UFO-NYTT
NYHETSBREV FRA NETI NR. 2 – 2007
Kjære medlemmer. Årets første nyhetsbrev er klart til å leses. Håper dere
finner mye spennende informasjon.
Tilbakemeldinger gis til mailadr: kaotisk6@online.no eller i brevpost:
Kjell Arne Høviskeland, Rute 571, 2850 Lena. Tlf. 4734 8316. Sjekk våre
nettsider: www.neti.ws Sjekk også www.kornsirkler.org
NETI skal ha stand på Alternativmessa i Bergen 16 - 18 Mars 2007.Stand
63. Torgeir Sjøstrøm Hansen skal holde foredrag med tittelen: Du tror det
ikke før du få se det. Foredraget baserer seg på Video-opptak av UFOer og
vitner til UFO hendelser. Foredraget skal etter planen holdes Lørdag 17.
Mars og Søndag 18. Mars. Eva-Marie Brekkestø holder også foredrag om
kornsirkler under messa i Bergen.
Møtested for årsmøte i NETI søndag 4.mars kl.12.00 vil være Rica Travel
Hotell, adr. Christies gate 5/7, det ligger i enden av Lille Lungegårdsvann –
litt bortenfor Grieghallen ca 5-6 minutter å gå fra togstasjonen. Det er sendt
ut brev om dette tidligere. Hjertelig velkommen alle sammen.
Neste møte i Oslo er en videokveld onsdag 14/3 KL 18:00. Møtested er
Rosenkrantzgaten 9 Sceneinngangen til Det Norske Teateret. Ved spørsmål
kontakt Sissel Tuveng på mobiltelefon 95805926
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Vitneberetninger, fra Dr. Steven M. Greers nye bok.
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En fransk rom-organisasjon vil frigi rapporter
En UFO går ned i Djupsjøen
Tusenvis av usette UFOer gjemt av magnetisk flyt (India)

REDAKTØRENS SPALTE.
Et nytt nyhetsbrev er produsert og er dere i hende i forkant av NETIs
årsmøte, som i år finner sted i Bergen. Vi i styret ser for oss at året 2007 vil
være et aktiv år innen vårt arbeid i NETI, alt fra 2 turer til Hessdalen, tur til
Wiltshire i England for å studere kornsirkler i juli, vi er representert på ufokonferansen i Leeds i oktober måned som publikum og vi skal feire 10
årsdagen til NETI i november måned. I tillegg kommer vi til å fortsette
møtene i Oslo og på Raufoss, og håper også å komme i gang med møtene i
Bergen. Selv ser jeg veldig fram til turene som går til Hessdalen, og for de av
dere som ønsker å melde dere på, den første turen går i tidsrommet 7.10.juni og den andre medio september måned, kan jeg garanterer en
spennende tur som er basert på å observere om natten samt å gå turer i den

vakre naturen i Hessdalen. På forhånd har jeg bestilt en hytte med plass til
7-8 personer og de første som melder seg på er garantert plass i den nevnte
hytta. Det er ingen dusjmulighet der og utedo er å finne ved siden av. Men
det finns vann innlagt og det er strøm og Tv m.m. Skikkelig koselig og stor
hytte.
Ser også veldig fram til ufo-konferansen i Leeds med mange spennende
foredragsholdere, og for øyeblikket er vi 3 stykker som skal dit fra NETI. Men
det er plass til flere.
Håper også at året 2007 bringer flere frigitte dokumenter innen ufofenomenet, slik at tidligere gradert informasjon vil være tilgjengelig for
publikum. Vi i NETI skal oppdatere dere på hva som skjer innen fenomenet
på verdensbasis til enhver tid når dette foreligger. La oss håpe at 2007 blir et
innholdsrikt og spennende ufo-år for oss alle.
Kjell Arne Høviskeland
___________________________________________________________________________

VITNEBERETNINGER
Oversatt av Berit Oftedal
(fra kapittel 29 i Steven M. Greers bok: Hidden Truth – Forbidden Knowledge
fra 2006. Jeg har fått tillatelse fra Steven til å gjengi deler på norsk om jeg
henviser til boken og tar med en oppfordring om å besøke CSETIs
hjemmeside og at folk bes om å donere til CSETI)
Det som følger her er deler av vitnemålene fra militære, regjerings- og andre
høytstående personer som ble intervjuet under Åpenhetsprosjektet. (Jeg har
tidligere redegjort for valget av oversettelsen av Disclosure Project til
Åpenhetsprosjektet. o.a.). Vitnemålene i sin helhet finnes på
www.disclosureproject.org under overskriften: ”Disclosure: Military and
Government Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Moderen History”.
Beretninger om hemmeligholdelsen:
Merle Shane McDOW, USAs Marine:
”Det var to menn som begynte å spørre meg ut om hendelsen. De var ganske
tøffe, for å si det rett ut. Jeg husker at jeg tok hånda mi opp og sa: ’Vent nå
litt her folkens! Jeg er på lag med dere! Hold an litt!’ For de var virkelig
ikke særlig ok. De opptrådte ganske ydmykende og gjorde det klinke klart for
meg at ingenting som hadde blitt sett, hørt eller observert som jeg kom med
skulle noen gang ut av dette rommet. ’Du sier ingenting til dine kolleger. Og
selv når du er borte fra basen, så glemmer du alt du måtte ha sett eller hørt
når det gjelder dette. Det har bare aldri hendt…’”.
Charles Brown, pensjonert oberstløytnant, USAs luftforsvar:
”Det er ganske underlig, men vi sender folk i fengsel, vi sender folk i døden
fordi de har vært vitner til forbrytelser. Slik funker vårt lovsystem. Men
pussig nok, gjennom de siste femti år der jeg selv har fulgt med på uvanlige
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luftfenomener er det en gjennomgangstråd å trekke i tvil selv de mest
respektable vitner når de sier at noe er uidentifisert…
Jeg selv vet at vår regjering har spesielle avdelinger som kan manipulere
data. Og det kan skapes og gjenskapes (hva du måtte ønske). Farkoster som
er intelligent styrt har overskredet våre fysiske lover her på planeten. Og det
har de gjort lenge.
Det faktum at regjeringen til dags dato – og vi har drevet med etterforskning
siden 1947 – ennå ikke har noe svar å komme med, er noe som forteller meg
at noe er alvorlig feil. Er vi så på jordet innen forskning? Jeg tror ikke
akkurat det. Er vi helt ute å kjøre mht. etterretning? Det vet jeg ikke er
tilfelle. Og når det gjelder Project Bluebook, som ble gjennomført av dr.
Condons gruppe, så har jeg mange grunner for å si at det var en total
avledningsmanøver.
UFOer har blitt etterforsket over en lang tidsperiode og publikum har bare
ikke blitt informert om det, helt kjent med det, men er blitt foret med biter og
smuler, programmerte utspill og liknende.”
Master Sgt. (oversersjant?) Dan Morris, USAs luftforsvar, NRO Operative:
Jeg ble med i en gruppe som skulle undersøke og samle informasjon, og i
starten lå dette ennå under Blue Book, Snowbird og andre dekkprogrammer.
Min jobb var å dra for å intervjue folk som hevdet å ha sett noe og prøve å
overbevise dem om at de ikke hadde sett noe eller at det var et synsbedrag.
Og så, dersom dette ikke funket, så kom det et nytt team som drev med
trusler. De truet vitnene og familiene deres osv. Og de tok seg av det med å
fremstille dem som lite troverdige og latterliggjøre dem osv. Og om ikke dette
virket så var det enda et team som fikk en slutt på problemet, på den ene
eller andre måten.”

Dr. Robert Wood, Ingeniør hos McDonnell Douglas Aerospace:
”Som dere kanskje vet, når du blir klarert innen et av disse
dekkprogrammene får du et spesielt merke som gjør at du kan gå til hvem
som helst i rommet i stor åpenhet fordi du føler at dere psykologisk er i
samme gjeng, og da er det mye kameraderi som bygger seg opp. Du får
adgang til spesielle bibliotek. Så noe av det vi pleide gjøre var å gå til
flyvåpenets arkiv og bla oss gjennom topphemmelig materiell. Jeg var
interessert i UFOer, og når jeg hadde et vanlig ærend der, brukte jeg også tid
til å lete etter hva de hadde om dette. Og i omtrent et år kom jeg flere ganger
over rapporter om emnet. Men så, plutselig, bare forsvant alt dette
materialet. Hele klassifiseringen som viste emnet bare ble borte.
Bibliotekaren i gruppa vår sa han hadde vært i denne avdelingen i tyve år og
visste nøyaktig hvordan ting normalt gikk for seg. Han sa at dette var
besynderlig. Han sa: ’Dette har jeg aldri sett før, det er bare ikke et helt felt
som forsvinner under øynene på deg. Jeg tror det må være noe du fant der..’
Samtidig var det noe som kom frem som et resultat av min forbindelse med
Jim McDonald. Jeg likte den fyren, han var en skikkelig entusiastisk fysiker
og en som ikke lot gresset gro under seg. Fikk han en sak gravde han seg
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umiddelbart ned i den og kunne så presentere en overbevisende fremstilling
til profesjonelle grupperinger. Han kunne holde presentasjoner for the
American Institute of Aeronautics and Astronautics og the American
Physical Society, og jeg var faktisk medlem av begge. Så hver gang han var i
byen plukket jeg ham opp, tok ham med rundt og fikk ham til å føle seg
velkommen.
Så var jeg en gang på vei gjennom Tuscon der han bodde. Jeg stoppet fordi
jeg hadde to timer til et fly jeg skulle ta videre, og han ble med til flyplassen
og tok en øl. Jeg sa: ’Har du noe nytt Jim?’ Han svarte: ’Jeg tror jeg har
det.’ Jeg sa: ’Hva er det du har?’ Og han sa: ’Jeg tror jeg har svaret.’ Jeg
sa: ’ Hva er det?’ Han svarte: ’Jeg kan ikke si det ennå. Jeg må være
sikker.’ Og seks uker etter dette prøvde han å skyte seg. Og et par måneder
etter døde han.
Når jeg tror jeg vet hva våre etterretningsgrupper kan mistenkes å gjøre, så
er det at vi hadde middelet for å overtale ham til å gjøre det selv. Jeg tror det
var det som skjedde…
Det er klart at for å ha full kontroll på dette temaet så må du ha kontroll på
alle nivåer og det mest innlysende nivå er media. Så du må følge med på alle
slags medier, film, blader, aviser osv. Og nå for tiden er det også Internet og
video og alle disse nye greiene. Men mens teknologien har blomstret i nye
retninger så har også de som sitter og bryr seg med kontroll også beveget seg
i samme retning som utviklerne. Så hver gang det er noe nytt ute på
markedet er det også et tilsvarende kontrolltiltak.”
Dr. Paul CzysZ, McDonnel Douglas Career Engineer:
”Å beskrive verden rundt det svarte budsjettet (Black Budget) er som å
beskrive Casper, det vennlige spøkelset. Du kan se en tegning av ham, men
du ser ikke hvor stor han er, du ser ikke hvor hans driftsmidler kommer fra,
du ser ikke hvor mye det er pga. at det er så oppstykket og pga. erklæringer
folk må avgi. Jeg kjenner folk i dag som jobbet med det samme jeg gjorde, og
hvis du spør dem om det, selv om det er bare en diskusjon på internett, så
vil de si, nei, det har jeg ikke peiling på. De er i syttiårene nå, men ennå vil
de ikke på noen måte engang vedgå at de vet hva du snakker om. Dere har
null peiling, men det er trolig mye større enn dere tror.”
John Callahan, FAA Head of Accidents and Investigations:
” ..Og da de var ferdige sverget de for alle som var der at denne
(UFO)hendelsen aldri hadde funnet sted. Dette møtet hadde aldri skjedd.
Og det fantes ingen bevis....
Dette var en av folka fra CIA. OK? Det at de aldri hadde vært der og at det
aldri hadde skjedd. Der og da sa jeg, vel, jeg skjønner ikke hvorfor du sier
dette. Det jeg mener er, det var noe der og om det ikke var en Stealth, så må
det være en UFO. Og om det er en UFO, hvorfor kan ikke folk få vite det?
Gjett om de hisset seg opp over dette? Du skal ikke en gang si slike ting.
Han hadde først sagt at dette var første gang de hadde tak i 30 minutter med
radar data på en UFO. Og de klør i henda etter slike data og å finne ut hva
det er og hva som faktisk skjer. Han sa at om de gikk ut med opplysningen
til det amerikanske folk om at de traff på en UFO der ute så ville det bli
panikk over hele landet. Så derfor kan du ikke snakke om det. Og de tar
med seg alle data..
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Da CIA sa at dette aldri hadde skjedd og at vi ikke hadde hatt noe møte, så
tror jeg det var fordi de ikke ville at noen skulle vite hva som foregikk.
Normalt ville vi ellers ha sendt ut en melding om at et eller annet hadde
skjedd…
Vel, jeg har nå vært med på en del dekkoperasjoner for FAA. Da vi
presenterte dette til Reagan-administrasjonen var det jeg som sto for den
gruppen som møtte. Og da de henvendte seg til de tilstedværende, så måtte
alle sverge at dette aldri hadde skjedd.”
Fortsettes neste nr.
___________________________________________________________________________

UFO styrter i SA
Pretoria – en UFO ble observert ved Lephalale, hvor den ble beskrevet som et
fremmed objekt ”på en oransje sky, syngende som en million turbiner” – da
den traff jorden med et smell lørdag kl 04.33
Dette ifølge Leonie Ras, administrerende leder av Lephalale (Ellisras) som var
vitne til dette synet på datterens gård rett øst for byen lørdag morgen.
”Jeg lå på sengen min og leste sms-meldinger da jeg hørte noe som minnet
om lyden av et Airbus-fly som startet opp motorene”
”Det regnet men det var verken lyn eller torden. Lyden ble sterkere og etter
hvert hørtes det ut som en million turbiner som hvinte samtidig” sier Ras.
Hun gikk til soveromsvinduet og så at skyene fikk en sterk oransje-rød farge.
”Plutselig, slynges et lysende objekt fra skyene ned mot jorden, i en fryktelig
fart, og treffer bakken med et allmektig smell.”
”Den liknet på Haley`s komet, rund i fronten og med en oransje-rød hale.”
Da UFOen traff bakken ble de lavtliggende skyene oransje.
”Det var så enestående at jeg begynte å gråte. Jeg skulle ønske at mine barn
og barnebarn kunne ha sett det. Jeg hadde ikke drukket og jeg var ved mine
fulle fem.” sier hun. Hun har beregnet at objektet må ha truffet bakken i
nærheten av Beauty, mellom The Tambotie og Palele elvene. Cobus Nel,
hennes svigersønn, som også var i huset, ble vekket av oppstyret.
”Jeg våknet opp til et fryktelig bulder, etterfulgt av en eksplosjonsaktig lyd.
Jeg vekket min kone, så hun også kunne høre, fordi bulderet varte i mer enn
ett minutt, økte i styrke og så hørte vi smellet” sier Nel.
Lephalales brannvesen, politi og katastrofesenter synes å ha sovet seg
gjennom oppstyret. ”Jeg vil at noen skal dra og undersøke dette. Gårdene
her er store, og det kan ha falt ned et sted, uten at bøndene engang vet om
det” sier Ras.
Beeld Kilde: www.24.com

Oversatt av Ingunn Glenster
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UFORKLARLIGE OBSERVASJONER :
UFO jegere nærmere sannheten om ”X-files”
Sannheten er der ute, og den kan være nærmere enn noen gang.
En UFO entusiast vil bruke innsynsretten for å få adgang til tidligere
hemmeligstemplede statsdokumenter for å offentliggjøre sannheten bak
uforklarlige observasjoner av flyvende objekter over Peterborough.
Michael Hoffman, fra Bruces Close, Conington, i nærheten av Peterborough,
som driver UFO etterforskningsgruppen Sky Lights, håper at
offentliggjøringen av Forsvarsdepartementets (Fod) såkalte ”x-files” vil kaste
lys over hvorfor det har vært så mange Alien observasjoner i området.
Hoffman sier ”jeg tror at innsynet vil gi oss ganske mye informasjon om
UFOer og det er noe vår gruppe absolutt vil bruke”
”Fod vil nok ikke være veldig imøtekommende med informasjon, og vil finne
måter å fortsatt hemmeligholde og ikke offentliggjøre dette på. Men jeg vil
bruke retten til å innhente informasjon.
”I USA har man innsynsrett, men De klarer fremdeles å holde hemmelig
informasjon tilbake. Jeg håper det vil bli annerledes her.”
Denne uken, frigjøres Fod`s hemmelige papirer, grunnet innsynsretten, og de
viser at 91 observasjoner ble registrert i fjor i Storbritannia, samt en rapport
om at ”fire dunkle røde lys” svevde over Peterborough.
De seneste filene avslører også at et regjeringsmøte ble avholdt for å
etterforske tilstedeværelsen av aliens i juni 1951, men avviser UFOobservasjonene til RAF personalet, i tillegg til en rekke rapporter fra folk om
”lysende kropper”.
Referatet fra Regjeringens arbeidsutvalg for flygende tallerkener viser at de
mener at jakten på UFOer er”en særdeles unyttig virksomhet”, og anbefaler
ingen videre etterforskning av mystiske fenomener i luften.
En talsmann for Peterborough Paranormal Society var likevel ikke overbevist
om at innsynsretten oppgir enhver betydningsfull oppdagelse.
Han sier ”det kommer an på hva de vil oppgi, men vanligvis sensurerer de alt
det omstridte.”
”På 80 og 90-tallet var det mange observasjoner rundt Peterborough, men
dette skyldes antakelig at de har testet nye luftfartøy i området.”
”Vi konsentrerte oss mer om spøkelses observasjoner og har ikke hatt noen
rapporter om UFOer etter at vi startet opp for noen år siden.”
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Det paranormale i Peterborough.


Den første UFO observasjonen i Peterborough inntraff i 1909, da to
politimenn rapporterte om en fremmed gjenstand som svevde over
katedralen. Man tror at dette var et av de første luftskipene.



En postmann fra Peterborough hevder at et pyramideformet kosmisk
fartøy utførte akrobatiske manøvrer rett over hodet hans.



Thomas Thompson, bosatt i Lincoln Road, Peterborough, sier at han
var vitne til et lysende oransje romskip ved huset til en venn, i St
Neots, i 1981.



En kullsort trekantet UFO som svevde over A47, mellom Peterborough
og Wisbech, ble sett av en student, hans kjæreste, hans mor og en
venn, i november 1997.



Underlige kornsirkler, flere hundre meter store, dukket opp ved Sibson
Airfield, i nærheten av Wansford, i 1990.



Brian Dunnett, fra Netherton, så merkelige lys på himmelen ved
hjemmet hans i Heaton Close, i 1995



To svarte skinnende, tallerkener som svevde over Millfield, ble
oppdaget av Graham Palk, fra Gladstone Street, Peterborough, i
november 1997

Kilde: www.peterboroughnow.co.uk Oversatt av Ingunn Glenster
___________________________________________________________________________

PILOTER: VI SÅ UFO OVER CHICAGO
Flere ansatte i det amerikanske flyselskapet United – inkludert et antall
piloter – sverger på at de så en UFO over O`Hare flyplassen i Chicago for 2
måneder siden. Ifølge de United-ansatte svevde den flygende tallerkenen –
som ikke var utstyrt med lys – over en av terminalene, før den skjøt fart og
forsvant gjennom skydekket, skriver avisen Chicago Tribune. Det
amerikanske luftfartsverket, FAA, uttaler at det høyst sannsynlig dreier seg
om et værfenomen. Det kan ha fått fantasien til å gå i spinn hos enkelte.
FAA nektet innledningsvis for at man hadde mottatt noen forespørsel om en
UFO, men etter at Chicago Tribune forlangte å få ut loggen fra kontrolltårnet
på O`Hare for 7.november i fjor – under The Freedom of Information Act –
kom det for en dag: En supervisor fra United hadde ringt tårnet og spurt om
de hadde observert ”et roterende, tallerkenformet objekt”. Flygelederne
hadde ikke sett noe, og en sjekk på radarskjermene avslørte ingenting
unormalt, sier FAA-talskvinne Elizabeth Isham Cory.
Kilde: VG 04.01.2007

_________________________________________________________________________
1. juni 1991, kl. 05.00. Gwent, Sør-Wales.
To uniformerte betjenter, en mann og en kvinne, var ute og patruljerte i det
landlige Blackwood-området ved byen Gwent, da de så to oransjefargede
flygende objekter som for i sirkler over et gårdsjorde. De stoppet bilen og
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gikk ut for å se nærmere på objektene. Etter omtrent 10 minutter forsvant
objektene i hver sin retning. Da sola kom opp så de at, der objektene hadde
sirklet i lufta, hadde en kornsirkel oppstått på jordet under. Redde for å bli
latterliggjort, avtalte de seg imellom at de ikke ville rapportere hendelsen.
Kilde: www.kornsirkler.org
___________________________________________________________________________
DEN FRANSKE ROMORGANISASJONEN CNES HAR VEDTATT Å
PUBLISERE RAPPORTER OM UFO-OBSERVASJONER PÅ INTERNETT
SOM INNEHOLDER 6 000 DOKUMENTER.
Dette melder Reuters wire service. CNES står for Centre National d’Etudes
Spatiales og organisasjonen har en database som inneholder ca 1600 UFOobservasjoner og rapportene vil være anonymisert. Publiseringen skal skje
senest tidlig i februar måned. De 6000 dokumentene er hovedsakelig
rapporter skrevet av flygere og publikum og daterer seg så langt tilbake som
30 år. Rapportene vil være tilgjengelig på www.cnes.fr
___________________________________________________________________________

EN UFO GÅR NED I DJUPSJØEN
For noen år tilbake gjorde en amerikaner ved navn Adamski seg nærmest
herostratisk berømt ved å påstå at han hadde vært i kontakt med vesener fra
en annen klode. Her befinner vi oss nettopp ved det spørsmål som fascinerer
ufologer – og mennesker utover de seriøse ufologers rekker: Finnes det liv på
andre kloder enn vår? Finnes det intelligenser på andre kloder som stiller
menneskehetens nåværende livstrinn fullstendig i skyggen? Og er det mulig
at Jorden har fått og får besøk av fornuftsvesener ute fra verdensrommet?
Her er et eksempel som kan være typisk for ”besøksteorien”: For noen år
tilbake lette dristige froskemenn fra undervannsklubben NAUTILUS i
Trondheim etter en gjenstand som skulle ha styrtet ned i Djupsjøen, en mils
vei øst for Røros i nærheten av Riksveien til Sverige. Froskemennene Even
Bjelland, Kjell Duna og Steinar Wahl var de første som gikk ned. De mente å
ha lokalisert ”et eller annet” i gjørmebunnen på ca. 15 meters dyp. Dette ”et
eller annet” viste seg å være hardpakket leire.
Fremdeles ante man den helt store verdenssensasjon, og TV-folk stod klare
til å rykke ut på øyeblikks varsel. Så alvorlig tok man det. Det skulle
imidlertid vise seg at dybdeforholdene i Djupsjøen var så varierende og
tilgjengeligheten så vanskelig, at det ville kreve et uhyre kostbart
spesialutstyr for å ha den minste sjanse til å finne den hemmelighet som
måtte være begravet i fjellsjøen. Det var – karakteristisk nok – Trondheim
UFO-forening som stod bak undersøkelsene. Vitenskapen var ikke
interessert.
Tidligere formann og stifter av Trondheim UFO-forening, salgssjef Tormod
Hagen, uttaler: Først og fremst ville vi en gang for alle få fastslått hvorvidt
det er en UFO som ligger på bunnen av Djupsjøen. Salgssjef Hagen var ikke i
tvil om at det måtte ha vært en UFO som styrtet ned i Djupsjøen for godt og
vel 20 år siden. Men han stiller spørsmålet åpent for tre alternative
muligheter: Enten befinner gjenstanden seg fremdeles på bunnen av
Djupsjøen, eller den kan ha lettet igjen, eller den kan ha vært utsatt for
selvdestruksjon.
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Hvorom allting er, bak denne kuriøse ettersøkningen i Djupsjøen ligger en
underlig opplevelse som gårdbruker og tidligere ordfører i Røros, Bernhard
Sollie, hadde mens han holdt på med slåttonna på seteren Fastvollen i
begynnelsen av august 1947. Sollie og slåttekaren Engvik lot ikke dagen
vente på seg. Allerede ved syvtiden om morgenen var de i ferd med å slipe
ljåene. Plutselig hører de en intens lyd som overdøver gnissingen fra
brynene. De ser opp og får øye på en gjenstand som kommer stupende ned
fra stor høyde. Den flater ut over Djupsjøen og styrer inn mot land.
Her er de to menns videre observasjoner: Gjenstanden er eggformet, ca. 3-4
meter lang, og med to utvekster på sidene. Plutselig svinger gjenstanden ca.
180 grader og lander på vannet et par hundre meter fra en holme. Den blir
liggende og duppe på vannet et kvarters tid før den begynner å synke, dypere
og dypere. Det fantes ingen båt i nærheten, men slåttekaren Engvik var så
overbevist om at den gjenstanden de så var fra en annen planet, at han i en
fart ville rigge til en flåte for å komme ut til den. Begge menn var kraftig
oppskaket.
Konen til Bernhard Sollie befant seg på kjøkkenet mens dette foregikk. Hun
så ikke noe komme ned fra himmelen, men hun hørte en kraftig lyd, som fra
flere jetfly, bare med en dypere tone. Lyden var så kraftig og kom så plutselig
at hun nær hadde sluppet det hun hadde i hendene. Det kan tilføyes at
ekteparets datter også så UFOèn etter at den hadde landet på Djupsjøen.
Denne UFO-beretningen fikk hvile i mange år, inntil den kom medlemmer av
Trondheim UFO-forening for øre. Blant foreningens godt og vel 100
medlemmer hersket det ikke noen særlig tvil om at det var et romfartøy,
muligvis bemannet, som av en eller annen grunn var gått ned på Djupsjøen
denne augustmorgenen. Men beviset ble aldri funnet.
Kilde: Boken ”UFOÈR OVER NORGE, av John Armand og Bjørn HolmHansen, fra 1971.
___________________________________________________________________________

TUSENVIS USETTE UFOer GJEMT AV MAGNETISK FLYT

Vitenskapsmenn i India forstår endelig hvordan UFOer svever over alt rundt
oss uten å være synlig. I Pune, India, har noen DRDO (Indisk
forsvarsforskning & Utviklings Organisasjon) ingeniører det travelt med å
eksperimentere med en anordning som kan se i gjennom stealth effekter av
intens magnetisk flyt. I følge noen av disse supersmarte hjerner i India, kan
den endelige stealth effekten komme ved å lage en intens elektromagnetisk
flyt rundt ethvert objekt. Russerne har drevet eksperimentering med
lignende stealth mekanismer.
Den elektromagnetiske flyten kan bli laget gjennom meget avanserte
tilkoblinger av superledere. Det er paranormale meninger om å lage denne
flyten som gjør alt usynelig på en sann måte. Den elektromagnetiske flyten
kan bli laget gjennom spirituell konsentrasjon av ett hvert menneske. Når
det oppstår en slik hendelse, skjer det et merkelig fenomen. Og folk kaller
det ett mirakel, himmelske effekter osv.
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Vitenskapsmenn får meget tidlig indikasjoner på at elektromagnetisk flyt er
brukt for å gjøre UFOer usynelig for menneskers øyne. Noen dyr har
sensorer som kan sanse energinivåer gjennom den elektromagnetiske flyten.
Antagelig ser hunder og katter UFOer hele tiden. Men de kan ikke forklare
hva de ser.
I følge disse vitenskapsmenn, kan et redskap som kan se gjennom
elektromagnetisk flyt ha mulighet til å se UFOer hele tiden. Grunnen til at
UFOer bare er synlig i veldig sjeldne anledninger og for bare en liten stund er
som følger: Når UFOer entrer jordens atmosfære og nærmer seg ett objekt
eller mål her på jorden, må UFOen forandre hastigheten fra ultrasonisk
hastighet (mange ganger lysets hastighet) og manøvrerings teknikker til
sonisk nivå og tilpasses til jordens elektromagnetisme og
gravitasjonseffekter. Akkurat i det øyeblikket, for å unngå elektromagnetisk
forstyrrelse, blir den kunstige flyten trukket tilbake for en meget kort
periode. Etter å ha nådd hastighetsnivået som UFOen kan bruke i jordens
atmosfære, blir den elektromagnetiske flyten eller skyen gjenskapt og lagt
rundt hele UFOen. Det forklarer hvorfor flyvåpenet i mange land har jaget en
UFO bare for så å se at de forsvinner rett foran øynene deres.
Basert på denne nye oppdagelsen, så kan det være fullt av UFOer rundt oss.
Det er tidlige indikasjoner på at teleport mekanismer også vil komme fra
avansert forskning på elektromagnetisk flyt.
Kilde: www.indiadaily.com 21.03.05

Nyhetsbrevet ble avsluttet mandag 26.februar 2007
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

PS. Husk å fornye ditt medlemskap i NETI. På forhånd takk.
Neste nyhetsbrev kommer rett før påsken
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