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REDAKTØRENS SPALTE.
Beklager denne forsinkelsen, men her er utgaven og ”bedre sent enn aldri”.
Dette skyldes bl.a. sykdom. Nummer 1 for 2008 er allerede godt i gang med
ferdig materiale og kommer i løpet av denne måneden. I nr. 1/2008 kommer
det en oppsummering av arbeidet som Steven M. Greer gjør til daglig og som
er viktig! Karen Sofie Thorstensen kommer med en nyhetsoppdatering på
hva som skjer mellom henne og hennes kontakter. Vårt eksklusive intervju
med Dr. Jesse Marcel jr. kommer også i neste ”Ufo-nytt”. I løpet av februar

kommer fornyelsesgiroen og vi håper at dere alle ønsker å fornye
medlemskapet i NETI, vi kan bl.a. love et like aktivt år 2008 som i fjor.
Nevner også at NETI skal ha stand under alternativmessa i Bergen i
månedsskiftet februar/mars og for første gang i historien skal vi ha stand
under alternativmessa i Trondheim 18.-20.april. Viktig å gjøre NETI kjent i
Norges 3.største by. Kjell Arne
___________________________________________________________________________

DATOER FOR VIDEOKVELDER PÅ RAUFOSS OG I OSLO.
Følgende datoer er fastsatt:
I Oslo: Tirsdag 12.februar kl 18.00. Det Norske Teateret sceneinngangen fra
Rosenkrantzgt. 9. Vi møtes i resepsjonen kl.18.00. Ta kontakt med Sissel
Tuveng på tlf. 9580 5926 hvis du ønsker å delta. Velkommen alle sammen!
På Raufoss: Torsdag 14.februar, Torsdag 13.mars, Torsdag 10.april,
Torsdag 8.mai og Torsdag 5.juni. Alle videokveldene starter kl 18.30.
Ta kontakt med Kjell Arne Høviskeland på tlf. 4734 8316 hvis du ønsker å
delta. Velkommen alle sammen!
___________________________________________________________________________

ÅRSMØTE I NETI SØNDAG 30.MARS 2008 KL. 12.00.
Styret i NETI har funnet dato for årsmøtet i NETI og det blir avholdt i Oslo
søndag 30.mars kl 12.00. Møtested kommer vi tilbake til, men det kan bli i
lokalene til Unity slik som i 2006. Vi kommer med mer info i utgavene av
”UFO-Nytt” fremover.
___________________________________________________________________________

TUR TIL HESSDALEN HELGEN 15.-17.AUGUST 2008 I REGI
AV PROSJEKT HESSDALENS VENNER (PHV) OG NETI.
NETI støtter Prosjekt Hessdalens Venner (PHV) med kr. 1.000,- hvert år og
av den grunn arrangerer PHV som hovedarrangør og NETI en tur til
Hessdalen fra fredag 15. – til søndag 17.august 2008. Kostnadene for
deltakere er din egen reise, overnatting og mat. Påmelding skjer til Kjell Arne
Høviskeland senest innen 1.juli. Forsker Erling Strand kan fortelle at alle
samles fredagskveld. Da kan han holde et foredrag om Hessdalsfenomenet,
med etterfølgende diskusjon. Samme kveld brukes også til å slappe av og
snakke litt sammen. På lørdagen kan Strand vise oss målestasjonen og så
kan alle reise litt rundt omkring i Hessdalen. På lørdagskvelden kan vi se
etter fenomenet fra et egnet sted i Hessdalen. Så drar vi alle tilbake til
utgangsstedet. Søndagsmorgen reiser vi hjem.
Vi kommer med denne informasjonen i fremtidige utgaver av nyhetsbrevet
for å minne dere på denne turen. Selv støtter undertegnede prosjektet med
kr. 600,- årlig av sine egne midler. Jeg oppfordrer alle som har muligheten til
å gjøre det samme – det koster kr. 500,- for å være støttemedlem i PHV.
Kontonummeret er: 0530.28.87545 og du informerer om ditt navn og adr ved
din støtteinnbetaling. Hvis du har noen spørsmål til Erling Strand, så er han
å treffe på mob. 922 68 256, eller e-post: Erling.P.Strand@hiof.no . Du kan
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sende han et brev om du vil og adressa er: Erling Strand, Bukkholmveien,
Ullerøy, 1747 Skjeberg. KAH
___________________________________________________________________________

SALG AV DVDÈR FRA NETIs 10 ÅRS MARKERING.
Nå har du muligheten til å skaffe deg foredragene på DVD fra NETIs 10 års
markering. Hver DVD selges til kr. 50,- + porto og hvis du kjøper alle 6
DVDène, er prisen kr. 250,- + porto. Ta kontakt med Kjell Arne for bestilling.
Her er oversikten:
DVD nr. 1. Åpningstalen til Kjell Arne Høviskeland, som tar for seg historien
til NETI gjennom 10 år. Foredrag av forsker Erling P. Strand:
”Hessdalsfenomenet – måleresultater så langt”
DVD nr. 2. Foredrag av Rune Øverby: ”Kontakt til utenomjordiske – om
deres nærvær på Jorden”
DVD nr. 3. Foredrag av Eva-Marie Brekkestø: ”Kornsirkler – Mysteriet
fortsetter”
DVD nr. 4. Foredrag av Tharald Beck & Lars Gulliksen: ”UFOene har vært
her i tusenvis av år”
DVD nr. 5. Foredrag av Rune Øverby & Tore Alfstad: ”Antigravitasjon &
teleportasjon”.
DVD nr. 6. Foredrag av Karen-Sofie Thorstensen: ”Kontakt med de
utenomjordiske”.
Alle foredragene er på ca 90 minutter og opptakene er ikke av profesjonell
karakter, men det er informasjonen som er viktigst. Kameraet var montert på
et stativ men en måtte vrir litt på kameraet etter hvert som
foredragsholderen beveget seg utenfor kameravinkelen.
___________________________________________________________________________

OPPSUMMERING AV UFO-KONFERANSEN ”ROSWELL 60” I
LEEDS, 20.-21.OKTOBER 2007.
Det var med stor forventning jeg reiste til Leeds i England for å delta på
konferansen sammen med 5 andre medlemmer i NETI. Konferansen samlet
260 deltakere, i utgangspunktet var det plass til 240, og til gallamiddagen
lørdagskvelden var det 110 som deltok.
Philip Mantle var den som holdt i trådene ved å presentere hver
foredragsholder før vedkommende kom opp på podiet. Først ute kl 11 norsk
tid lørdagen, var Nick Pope. Han var former head of the Ministry of
Defence`s UFO desk på 90-tallet og har også skrevet bøker om ufofenomenet. Han skulle snakke om ”hvis Roswell skjedde i dag” (i England) og
innholdet i hans foredrag var noe vi alle kunne tenke oss fram til selv… fra
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når ufoen styrter til hvilken innstanser som blir kontaktet i riktig rekkefølge
o.s.v. Et skuffende foredrag for mange siden det ikke var så mye spennende
som kom fram. Foredraget varte i ca. 75 min.
Etter en liten pause var neste mann på plass, Malcolm Robinson. Han
snakket om en av de mest berømte UFO-sakene i Bristisk UFO-historie som
skjedde for 28 år siden. Saken tok for seg Robert Taylor, som bodde i
Livingston. Datoen er 9.november 1979. Kort fortalt såg Robert, sammen
med hunden sin Lara, en eggformet UFO med runde vinduer skogen som av
og til gjorde seg usynlig. Ut av denne farkosten kom det to ”baller” som såg
ut som miner med stag, (lignet på miner fra 2.verdenskrig) de kom i full fart
mot han og angrep han, noe som buksene hans bar preg av etterpå som var
flerret opp. Han besvimte og da han kom til seg selv igjen, kom han seg hjem
og fortalte sin kone hva som hadde skjedd og videre så ble saken
etterforsket. Det ble funnet over 40 hull i området der angrepet hadde
skjedd.

Fra venstre: Donald Schmitt, Dr. Jesse Marcel jr., Russel Callaghan,
Gary Heseltine, Nick Pope og Philip Mantle
Så var det en time med lunsj før neste mann skulle ta over mikrofonen.
Michael Hesemann, som bl.a. deltok på UFO-konferansen i Oslo i 2000,
også i 1997, skulle ta for seg ”The KGB UFO Files”. Han presiserte at hans
foredrag hadde ikke noe med den populære tv-dokumentaren, som også kom
på dvd, der Roger Moore er verten. Dette er en ren fabrikasjon og han kom
med en forklaring: I denne dokumentaren med Roger Moore, var det et
dokument som ble brukt i showet, som beskrev dødsfallene til forskere i
1968 etter et UFO-kræsj. Dokumentet var merket med ”Russian Federation”,
men i 1968 var det Sovjetunionen. Helt feil med Russian Federation. Videoen
viste også bruken av en Hummer (bil) som heller ikke eksisterte i 1968.
Hummer kom først i 1985!
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Jeg fikk hilst på Hesemann i en pause, og han ønsket seg tilbake til vakre
Norge som foredragsholder, siden han bare har gode minner fra de turene
han har hatt tidligere.
Donald R. Schmitt var neste mann og han har skrevet flere bøker om
Roswell, deriblant en ny som nettopp er kommet ut og som er skrevet
sammen med Thomas J. Carey. Han har intervjuet over 100 personer, de
fleste på sitt dødsleie, som har kommet med sitt vitnesbyrd om hva de gjorde
eller var vitne til under ufo-styrten i 1947.
Til slutt på lørdagen, kom hovedpersonen selv opp på ”talerstolen”, Dr.
Jesse Marcel jr. Han opplevde at hans far, som var stasjonert i Roswell
innen forsvaret, kom hjem med vrakdeler fra ufoen som styrtet og som han
la på kjøkkenbordet. Han fikk sett og tatt i dette materialet, som var meget
spesielt. Han kunne krølle dette sammen til en ball, og når han la dette ut
på bordet igjen, så ville materialet komme tilbake til samme form som det
var. Et lett materiale som ikke var kjent fra før, en slags spesiell ukjent folie.
Han solgte sin bok ”The Roswell Legacy” under konferansen.

Russel Callaghan og Kjell Arne Høviskeland
På hotellet der konferansen ble avholdt, for øvrig samme hotell vi bodde på,
var det et rom der det var stands som solgte DVDer, bøker, blader,
nøkleringer m.m. UFODATA hadde egen stand, der jeg foretok mange gode
kjøp på vegne av NETI. Dr. Jesse Marcel jr. hadde egen stand der han solgte
sin bok utgitt tidligere i år, som han signerte til de interesserte. Jeg hilste på
han og fikk avtalt et eksklusivt intervju med han som ble booket til søndagen
etter konferansens slutt.
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Etter 2 timers pause, var det duket for gallamiddag med musikk og dans.
Her var vi alle fra Norge representert og maten smakte. Jeg tok meg en prat
med redaktøren i UFODATA, Russel Callaghan. Jeg oppnådde det jeg ønsket
i samtalen med han, og det var å få tillatelse til å bruke alle de artiklene fra
UFO DATAs blad, som oversettes til norsk og hvis jeg trenger bilder fra
artiklene, så kunne jeg få de tilsendt ved henvendelse.
Jeg nevnte også at NETI ønsket kontakt med en eller to ufo-organisasjoner,
gjerne en fra Leeds og en fra London. Han kunne opplyse om at det fantes
ingen i Leeds, men at han kunne hjelpe meg å oppnå kontakt med de han
visste om som jobbet seriøst med ufo-fenomenet utad.
Evaluering av UFO-konferansens første dag fra deltakere:
Njål: Foredragene var som forventet. Foredraget av Nick Pope gav meg
ingenting. Han tok for seg ”Hva om Roswell skjedde i dag?”. Hvem som helst
med kunnskap om UFO-fenomenet kunne sagt det samme som han gjorde.
Det beste foredraget i dag var av Donald Schmitt. Selv om det ikke kom fram
noe nytt i hans foredrag, så var foredraget bra. Det foredraget som gav mest
nytt, var Michael Hesemanns sitt. Han var dyktig å ta for seg UFO KGB Files
og mye spennende informasjon som jeg ikke kjente til. Ingenting sjokkerende
nytt i noen av foredragene. Fra en skala fra 1 til 6 gir jeg dag 1 av
konferansen en 4èr ( 6 er best)

Et spent publikum på UFO-konferansen i Leeds, England
Ola: Det var mange selvfølgeligheter i foredraget til Nick Pope men det var
interessant å høre at England ikke har noen beredskap for en slik scenario
der en UFO styrter. Men på en annen side, hadde en gått ut med
informasjon om at en hadde hatt en UFO-styrt, så hadde en fått en situasjon
i befolkningen som hadde gjort at de hadde måtte tenke annerledes. Et
interessant foredrag med da også uten nyheter. Det foredraget som var veldig
bra, var Hesemanns om KGB Files. Jeg har lest om dette før, men her fikk vi
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mye mer dokumentasjon og bakgrunn for materialet. Det gir saken mer
troverdighet. KGB leker ikke med fakta, de er seriøse.
Donald Schmitts foredrag var også bra. Et slikt coverup uansett hva som
hadde falt ned der i Roswell, vil måtte være stor og kostbart over tid. Alle
coverups ha en forankring i en bestemt virkelighetsoppfatning av hva som
egentlig har skjedd. Og for at den skal få fotfeste, så må man bruke tid og
ressurser og det er klart at det er like viktig for dem i dag å skjule det som de
skjulte den gang i 1947, både av politiske grunner og kanskje av
forsvarshemmelige grunner, så her har man gjort ganske mye for å skjule
det som skjedde. Min teori er at det er et coverup vedr styrten i Roswell. Jeg
avviser ikke teorien om en UFO-kræsj men heller ikke teorien om at det er
menneskeforsøkt teknologi som har kræsjet, men at farkosten var
utenomjordisk.

Fra venstre: Kjell Arne, Njål, Preben, Hilde og Tharald som deltok
På konferansen i Leeds som NETI-medlemmer. Bilde tatt av Ola

Ellers veldig interessant å høre Jesse Marcel jr. sitt foredrag. Det virket
veldig naturlig på han at man på en måte kunne komme over slikt materiale
og at det var en flott opplevelse, men det var også tydelig at ingen fikk noen
skade av stråling eller andre negative erfaringer i så måte. Det var ikke
skjedd noe med miljøet der og det tyder på at dette objektet ikke hadde noe
med seg som kunne skade miljøet der styrten skjedde. At det har skjedd noe
som ikke er normalt her, er det ingen tvil om. På en skala gir jeg en god 4èr
men det skal sies at jeg gikk glipp av hele foredraget av Robinson.
Tharald: Det er først og fremst fantastisk spennende å være her da.
Atmosfæren og alle menneskene her. Nick Pope er klar og fin i sitt foredrag
der han forteller om forholdene her i England, at her er det ingen plan for en
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slik hendelse. USA har jo en plan for et UFO-styrt i form av en manual som
jeg selv har lest. Det sier jo litt om holdningene her. En grei oppsummering
men foredraget gir oss ingenting. Malcolm Robinsons foredrag var spennende
der han tok for seg Livingston-episoden. Den har alle ingredienser som en
god UFO-historie skal ha. Det er merker på bakken og et hendelsesforløp
som er vanskelig å forklare. Det dukker opp noen lysende kuler etterpå når
du er i området.
Hesemann var helt fantastisk. Han kom med den viktigste informasjonen i
dag ved å fortelle om en sfære, en liten ufo kan en si, som styrtet i det som
het Sovjetunionen i 1985. De trodde det var en meteoritt og de sendte et
vitenskapsteam opp til det fjellet der sfæren styrtet for å lete etter den
antatte meteoritten. Vrakrestene er analysert og rapporten er gitt ut.
Vrakrestene er i vitenskapsakademiet i Vladivostok og der er det sånn at
seriøse forskere gjennom et forskningsinstitusjon, kan henvende seg til det
nevnte akademiet for å få tilgang til å forske på de vrakrestene. Hesemann
skuffer aldri, alltid spennende når han holder foredrag. Alltid noe nytt å
komme med han.
En utrolig flott gjennomgang av Donald Schmitt! Meget bra! Han forteller da
om den voldsomme undertrykkingen som militærapparatet har av
sivilbefolkningen, bruker maktmidler mot de, som de ikke hadde rett til på
den tiden i USA, de truer med drap og forteller sheriffer hvordan de skal
jobbe for å dekke over det som skjedde. Ideen om at dette skulle være en
værballong eller en radarballong som skulle se etter sovjetiske
atomoppskytninger, det blir mer og mer latterlig.
Jesse Marcel jr. som er et vitne som har sett vrakrestene, det er jo at han 50
år etter fremdeles blir kontaktet av etterretningstjenesten og blir forsøkt å
forandre sin forklaring på det som han hadde sett. Det viser at dette med
coverup den er på plass fremdeles nå 60 år etter. Det synes jeg er en
skuffelse! Dette betyr at de ikke er kommet lengre enda. Man skal også
huske på det at Roswell er det klareste bevis for at UFOer finns. USA har i
løpet av de siste 60 årene brukt 1 milliard dollar hvert år på denne type
forskning og de kaster ikke vekk 60 milliarder dollar hvis ikke det er noe
ting! For å sette en karakter på en skala som tidligere nevnt så blir det fra
meg en 5èr, Popes foredrag var en skuffelse, avslutter Beck.
Så kom søndagen og Gary Heseltine var første mann ut kl. 11.00 norsk
tid. Han er en detektiv for det britiske transportpolitiet og har en database
på nettet som tar for seg alle ufo-observasjoner som polititjenestemenn har
gjort. Han tok for seg hvordan ufo-rapporter skulle bli etterforsket fra en
politioffiser sitt perspektiv. Gary sa at han behandlet UFO-rapporter på
samme måte som han behandler andre politiundersøkelser. Da han etablerte
sitt nettsted ”Politiet rapporter UFOer” (PRUFOS) database i 2002, hadde
han da bare 6 saker som involverte 10 politioffiserer. Nå har dette økt til over
220 saker med rundt regnet 530 politioffiserer som har avgitt informasjon.
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Etter en liten pause, var det Philip Mantle sin tur. Men han, etter en liten
innledning, gav ordet videre til en som ikke sto på programmet men som var
ment som en overraskelse til publikum, Spyros Melaris. Han ble den mest
kontroversielle foredragsholder denne helgen. Emnet var ”Alien Autopsy update”, eller Obduksjonsfilmen oppdatering. Spyros er en filmregissør og
illusjonist og påsto at det var han som regisserte obduksjonsfilmen som ble
distribuert av Ray Santilli og Gary Shoefield. Han åpnet sitt foredrag ved å
krølle sammen noe folie til en ball og kastet den ut til publikum. Personen
som tok i mot ”ballen” kastet den tilbake til Spyros og ble bedt om å komme
opp på scenen.
På podiet hadde Spyros en isbøtte full av små steiner. Han påsto at disse
steinene kom fra kræsjstedet i Roswell, som han selv besøkte i 1995 på et
tidspunkt han var skeptisk for hendelsen. Han tok en stein og pakket den
inn i folie og gav dette til en i publikum, som rapporterte om at steinen
begynte å bli ganske varm. Så ba Spyros han som var på scenen om å dele
ut 2 steiner til hver av de i publikum. Han ba alle med god konsentrasjon,
om å holde de to steinene godt mot hverandre for å føle energien av de. Så sa
han at alle kunne prøve å ta de fra hverandre, noen klarte det og noen klarte
ikke å skille de. Så kunne han forklare at dette var bare et triks og at
steinene ikke var fra Roswell, men fra B&Q og hadde ikke noen egenskaper.
Dette var bare en illusjon på lik linje med obduksjonsfilmen.

Spyros fikk mange sinte tilbakemeldinger og høylytte tilrop fra publikum
som ikke likte at han regisserte denne berømte obduksjonsfilmen, og han
beklaget seg mer enn en gang. Han sa at Santilli hadde tjent millioner av
kroner på filmen. Michael Hesemann var selv meget skeptisk ovenfor Spyros
Melaris. Han stilte følgende spørsmål til Spyros: ”Hvordan kunne Spyros vite
at kameramannen, i obduksjonsfilmen, sin informasjon var riktig bl.a. om at
en ildkule var sett over Roswell 31.mai 1947. Spyros sa at han kjente ikke
noe til dette og at informasjonen kom som regel fra Santilli, ikke fra han selv.
Michael var synlig ikke imponert over hans foredrag og uttalelser.
Etter lunsjen, så var det redaktør for UFODATA, Russell Callaghan, som
skulle holde foredrag om et år med UFO-bladet ”UFODATA” og hvordan
jobben har vært med det. Han sa at etter at UFO Magazine opphørte, følte
han at et magasin om UFOer måtte produseres og han hjalp Gary Heseltine
med oppstarten av UFO Monthly.com som var et UFO-blad som kun var å få
på mail. Så startet han opp sammen med Michael Buckley med ufobladet
UFODATA som var først et ufoblad i A-5 størrelse og som siden ble et A-3
format.
Don Schmitt, som holdt foredrag dagen før, skulle avslutte med å fortelle
mer om vitnemålene fra de som lå på sitt dødsleie. Han er en meget engasjert
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foredragsholder, genuint interessert i det han driver med og levner ingen tvil
fra sin side om at det virkelig var en ufo som styrtet utenfor Roswell i 1947.
Søndagen avsluttet med paneldebatt med alle foredragsholdere unntatt
Michael Hesemann, som måtte reise litt tidligere tilbake til Roma, der han
jobber som presseansvarlig for Vatikanet. Han har sluttet som redaktør for
det tyske ufo-bladet 2000.
Totalt sett var UFO-konferansen ”Roswell 60” en meget spennende og
interessant opplevelse for oss som deltok og jeg selv har bestemt at dette blir
et årlig besøk på framtidige ufo-konferanser i regi av UFODATA Magazine,
lokalisert i Leeds. KAH
___________________________________________________________________________

NETIs stand på årets Alternativmesse i Valhall, Oslo
Det var svært gledelig å oppleve utviklingen i publikumshenvendelser fra
forrige messe til denne. Under forrige messe vil jeg anslå at noe over ¼ av
dem jeg snakket med kom med personlige opplevelser eller hadde noe
personlig de ville snakke om eller lurte på.

Tore Alfstad og Kjell Arne Høviskeland er klare med info til publikum
Foto: Roger Bull
Under årets messe var det over halvparten som var opptatt av dette. Jeg vil
gi noen eksempler. Jeg anonymiserer både sted og personer da vi ikke går
ut med ting om vi ikke har folks godkjenning på det.
1. Et ungt par fortalte Kjell og meg om noen lysfenomener a la Hessdalen.
Disse lysene oppsto ganske hyppig et sted på Vestlandet. Det var
såpass interessant at Kjell vil vurdere en tur dit.
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2. En mann kom og viste en rekke bilder tatt med hans mobiltelefon i
klart dagslys i sommer. Det var de beste UFO-bildene tatt i dagslys i
Norge jeg noen gang har sett. Vi prøvde å overtale ham til å la oss
bruke dem, men han vegret seg. Vi oppfordret ham til å revurdere og
evt. ta kontakt siden.
3. Flere sa de hadde hatt en del rare opplevelser, både indre og ytre, som
gjorde at de nå ble overbevist om at dette var noe, og at NETI kunne
være interessant som arena for videre diskusjon og involvering.
I det hele tatt opplevde vi et godt klima for å snakke seriøst om saken. Det
var flere som uttrykte skepsis forrige gang. Det brukte vi ikke mye tid på
denne gangen. Og en ting til: jeg opplevde at messa var en god
rekrutteringsarena for interessen for vårt 10-årsjubileum med seminar som
skulle være helgen etter. Dette skal jeg skrive mer om. Berit Oftedal

Standen til NETI under alternativmessa i Oslo 2007

NETIs 10-årsjubileum på Holmlia, 24. og 25. november
Det er i slike tider at man skulle ønske at landet vårt var litt mindre
langstrakt. M.a.o.: Jeg hadde unnet flere av våre medlemmer å få med seg
disse to dagene! Hva fikk da de som møtte? Her er et kort referat:
Lørdagen begynte med at KJELL ARNE på høvisk(elandsk) vis innledet med
en historisk gjennomgang av NETIs 10 første år, fra hvordan vi kom i gang,
hvem som har vært sentrale, og til at vi i dag er over målet han satte seg for
medlemsmasse da han overtok som leder. Det er fint å oppleve et NETI i
medvind!
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Jeg tar med en del stikkord da det kan være utgangspunkt for dere som er
interessert til å søke videre og finne ut mer om saker som ble tatt opp av
foredragsholderne.

10 års kake måtte vi ha
Forsker ERLING STRAND holdt første foredrag om Hessdalsfenomenet.
Stikkord fra hans bidrag: Tilsynelatende færre målte aktiviteter i det siste,
men det betyr ikke at det nødvendigvis er det. Andre steder i verden av
sammenlignbar karakter: Min Min light i Western Australia, på
Kimberleyplatået. Zero Point Energy. Plasma som den 4. tilstand.
Nobelkandidat Boris Smirnoff som i mars 1994 uttalte: ”The phenomenon
contains some qualitative elements which at the present time have no
analogue in science. Thus the solution of this problem must lead to new
concepts in science.”
RUNE ØVERBY, som presenterte seg som ingeniør som for tiden har tatt
yrkespause for å vie sin tid til UFO-saken, holdt neste foredrag om kontakt
med utenomjordiske, og deres nærvær på jorden. Han bygget på frigitt
materiale fra ulike hold. Stikkord: Bob Dean, Nato i Paris,
www.projectcamelot.org Kunnskaper om høyere utviklede kloders nærvær
har vært tildekket i over 60 år.
Ny kosmisk syklus: 1844-2028, Age of Aquarius. En periode med lidelse;
gjennom lidelse utvikles den intuitive biten av mennesket. Utenomjordiske
har genetisk ’sådd’ jorda og overvåker ’plantene’. Noen er her som ’kosmiske
turister’ for å følge med. Noen raser er degenererte (ofte fra kloning), de er
her for å låne menneskelig DNA (zetarasen). Michael Wolf: The Catchers of
Heaven. Det legges ut magnetfelter ulike steder for å hindre teleportering og
hindre dematerialisering.
Militæret har to agendaer: 1:Å oppnå kontakt og etablere diplomatiske
relasjoner og 2: Å skyte dem ned. Strategic Defence Initiative-våpen som
stråler laserpulserte stråler. Dr. Steckers publiserte forskningsrapport. Mr.
James Kopf, US Navy/National Security Agency. Dan Morris, hemmelig
flyorganisasjon, om alien teknologi/fri kraft. Captain Bill Uhouse (USMC),
Professor Robert Jacobs (US Air Force), Milton William Coopers avsløringer
”Project Grudge” og ”Project Red Light”.
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Hva kan vi forvente de nærmeste år? Videre info gjennom Internett. CNN
har endret vinkling i det siste, hadde nylig en seriøs UFO-debatt. S. Greer
vil nå vise fri-energi-apparater åpent. Vi blir telepatisk guidet, får indre
erkjennelser. Intelligens degenererer, intuisjon øker og øker.

Fra venstre: Rune Øverby, Eva-Marie Brekkestø og Erling Strand
Lørdagens siste foredrag var om kornsirkler og selvfølgelig med EVA-MARIE
BREKKESTØ. Hun begynte med omtale av tidligere betegnelser på
fenomenet og hvordan det ble sett på i ulike kulturer rundt om. Stikkord:
elvedanser, alvesirkler, The Hartfordshire Mowing Devil, Mukwa Credu fra
Sør-Afrika, Andreas Muller, brødrene Grimm.
Eks på typer sirkler: for eksempel en med ’sopp’ i midten; den tilfører
nitrogen og så sprer det seg utover og øker veksten. Andre fører til mindre
vekst. Det er påvist endret vekstevne på korn som er påvirket/lagt ned.
Kategori 1: Kjente symboler, (fra alkymi), jødisk kabbala, keltiske, egyptiske
symboler.
Kategori 2: Matematisk info/mønstre (fractale mønstre = mønstre som
gjentar seg i større el. mindre versjoner. Hellig geometri.
Silbury Hill: Europas største kjente menneskeskapte haug.
Sirkler i 2006-2007: i rapsavlinger (raps er tungt å nedlegge, den spretter
rett opp igjen, her ligger de i dagevis og blomstrer like nydelig!) Mange
bønder ødelegger sirklene så fort de får vite om dem. Det oppsto noen
fantastiske mønstre et sted der de ble raskt ødelagt. Da virket det som om
fenomenet ’droppet’ dette området og trakk seg ut i periferien. Kornsirkler
som ’portaler’ for reiser; peker på en ny tid; den perioden der vi oppfatter tid
og rom er på vei mot en slutt.
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27.06.07: sirkel oppsto i Skien.
Toftenes beskyldt for ’hoaxing’ i England. Han skulle ha ’faket’ to sirkler.
Sirkler i 2006: 46 kjente i England, 98 internasjonalt
2007: 52
”
”
, 97
”
Når interessen øker, øker fenomenet.
Kveldens siste innslag var en paneldebatt, men det ble mer en interessant
runde der publikum kom med spørsmål og kommentarer og fikk dem belyst
og besvart.
Søndagen startet med foredrag av THARALD BECK som snakket om UFOer
som har vært her i tusenvis av år. Stikkord fra hans foredrag:
1: Hva man kan se i lufta
2: Gjengitt i kunst gjennom tusenvis av år
3: Arkeologi
Iflg. historien kjente ikke kulturene hverandre i tidligere tider, ifølge hva som
finnes gjorde de det om vi vil se det. Isolatorer, obsidian, bergkrystall,
vulkansk glass. Obsidian: brukt til verktøy. Bøssing i rustfritt stål- valset og
sveist, fra 500 f.Kr.
Moderne UFO-interesse startet i 1947, Kenneth Arnolds flytur ved Mount
Rainier 24.06.47 og den ’lenken’ av 9 ’diskoser’ han observerte flyvende tett i
tett i formasjon. Foo Fighters; første gang over Italia, også over Tyskland
mens krigen gikk mot slutten.
Tidligere: bølge av ’spøkelsesfly’ over USA i 1880-årene, ’luftskip’. Moses,
Elias, Enoch; alle endte likt: de ble tatt opp av Gud. Absalon Pedersen, prest
fra Bergen, som skrev nitide dagbøker der fenomenet opptrer flere ganger.
1568: UFO over Oslo, samme år: UFO sett av prest i Stavanger. Flyvende
’egg’ som er beskrevet gjentatte ganger gjennom historien. Den slovenske
Enoch, over 500 år eldre enn Mosebøkene, beskriver hendelser fra 6000 til 6
mill. år tilbake i tid. UFO i Kina. Klippe/hulemalerier (0- I – 0 – I – 0 – Idisk). The Lost Book of Eden, Enoch, en av patriarkene.
Tharald og Lars Gulliksen leste så en hel del fra Enochs bok, om Enochs
første reise. Enoch skrev 365 og ¼ bok.
Neste ut denne dagen var et mer improvisert innslag fra TORE ALFSTAD og
RUNE ØVERBY. De steppet sporty inn for Tor Opdahl som meldte avbud.
Denne referenten må nok melde at særlig Tores tema gikk noe over hodet på
henne. Jeg fikk med følgende: De begynte med antigravitasjon,
bølgemønstre, bølge og frekvens. Rune sa at Tores bok ligger århundrer frem
i tiden, han fikk den telepatisk. Om grunnlag for ny fysikk, astral- og
mentallovene, om teleportering uten teknikk, tekniske forsterkere (indre
evner). Biogravitasjon; frekvenser mot hverandre – fører til nullpunkt – 2
’belter’ mot hverandre. Bob Lazar har forklart hvordan antigravitasjon
virker. Om å bøye rommet, sender stråler ut som møtes, og der de møtes
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oppstår ….. som gjør at man kan bøye rommet og gjøre avstand mye mindre.
Teleportasjon, oppbeaming, illusjon om å være fysisk. Roterende magnetfelt.
Tre bølger på hverandre i 90 graders vinkel,.. ser atomer utvide seg.
Tidsreiser: fare for å ’gå seg bort’.
UFO-kontakt fra TIBI-RA. Jorden: en kreftplanet. Amazonas-jungelen: en
base for de besøkende som bruker jorden som et laboratorium for å forske
på frukt og annet. Ludwig F. Pallman og hans opplevelser på reiser og
senere i bokform. Han fikk bl.a. en ring som var flere 10.000-er av år
gammel. Stammer i jungelen i Amazonas som hadde kontakt med
utenomjordiske. Lenislan, uutforsket by i urskogen. Steven Elders som i
1972 fant en pyramide under en ekspedisjon der. Lake Junin og River
Mirim. Advarsel mot å stole for mye på teknologi uten å ’ta’ ånden bak.

Fra venstre: Lars Gulliksen, Rune Øverby, Karen Sofie Thorstensen
og Tore Alfstad. Tharald Beck var ikke tilstede da bildet ble tatt.

KAREN SOFIE THORSTENSEN var ”sistemann” ut mht. foredrag. Hun
snakket om sine meget personlige opplevelser med de utenomjordiske. Jeg
sakser fra mine notater: Hvorfor henne? Hun stiller seg åpen. Hun er
forberedt til enhver tid. Vi blir mer kjærlighetsfulle, tilgir lettere. Mening?
Trening i å se. Hun delte sin presentasjon i 5 deler etter perioder med ulike
opplevelser:
1.
De ’andre’ er på en annen frekvens, de har ikke tredimensjonal tankegang,
men fire- eller femdimensjonal. Beskjed gått ut i USA: ser noen de
utenomjordiske skal de drepes. For henne begynte det i 1993. Hun leste om
romskip, ble interessert i alternative ting. Oppnådde telepatisk kontakt med
Alpha Centauri og fant at hun hadde vært en av dem. Noen av dem velger å
dra ned til jorden og inkarnere. Hun har hjelpere med seg, tre er vanlig, de
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gir seg til kjenne i kriser osv. De drev og jobbet fysisk med henne i 3-3 1/2
mnd. De skulle balansere hennes høyre og venstre sider. Etter det kom de
bare en gang iblant. Hun kommuniserte en del med dem.
2.
Ca år 2000 våknet hun en natt mellom 03-06 på morgenen. Det var 3
stykker ved senga hennes. De var små og tynne, smale og store bak, ikke
med store hoder som zeta. Fikk et par astralbesøk. Hvor kommer dere fra?
Fra Sirius. De kom tilbake flere ganger. Så mange lysende kuler og
krystaller i rommet, de for inn og ut av veggene og gjennom vinduer. En
gang løftet de henne ut av kroppen, kjente et woosh! Og ble løftet opp til en
planet (Jorden i fremtiden? Regnskog, fjorder med bukter osv.). De fikset
hennes problematiske hofter. De hadde symboler i hendene og silkebånd
med symboler som hang fra håndleddene, en stor lysende ’krystall’ med fine
lys under, la seg over henne i senga – som et slags romskip over kroppen
hennes.
3.
Rantafolket – kontakt med dem i flere år. Gir energi – ofte 3 stk. De trykket
på noe i hånda, en hadde en liten flaske – eliksir for å få energi på vår
fysiske åndelighet. De greier bare se en ting om gangen. Ser også skipene
deres på himmelen. De plages av våre lave energier. En gang hørte hun en
brumming som av fly, det forsvant ikke, hun så det samlet seg 22 skip og
visste at de ventet på 300 personer fra Osloområdet for å holde en
konferanse. Når de fester blikket kommer det en blink.
4.
For ca. ½ år siden: lang tynn skikkelse, han holdt på med noe inni hånden.
Møtte blikk, fikk angst, ble redd. Den tredje natten ble hun vist noe som
gjorde at det forsvant. De ga henne et vakkert bilde med kaniner og små
barn etc. som gjorde at angsten forduftet. Hun så en stjerne som det sprutet
lys fra tre ganger.
5.
Mann i uniform fra Pleiadene. Hvem er du? Jeg er deg om 40.000 år.
Og så ble hele seminaret avsluttet med nok en runde der foredragsholderne
stilte seg til disposisjon for spørsmål fra enda flere publikummere enn dagen
før. Og helt til slutt tok Kjell Arne en oppsummering og takket
foredragsholderne og de fremmøtte før han selv fikk en velfortjent spontan
ros fra undertegnede for hans formidable personlige innsats for å få NETI på
den veien vi heldigvis er på i dag! Og resten av dere: Bedre lykke neste gang,
det vil bli flere anledninger. Følg med, følg med!
Berit Oftedal
___________________________________________________________________________
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Eksperter: Utenomjordiske landet i Sovjetunionen*)
Jeg fant nylig et utklipp jeg hadde gjemt på siden mine år i Øst-Afrika. Det
er fra avisen Daily News i Tanzania, datert 11.10.89. Her er en oversettelse:
Moskva, tirsdag.
Nyhetsbyrået TASS melder følgende:
Forskere hevder at noen utenomjordiske kjemper med små hoder kom ut av
en UFO og gikk på en liten vandring rundt midnatt i den sovjetiske byen
Voronezh.
Forskerne ble tilkalt fordi skremte innbyggere i den sentralsovjetiske byen
hadde rapportert om minst tre tilfeller der de hadde sett en stor skinnende
kule som hang over parken i byen etter mørkets frembrudd og så landet.
”En luke ble åpnet og en, to, tre menneskelignende vesener og en robot kom
ut. Vesenene var tre, eller t.o.m. fire meter høye (12 to 13 feet) men hadde
små hoder.” Dette hevdet et av vitnene etter en av disse observasjonene
ifølge TASS. ”De holdt seg i nærheten av kulen og så forsvant de inn igjen.
Tilskuerne ble overveldet av en skrekk som varte i mange dager.”
TASS hevdet at landingen skjedde nylig uten å si nøyaktig tidspunkt.
Nyhetsbyrået hevdet forskere hadde identifisert landingsstedet og funnet
spor etter utenomjordisk aktivitet.
Folk i Sovjetunionen har en særlig fascinasjon for UFO-saker og statsorganet
bringer regelmessige rapporter om uvanlige syn.
*) Man brukte ennå betegnelsen Sovjetunionen på det tidspunktet, og
overskriften var da:
Aliens landed in USSR, say experts
(Berit Oftedal, oversetter)
___________________________________________________________________________

Flere har sett lysfenomen over Mjøsa.

Det diskuteres iherdig på Toten hva forklaringen kan være, etter at det er
gjort flere observasjoner av merkelige lys på himmelen. En av våre lesere sier
dette om lysene i Totenvika: ”Det er lys fra Fagervik Gartneri som lyser opp
kveldshimmelen. Er det litt disig vær eller skyet, reflekteres lyset. At det
synes å bevege seg, skyldes at vi som ser det fra bil, beveger oss i forhold til
lyset”, mener innringeren.
I løpet av den siste tiden har det vært 3 observasjoner på kort tid. På Totensiden ble et lysende objekt observert fra riksveg 33 av en bilist på vei
nordover fra Feiring mot Totenvika. En annen billist og hans datter
observerte 3 lysende objekter ved Fagervik Gartneri i Totenvika. Den tredje
observasjonen skjedde i Ringsaker av en kvinne og hennes mann. Alle 3
observasjonene er gjort på ulike dager, men temmelig samtidig når det
gjelder tidspunktet på døgnet.

17

I en e-post til oss skriver Hedmark-kvinnen følgende: ”Torsdag 16. august
kom min mann og jeg kjørende fra Moelv ned gamle E6. Klokka var 23.15 da
vi på en rett strekning etter Ringsaker kirke ble oppmerksomme på et lys til
venstre for oss. Det ”fløt” jevnt bortover, antakelig 200 meter opp i lufta, men
det er vanskelig å avgjøre. Vi bremset opp, og fikk da se enda to runde,
appelsingule/varme gule lys. Fordi avstanden mellom lys èn og to var
forholdsvis stort sammenlignet med avstanden mellom lys to og tre, antar vi
at lysene var store og fløt lavt. Dessverre ble jeg skremt, vi stoppet derfor
ikke opp for å finne mer ut av hva det var. Fulgte de retningen de hadde da
vi så dette, burde de gå over mot Snertingdal”.
Kilde: Totens Blad 13.09.07 Lars Smedsrud

________________________________________________________________
INTERVJU AV PER OLE ØDEGÅRD & ANN HELEN NYBRÅTEN.
I nummer 6/2007 av ”Ufo-nytt” skrev vi om mystiske lys over Totenvika. I
artikkelen sto det om en far og hans datter som såg 3 relativt store lyskuler
som beveget seg i sikksakk og i formasjon som en pilspiss over himmelen.
Kulene var på størrelse med en fotball. De var heller ikke skinnende, men
bare lysende slik at man kunne se konturen av dem. Etter en stund kom
kulene tilbake og forsvant i retning mot Totenåsen.
Kjell Arne avla et besøk hos observatørene som viste seg å være et
samboerpar, og ikke far og datter, bosatt i Totenvika.
KAH: I luftlinje – hvor langt unna var dere lyskulene?
POØ: Vi var ca 50-100 meter unna, det var 3 kuler hvorav den ene var foran
de andre to. Først kom det 2 kuler parallelt mot oss og de forsvant. Fargene
var guloransje og de lekte på himmelen.

KAH: Hvordan såg dere på UFO-fenomenet før denne hendelsen? Sett UFO
tidligere?
AHN: Per Ole hadde ikke sett ufo tidligere, men jeg har. Jeg var 6 år gammel
og såg dette sammen med noen andre jenter. Vi såg en diger hvit kule, ingen
lyd og vi gjemte oss. Kulen var 3-4 meter over bakken og var større enn en
varebil. Den steg til værs og forsvant så ut av syne. Har ellers sett fenomenet
4 ganger i ettertid, 1 og 2 kuler ved Skreia. Store kuler, såg et hvitt blitz da
de forsvant og med en stripe etter seg.
KAH: I dag, ser dere noen annen forklaring på observasjonen enn at det var
noe uforklarlig?
POØ: Tenkt tanken på at noen kan ha lekt med et fjernstyrt helikopter, men
det kunne ikke være mulig. Ikke noe lyskastere fra gartneriet heller kan være
årsaken.
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KAH: Oppførte de seg helt lydløse?
AHN: Ja, helt lydløse hver gang.
KAH: Følte dere noe mens dere såg disse kulene? Ble dere påvirket på noen
måte?
POØ: Vi vart veldig fascinerte. Da vi kom hjem etter observasjonen ved
gartneriet, så dimmet lyset av og på som det ville på toalettet. På soverommet
det samme, lyset gikk av og på den kvelden. Skulle nesten tro at vi var
påvirket av en energi som påvirket lysene hjemme. Det var kun den kvelden
dette skjedde.
KAH: Eieren av Fagervik Gartneri påstår at han har sett dette ”fenomenet”
flere ganger og mener at svaret ligger i at når det er skumring og mørke, flyr
måker over eller i nærheten av gartneriet som reflekterer den hvite
fuglekroppen av lyset fra gartneriet på en spesiell måte og som igjen kan
oppfattes som lysende kuler? Når objektene beveget seg i sikksakk mønster,
så kan det tolkes som ”vinglete kurs”, som kan stemme med en fugl. Hva
mener dere om denne mulige forklaringen?

Samboerparet ler godt av denne forklaringen og Ann Helen svarer: 3 måker
flyr ikke likt samtidig. Det er helt utopi at en slik forklaring er den rette, ikke
mulig det slik vi såg dette denne kvelden, så en kan bare se bort fra den.
KAH: I følge artikkelen i Totens Blad, så har dere sett ufo-dokumentarfilmer
på TV før denne observasjonen, gjenkjente dere noe av dere har sett på TV
med denne observasjonen dere hadde?
POØ: Ja, måten kulene beveget seg på minner om de kulene som flyr over
kornåkrer.
Ellers så opplyste de om en bil på 80-tallet, som stoppet og all strøm døde ut
da en lysende kule kom over bilen et sted ute i Enebakk, i Akershus. Da den
lysende kulen forsvant, fikk mannen start på bilen igjen.
Kjell Arne takker Per Ole og Ann Helen for informasjonen og avtalte om å bli
kontaktet igjen hvis noe mer skjer ute i Totenvika i tiden som kommer.
___________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ble avsluttet mandag 4.februar 2008
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: Leder & Redaktør Kjell Arne Høviskeland
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