
Følgelig er det min følelse at fremtidige overveielser av det siste
arrangementet angående dette spørsmål skal ligge utelukkende på kontoret
til Presidenten under de følgende samtalene mellom deg, DR. Buch og
Direktøren for Sentral etterretning.
(Undertegnet Dwigth D. Eisenhower)

###################
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(DOKUMENT SLUTT)
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ET FORSØKER Å AVVERGE SUMATRA SUPER VULKAN
Geologer og astrofysikere blir etter hvert overbevist om at episenteret ved
Sumatras jordskjelv som forårsaket landforskyvning og Tsunamien sent i
desember 2004, er i det samme området hvor en mega vulkan oppstod for
74.000 år siden og drepte nesten alle levende vesener på jorden. Asken og
den vulkanske skyen omga jorden i årevis, meste av vegetasjonen led, alle
levende vesener led av sult og var nesten ved å bli utryddet.
74.000 års syklusen er antatt å repetere innen få år. Undervannets oppførsel
ved Sumatra området, Andaman og Nicobar øyene, er merkelige. Antall
etterskjelv og synke mønsteret peker mot noen organiserte aktiviteter på
tektoniske nivåer.
I følge noen geologiske ingeniører og forskere, har kanskje den tektoniske
bevegelsen blitt kunstig laget for å avverge en ny mega vulkan. Det er mulig
og sannsynlig at de utenomjordiske eller noen prøver å redde jorden fra de
samme slags vulkaner og resulterende katastrofe.
Ved å manipulere de tektoniske platene, er det mulig å avverge massive
vulkaner. Nåtidens teknologier i menneskets besittelse er ikke avansert nok
enda slik at vi virkelig kan nøytralisere jordskjelv og vulkaner. Men i følge
UFO etterforskere, kan utenomjordiske gjøre det. De ønsker antakeligvis at
vår sivilisasjon skal utvikles og ikke fordampe ut i det mørke rom.
Det er mulig at de har laget en serie av jordskjelv i desember og januar for å
redde oss fra massive vulkaner senere. Likhetstrekkene er de samme som
firefighters (skogbrannvesenet) bruker for å bekjempe skogbranner. For å
kutte oksygentilførselen, velger de ut et område som går rundt brannen og
lager en motbrann. Det samme kan gjøres ved de tektoniske nivåer.
Bare tiden vil vise hva som kommer oss i møte i 2012. Det ser ut til basert på
hva som hender i forskjellige deler av verden, noen eller noen vesener prøver
å avverge noe katastrofe.
Kilde: www.indiadaily.com 21.03.05
INDIA SIER ETer ER I FRA STJERNEHOPEN M15
Noen astrofysikere løper tilbake til tegnebordet i disse dager. De er travelt
opptatt med å se på stjernehopen kalt M15 oppdaget årevis tilbake med
Hubble Telescope. Denne mosaikken av en globuslignende stjernehop M15
(femtende objekt i Mesier gruppen med stjernehoper og tåke) inneholder over
30.000 stjerner. Hubble Telescope gransket kjernen av M15, den mest
tettpakkede hopen av stjerner i vår galakse, for å se etter bevis på enten et
massivt svart hull eller et annet bemerkelsesverdig fenomen: En
"kjernekollaps" drevet av den intense gravitasjonsdragningen av så mange
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stjerner i et så lite volum av verdensrommet.
Rykter er spredt i India og Kina om at de respektive regjeringene har blitt
kontaktet og opprinnelsen av Ufoer og intelligent livsformer er fra denne
stjernehopen M15. Denne stjernehopen er den tetteste del av universet. De
samme menneskene prater også om fakta at denne såkalte M15
stjernehopen er hovedstaden i universet. Dette er der hvor Føderasjonen av
universet er.....
Andre intelligente livsformer er spredt ut over hele universet. Men de virker
som kolonier med forskjellige livsformer. Nye kolonier blir laget hele tiden
ved å transportere forskjellige former av intelligente livsformer fra et solar
system til et annet...
I følge noen astrofysikere, er også denne stjernehopen M15 kilden til den
største tettheten av svarte hull og gateporter til mange andre univers. Dette
er også kilden til en enorm konsentrasjon av mørk materie.
Ufo observasjoner på jorden er enten fra denne Føderasjonen av Universet
eller fra de "Lokale Administratorer" fra de nærliggende Stjernehoper. Hver
Stjernehop er en lokal regjering styrt av nærliggende sivilisasjoner.
Ingen regjering stadfester de senere rykter men ingen av regjeringene har
bestemt å benekte slike rykter heller.

Bildet viser den sentrale delen M15, fotografert med Hubble`s Wide Field
Planetary Camera 2. Bildet er omtrent 28 til 30 lysår på tvers. Deler som
viser ultrafiolet,blå, og visuelt lys ble kombinert for dette bildet, slik at
fargene røft viser stjernenes overflate temperaturer i M15. Varme stjerner
oppfattes blå, mens kaldere stjerner oppfattes rød-oransje.
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Tettheten av stjerne øker hele veien inn til hopens senter, merket med et
grønt kryss. Nøye analyser av plasseringen på disse stjernene antas det at
ved et tidspunkt i fjern tid tilbake, at stjernene møttes ved M15`s kjerne, slik
som bier svermer til deres kube. Denne banen kollapset, lenge teorisert av
etterforskere men aldri blitt sett i slike detaljer, kan ha vart i noen få
millioner år--et lite blink i det 12-billioner-års liv av hopen. Den presise
lesningen av hastighetene som hver stjerne beveger seg nær M15`s kjerne vil
avsløre enten om stjernene er så tettpakket på grunn av påvirkningen av et
eneste massivt objekt, eller ganske enkelt av deres egen gjensidige
tiltrekning. Stjerner ville dreie/snurre raskere i grepet av et svart hull, som
ville være mange tusen ganger mer massiv enn vår sol.
M15 ligger i Pegasus 648, første generasjon stjerner i Melkeveien, 12
billioner år, mange døende stjerner, 40 000 lysår fra Jorden.
Kilde: www.indiadaily.com 21.03.05
BEVIS PÅ ET HJELP FOR MENNESKETS OVERLEVELSE
Datamodeller spår at de magnetiske polene bytter plass inne i jorden og
solen og kan gjøre slutt på menneskenes sivilisasjon i 2012.
Ifølge noen data vitenskapsmenn som jobber sammen med en gruppe
geologer og astrofysikere, vil både jorden og solen gå gjennom en prosses
Magnetic Pole Reversal i 2012. Dette hendte sist for millioner av år siden da
dinosaurene forsvant. Et privat etterforskning og analyse selskap i
Hyderabad spår en voldsom stor katastrofe i 2012.
Magnetic Pole Reversal er en prosses hvor Nordpolen og Sørpolen bytter
plass. Når dette skjer, ved et tidspunkt i tiden vil jordens magnetiske felt nå
zero Gauss som enkelt betyr at jorden vil ved et tidspunkt ha null
magnetisme. Når dette skjer samtidig med en elleve års syklus i solens
polvending, oppstår ett meget stort problem.
I den moderne historien har ikke dette hendt. Bare datamodeller kan spå
følgene. NASA har nylig gjort offentlighetens bekymring mindre ved å si at
polenes vending vil gjøre jordens magnetisme svak og ujevn men ikke ned til
null.
Ifølge Hyderabad data modell, kan polare vendinger i jorden og solen
forårsake følgende alvorlige problemer og ikke bare elektronisk
funksjonssvikt, trekkfugler som mister retningssansen og videre:
- immunforsvaret til alle dyr inkludert menneskene vil svekkes betraktelig.
- jordskorpen vil oppleve hyppigere vulkaner, tektoniske forflyttninger,
jordskjelv og jordskred.
- Jordens magnetosfære vil svekkes og kosmisk stråling fra solen vil øke
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mange ganger og strålingsskader som kreft og lignende vil øke betraktelig.
- Store Asteroider vil bli dratt mot jorden.
- Jordens gravitasjonsfelt vil oppleve en forandring selv om ingen vet
hvordan den vil forandres.
Hvis du legger sammen disse mulige ødeleggende scenario, kan du lett se at
med enkle ord, jorden kan bli ubeboelig for menneskenes sivilisasjon ved år
2012 og de som lever i nærheten av jordskorpen.
Organismene som lever dypt ned i jorden under jordskorpen vil overleve.
Uten innblanding i denne naturlige prosessen, vil vi etter millioner av år se
andre former for intelligent eller store livsformer som dominerer på
jordskorpen.
Ett stort antall av Utenomjordiske UFO observasjoner i senere dager, er i
følge mange UFO etterforskere i verden sammenkoblet med å redde
menneskenes sivilisasjon fra utryddelse. Det er mulig at i besittelse av vår
kunnskap så prøver de å sørge for en beregnet flytting (trying to provide a
counter measure that..) som kan redde menneskets sivilisasjon.
Slik det hendte under Tsunamien, det er mulig vi vil bli perplekse og stirre
på det utenkelige scenarioet som utsletter oss.
Hvis modellen er sann, så er den eneste måten vi kan overleve på, er å ta vår
sivilisasjon langt under jordskorpen eller å flytte til en annen planet. Det kan
ha hendt Mars for millioner av år siden.
Senere utenomjordiske UFO aktiviteter (i de siste 100 år) peker ut at noen
der ute vet at noe alvorlig vil hende. De kan kanskje lage et scenario hvor de
i stillhet kan hjelpe oss eller flytte oss til ett ukjent sted.
Kilde: www.indiadaily.com 21.03.05

________________________________________________________________________
UFO-ANNONSE I ET FOTBALLBLAD PÅ RAUFOSS.
Redaktøren fikk gratis spalteplass i supporterbladet/fotballbladet til
”Kruttberget” på Raufoss i juli måned. Jeg var leder for gruppen i flere år før
jeg gav meg i juni 2005. På neste side kommer annonsen slik den såg ut.
________________________________________________________________________
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VI HUSKER DET ALLE SAMMEN: X-FILES PÅ RAUFOSS DA RAUFOSS
SPILTE HJEMME MOT FRIGG OSLO I FJOR OG STILLINGEN I DET
86.MIN VAR 0-3,
ETTER 94 MIN: RAUFOSS – FRIGG OSLO 4-3 OG TABELLTOPP!!!
DU TROR IKKE DET FØR DU SER DET… 4 MÅL PÅ 8 MINUTTER!
Slik er det innen UFO-fenomenet: Du tror ikke det før du får se det. UFO: Uidentifiserte
flygende objekter. Mange av oss i Kruttberget har sett fenomenet og er aktive medlemmer i
organisasjonen NETI: Norsk Organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens.
Undertegnede sitter i styret som styremedlem og redaktør for medlemsbladet ”Ufo-Nytt” som
kommer ut 8-12 ganger i året. NETI ble stiftet 22.11.1997 og har medlemmer over hele
Norges land. NETI har valgt styre og har sine vedtekter og jevnlige styremøter.
Vi har en gruppe/avdeling på Toten som samles jevnlig for å se på UFO-dokumentarer samt
dele informasjon om hva som skjer på UFO-Fronten på verdensbasis.
I Mexico er det åpenhet rundt UFO-fenomenet og det som skjer der, spesielt over Mexico By.
Forsvaret i Mexico legger ikke lokk over observasjonene, de sier rett ut at Ufoer besøker
landet og at dette er en realitet. Mye er filmet og vist på TV i Mexico!
Tidligere statsminister i Canada sier at Ufoer er like naturlig som vanlige fly som flyr over
hodene våre!!! Spesielt USA er tause om dette og holder informasjonen hemmelig.
I England er det frigitt informasjon rundt en UFO-observasjon på et militært anlegg på 80tallet. UFO-observasjoner har forekommet ofte i Oppland og ellers rundt om i Norges land.
Mange av oss kjenner til UFO-Bygda Hessdalen, som ligger nord for Røros. Her har det
skjedd mye spennende på UFO-Fronten siden 1980-tallet og samme sted har en egen
målestasjon som den eneste i Verden.
Vi vet det er mange her på Toten som kan være interessert i UFO-fenomenet som sikkert har
lyst til å delta på våre møter. Ta kontakt med Kjell Arne Høviskeland på tlf. 4734 8316. Send
en sms med navn og tlf.nr eller ring meg slik at vi vet nettopp DU ønsker å delta på våre
møter eller søker mer info via en tlf.samtale.
NETI – Organisasjonen som søker svar på UFO-Gåten!
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UFO KONFERANSE I LEEDS, ENGLAND:
LØRDAG 21.OKTOBER – SØNDAG 22.OKTOBER 2006
Foredragsholdere:
Alan Foster, England, snakker bl.a. om kornsirkler
Maurizio Biati, Italia, snakker om Philip Corso
Anthony Mallin, England, forfatter
Tony Topping, England,
Philip Mantle, England, The Alien Autopsy Hoax
Andy Roberts, England, snakker om “Foo Fighters”
Odd Gunnar Røed, Norge, UFO-fenomenet i Norge
Russel Callaghan, England, redaktør av UFO DATA
Sacha Christie, England
Billetter koster 15 pund pr. dag eller 25 pund for begge dagene.
Lunsj koster 3 pund
Konferansen finner sted hos The Leeds Rugby Supporterts Club,
i Headingley

Kanskje noen av NETIs medlemmer tar turen til konferansen?
Påmelding skjer til tlf. 0113 2865566 eller www.ufodata.co.uk

Nyhetsbrevet ble avsluttet onsdag 20.september 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 hilsen:
Redaktør Kjell Arne Høviskeland
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