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REDAKTØRENS SPALTE.  
I skrivende stund strømmer det inn innbetalinger for fornyelse av medlemskapet i 
NETI. Vi håper at dere alle fornyer medlemskapet for 2008, et år som blir like aktivt 
som 2007. Vi kommer til å arrangere minst 2 turer til Hessdalen, det jobbes med å 
få til en 10 års markering av NETI på vestlandet, en tur til UFO-konferansen i Leeds 
medio oktober måned er høyst aktuelt samt andre spennende prosjekter som vi 
jobber med i tillegg. Hvis dere har noen gode forslag til oss vedr. aktiviteter, så tar vi 
imot dette med stor takk.  
 
Nå i slutten av måneden er det alternativmesse i Bergen og i april er vi også på 
plass for første gang i Trondheim. Årsmøtet er satt til søndag 30.mars og vi håper 
mange av dere kommer da til en hyggelig ufo-prat. Håper dere finner mye 
spennende lesestoff i denne utgaven, og er det ufo-stoff dere savner, så kom med 
dine ønsker til undertegnede. Neste utgave kommer før påsken!  
Vennlig Jordisk hilsen fra Kjell Arne Høviskeland  
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Leder: Kjell Arne Høviskeland, Rute 571 – 2850 Lena. 

Tlf. kontor: 611 68679, mob. 4734 8316, mail: kaotisk6@online.no 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 
Det innkalles til årsmøte i NETI søndag 30. mars 2008. Møtestart kl. 1200. 
Årsmøtet avholdes i lokalene til Unity, adr. Møllergata 23, Oslo, inngang fra 
Hospitalgaten.  
 
Til behandling foreligger: 
 

1. Åpning 
2. Godkjenning av møteinnkalling 
3. Konstituering 

a. Valg av møteleder 
b. Valg av sekretær 
c. Valg av tellenemnd 
d. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
e. Godkjenning av forretningsorden 

4. Årsberetning for 2007 
5. Årsregnskap for 2007 
6. Innkomne saker 
7. Evt. godtgjøring til styremedlemmer 
8. Valg av styremedlemmer 

a. Valg av leder for 1 år 
b. Valg av 3 styremedlemmer for 2 år 
c. Valg av et varamedlem for 2 år 
d. Valg av valgkomité: 3 medlemmer og 3 varamedlemmer 

 
Velkommen skal du være! 
Etter møte vil vi vise en ufo-dokumentar og ta imot/svare på spørsmål fra 
medlemmer. Ring undertegnede hvis du har problemer med å finne frem til 
alternativhuset Unity.  
 
Lena 16.02.08  
På vegne av styret i NETI 
 
Kjell Arne Høviskeland  
Leder 
Sign.  
___________________________________________________________________________ 

Hjemmeside: www.neti.ws  Bank. 0531.50.26182 Mail: post@neti.ws 
NORSK ORGANISASJON FOR STUDIET AV UTENOMJORDISK INT ELLIGENS 
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EKSKLUSIVT INTERVJU MED JESSE MARCEL JR.  
NETI v/Høviskeland fikk en eksklusiv intervjuavtale med hovedpersonen selv 
under ufo-konferansen i Leeds i oktober-07 der også Tharald Beck var en av 
intervjuerne. Beck kom med sine spørsmål først:  
 
TB: Da du tok i vrakrestene av den styrtede ufoen, følte du noe prikking i 
fingrene, vondt i hodet, svimmelhet eller følte du deg uvel? 
JM: Jeg følte ikke noe ubehag av noe slag når jeg holdt i vrakdelene. Jeg følte 
bare sterk nysgjerrighet.  
 
TB: Jeg har sett faksimilen av avisen som presenterte historien om at 
myndighetene nå hadde en styrtet ufo i sin besittelse, dette er jo en  
kjempenyhet! Mens dagen etter så presenterte avisen en helt annen historie 
hvor de sa at det var en værballong. Selv er jeg opptatt av historie – dette 
skjedde i en setting rett etter avslutningen av 2.verdenskrig og hvor det 
kommer en ufo-bølge som starter med Kenneth Arnolds observasjon. Dette 
ble kalt for flyvende tallerkener den gangen. Det var ingen ufo-bølge i Norge 
på dette tidspunkt. Derimot hadde vi observasjoner av det som ble kalt for  
”spøkelsesraketter”. Hvorpå Jesse Marcel jr. svarer: ”Ja, jeg har hørt om 
dem”. Så fortsetter Tharald: Jeg vet at din far var en svært profesjonell 
militær person. Jeg kan fortelle deg at hvis jeg måtte forandre min historie 
fra den ene dagen til den andre, så ville jeg ikke klare å holde meg nøytral.  
 

 
Tharald Beck til høgre som intervjuer Jesse Marcel Jr. Foto: Ola Hansen  
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JM: Har du sett bildet hvor min far holder de angivelige delene som er fra en 
værballong. Har du sett ansiktsuttrykket hans på det bildet? Hvis du ser på 
ansiktet til min far, så virker han svært ukomfortabel og morsk. Han tilhørte 
eliten av eliten og fulgte bare de ordrer han fikk.   
 
TB: Det ble beordret til å bygge små kister til ”de” små menneskene eller hva 
man skal kalle dem. Hvis dette hadde fulgt en militær prosedyre, ville det 
ikke blitt gjort på denne måten. Var det sheriffen som først bestilte disse og 
så kom militæret etterpå og tok over og sa at vi skal gjøre det på en militær 
måte? Vi må huske på at dette er rett etter 2.verdenskrig hvor det militæret 
har stor erfaring med slike spørsmål.  
 
JM: Det er det militæres portør (porter) som bestilte kistene fordi det 
militæret ikke hadde barnekister i sitt lager. Vi skal huske på at det ikke er 
barn med i militære operasjoner eller i forbindelser med militære flykrasj. 
Derfor måtte de bestille kistene fra en sivil.  
 
TB: Hvordan var vrakrestene? Så delene nye ut? Så de ut som de kom rett 
fra ”fabrikken” eller så de ut som de hadde vært i bruk i 10-15 år? (Tharald 
bruker eksempel ny bil/brukt bil)   
 
JM: Delene så nye ut – de så ikke ut som de var utsatt for vær eller vind men 
så ut til å være helt nye (fresh).  
 
Tharald Beck tar Jesse Marcel jr. i hånden og takker for intervjuet.  
 

  
 
Så kommer Høviskeland med sine spørsmål:  
 
KAH: Mange i Norge har lurt på om du selv har sett en UFO utenom 
vrakrester etter dette berømte kræsjet?  
JM: Nei, har aldri sett en genuin UFO selv men har sett ting på himmelen jeg 
ikke kan forklare men har selvfølgelig et stort ønske om å kunne se en UFO!  
 
KAH: Hva tenker du om mennesker som påstår de har kontakt med 
utenomjordiske, blir besøkt av de? 
JM: Jeg har et åpent sinn og jeg er meget skeptisk til dette. Jeg ser ikke bort 
fra dette at det kan stemme, men tviler.  
 
KAH: Tror du at det militæret i USA har et samarbeid med utenomjordiske 
og utveksler teknologi seg imellom?  
JM: Jeg tviler selv sterkt på det, selvfølgelig har det militæret mange 
hemmelige prosjekter men et slikt samarbeid tviler jeg på eksisterer.  
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KAH: Hva med Area 51? Hva 
foregår der?  
JM:  Der foregår det mange 
prosjekter og tester men jeg tror 
ikke at det er noen utenomjordiske 
ufoer der. Jeg tror alle de 
forskjellige testflyene der er våre 
egne.  
 
KAH: Mitt siste spørsmål: Hvor 
kommer de utenomjordiske fra, 
tror du?  
JM: Jeg skulle ønske at jeg visste 
svaret! Det å kunne stille 
spørsmålet om hvordan de reiser i 
tid og rom.  
 
KAH: Det dukket opp et spørsmål i 
hodet mitt her og det er om 
menneskene som kjente til det 
hemmelige rundt Roswell-kræsjet, 
om de forandret seg på noen måte 
de første 10 årene etter episoden?  

(Kjell Arne & Jesse Marcel jr. Foto: Ola Hansen)   
 
Vart livet annerledes i Roswell?  
 
JM: Nei, vi levde våre egne liv som vi alltid har gjort. De holdt munn og visste 
hva dette var, men sa ikke noe siden de ble truet til taushet. Det lå alltid i 
hukommelsen vår. Vi som var med på dette, fikk påvirket våre liv for all 
framtid.  
 
Kjell Arne tar Jesse Marcel jr. i hånden og takker for intervjuet og vi alle 
ønsker han en trygg reise hjem til USA. Jesse Marcel jr. ber meg hilse til alle 
NETI-medlemmer i Norge.  
___________________________________________________________________________  
FORSKJELLIGE ALIEN-RASER  

       
___________________________________________________________________________  
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SAMMENDRAG 
 

OVERSETTELSE  TIL  NORSK 
 

Skrevet av 
Helene Bøe 

Revetal, 22.12.2007 
 

av: 
 

TTHHEE  DDIISSCCLLOOSSUURREE    PPRROOJJEECCTT    
AAVVSSLLØØRRIINNGGSS--  PPRROOSSJJEEKKTTEETT  

  

som ledes av Dr. Steven M. Greer 
www.DisclosureProject.org 

 
Formålet med å presentere et kort sammendrag på norsk av The Disclosure 

Project er å gi Nordmenn en introduksjon av denne omfattende 
informasjonen på eget språk. På denne måten vil det være lettere å sette seg 
inn i hva dette dreier seg om og å forstå dette som Dr. Steven M. Greer  er så 

opptatt av at folk må få vite. Med dette sammendraget henviser jeg til Dr. 
Greer sine sider på Internett www.DisclosureProject.org for tilgang til hans 
bok ”Hidden Truth – Forbidden Knowledge”, og annet materiell som DVD 

med vitneforklaringer og dokumenter. 
 

Dr. Steven M. Greer og The Disclosure Project, som ble satt i gang i 1990, er 
et non-profit forskningsprosjekt som arbeider med å identifisere vitner for å 

få en fullstendig avsløring av sannhetene om utenomjordiske flyvende 
objekter, utenomjordisk intelligens og eksistens, og hemmeligholdt avansert 

energi og fremdriftssystemer. De over 400 vitnene fra myndighetene, 
etterretning, det militære og militær industrielle, piloter og andre, vitner på 

direkte, personlig, førstehånds erfaring med UFO’er, utenomjordisk 
intelligens og teknologi og alle dekningshistorier som skjuler denne 

informasjonen. En skremmende sannhet som visse mennesker forsøker så 
godt de kan å holde skjult med alle midler. Det er særdeles viktig at 

informasjonen fra The Disclosure Project kommer ut til folket i hele verden, 
for det er kanskje bare innsikt og det å stå sammen som kan påvirke hvilken 

vei vår fremtid skal ta. Drivkraften bak mitt engasjement i The Disclosure 
Project er selvfølgelig ønsket om en bærekraftig sivilisasjon på jorda – i fred, 

harmoni og balanse med hverandre og universet. 
 
 
  
For de fleste kunne ikke spørsmålet om vi er alene i universet eller ikke være 
mer fjernt fra virkeligheten. I vår krevende hverdag og med alle våre 
utfordringer i forhold til global oppvarming, fattigdom og krig virker ikke 
bevisene om at vi blir besøkt av avanserte vesener fra andre planeter særlig 
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relevant for mange. Dette er helt klart feil. Dr. Steven M. Greer og hans team 
arbeider for, på tross av ufattelige trusler, at sannheten om den virkelige 
situasjonen på jorda må bli avslørt. Menneskene spiller en viktig rolle i 
hvordan fremtiden skal bli. Vi må innse vårt ansvar og tørre å ta tilbake 
kraften. 
 
Dusinvis av beviser og vitneforklaringer som er presentert i Dr. Steven M. 
Greer’s arbeid i The Disclosure Project slår fast følgende: 
 

• Vi besøkes av avanserte utenomjordiske sivilisasjoner, noe som har 
foregått en god stund. 

• Det mest hemmeligholdte forskningsprosjektet i USA og i andre land 
handler blant annet om utenomjordisk besøk/ UFO’er og utvikling av 
ny fri energi. 

• Disse hemmelige prosjektene har, som advart i 1961 av President 
Eisenhower, unnsluppet rettslig kontroll i USA, Storbritannia og i 
andre land. 

• Avanserte romfartøy av utenomjordisk opprinnelse, ETVs 
(Extraterrestrial vehicles), har blitt angrepet, styrtet, forsket på og 
gjenopprettet siden 1940 tallet, muligens tidligere. 

• Betydningsfulle teknologiske gjennombrudd innen energi og fremdrift 
har blitt utviklet på bakgrunn av disse kjøretøyene og fra 
sammenlignbare oppfinnelser gjort av mennesker så langt tilbake som 
til Nicola Tesla’s tid på 1930 tallet. Disse teknologiene bruker en ny 
fysikk som ikke forbruker fossilt brensel eller splittelse av atomer for å 
generere store mengder energi. 

• Disse skjulte og ekstremt topphemmelige prosjektene har nå anti-
gravitasjons fremdrifts innretninger og nye energi-generasjons 
systemer som, hvis blir frigitt for menneskeheten og brukt til fredlige 
formål, vil gi den menneskelige sivilisasjonen kraften og makten 
tilbake i et samfunn uten nød, fattigdom og miljømessig skade. 

 
Denne informasjonen kan være svært vanskelig å akseptere, jeg henviser 
derfor til Dr. Greers arbeid og vitneforklaringene til dusinvis av vitner i det 
militære og regjering. Deres vitneforklaringer slår klart fast disse fakta. 
Enten man tror eller tviler så må vi, på tross av de enorme følgene dette 
medfører, kreve at åpne høringer må skje for at sannheten skal komme frem. 
Ingen ting mindre enn menneskehetens fremtid står på spill. 
 
Følger for miljøet 
The Disclosure Project har identifisert personer med 
førstehåndsopplysninger og vitenskapsfolk som kan bevise, i åpne høringer, 
at vi faktisk har en ny energi-generasjon og anti-gravitasjons 
fremdriftssystemer som allerede er klart til å overta alle former for dagens 
energibruk og transportsystemer. Disse innretningene har tilgang til 
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atmosfærens elektromagnetiske null-punkts energi for å produsere store 
mengder energi uten noen som helst form for forurensning. Slike systemer 
genererer energi ved å koble seg på den allesteds- nærværende kvante 
vakuum energi tilstanden – den grunnleggende energien som all energi og 
materie sirkulerer og er koblet til. Denne energien kan hentes fra et unikt 
elektromagnetisk kretsløp og områder som genererer store mengder energi 
fra tid/rom over alt rundt oss. Disse er ikke permanente maskiner, og de 
påvirker heller ikke lovene for thermo-dynamikk -  De bruker helt enkelt 
luftens energifelt (nullpunktenergi / vakuumenergi) som er rundt oss for å 
generere energi.  

 
 
Disse systemene trenger ikke drivstoff til å forbrennes eller atomer til å 
splittes eller sikringer. Det behøves ikke kraftstasjoner, overføringslinjer og 
den tilhørende multi-trilliard dollar infrastruktur som er krevd for å skaffe til 
veie strøm og drivkraft til fjerntliggende områder som India, Kina, Afrika og 
Latin Amerika. Disse systemene kan lokaliseres der energien behøves, hvor 
som helst for å generere den energien det måtte være behov for. Det viktigste 
er at denne nye energien utgjør selve løsningen på de store miljømessige 
problemene vi står ovenfor. 
De miljømessige fordelene av denne oppdagelsen kan ikke bli understreket 
nok, og her følger en oversiktlig liste: 
 

• Eliminering av olje, kull eller gass som energikilde, samt eliminering av 
forurensning av luft og vann på grunn av transport og bruk av disse 
drivstoffene. Oljesøl, global oppvarming, sykdommer som følge av 
forurensning i luft, vann, sur nedbør etc kan og må ta slutt innen 10 
til 20 år. 

• Tapping av ressursene og geo-politisk spenning som resultat av 
konkurranse om fossilt brensel vil ta slutt. 

• Teknologi finnes allerede som sletter fabrikk- utslipp både for luft og 
vann, men de bruker en god del energi og er derfor svært kostbart å 
utnytte fullt ut. Siden de er energi- intensive, og dagens energisystem 
skaper det meste av luft-forurensningen i verden, vil en reduksjon 
tilbake til miljøet oppnås raskt. Den situasjonen vil endre seg 
dramatisk når industrier har mulighet til å hente store mengder fri 
energi (man betaler ikke for drivstoff – kun for innretningen, som ikke 
er mer kostbart enn andre generatorer) og de systemene skaper ingen 
forurensning. 

• Anstrengelser for energi-intensiv gjenvinning vil oppnå full utnyttelse 
siden energien som behøves til å gjenvinne avfall, igjen vil bli fri. 

• Det tradisjonelle landbruket, som i dag er veldig energi- avhengig og 
forurensende, kan endres til å bruke rene, ikke- forurensende former 
for energi. 
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• Ørkenutbredelse kan bli reversert og verdens landbruk vil få evne til å 
gjøre bruk av økologisk drift, som vil bli kostnadseffektivt når vi kan ta 
i bruk den nye ikke forurensende teknologien.  

• Luftfart, lastebiltrafikk og intercity transport systemer vil bli erstattet 
av nye energi og fremdriftsystemer (anti-gravitasjons systemer gir stille 
bevegelse over bakkenivå). Ingen forurensning vil skje og kostnader vil 
reduseres betydelig siden energikostnadene vil forsvinne. I tillegg vil 
massetransport i byer og tettsteder utnytte disse systemene til å skape 
stille, effektiv transport mellom tettsteder. 

• Lyd-forurensning fra jetfly, lastebiler og annen transport vil bli 
eliminert ved bruk av de nye stillegående innretningene.  

• Hvert hjem, arbeidsplass og industri vil ha innretning som genererer 
det som trengs av energi. Det betyr at de stygge strømlinjene over alt 
rundt oss, stadig med skader fra dårlige værforhold og strømbrudd, vil 
alt sammen tilhøre fortiden. Gassrør under bakken, stadig med brudd 
og lekkasjer og skader i jorden og i vannreservene, vil det ikke lenger 
bli behov for. 

• Kjernekraftverk vil det ikke være behov for, og teknologi som renser 
disse vil bli tilgjengelig. Godkjent teknologi finnes allerede som 
nøytraliserer avfall fra kjernekraft. 

• Vi sender fortsatt ekstremt miljøforurensende romfartøy ut av 
atmosfæren, men har utviklet fartøy (hemmeligholdte) som ikke 
forurenser og som fungerer bedre. 

 
Selv om menneskene nok aldri kunne skape en perfekt verden så behøver vi 
ikke en så dysfunksjonell verden slik den er i dag. Disse teknologiene er 
virkelige sier Dr. Greer som forteller at han selv har sett dem. Anti-
gravitasjon er en virkelighet og det er også fri energi, gratis og tilgjengelig for 
absolutt alle. Det er ingen fantasi eller spøk.  
 
Vår nåværende sivilisasjon har kommet til et stadie hvor vi nå kan ta 
knekken på hele planeten. Vi kan og må forbedre oss. Disse teknologiene 
eksisterer allerede, og hver og en person som er bekymret for miljøet og for 
menneskenes fremtid bør kreve åpne høringer slik at disse teknologiene kan 
bli avslørt, tilgjengelig for alle og tatt i bruk på en god måte. 
 
Følger for samfunnet og verdens fattigdom 
Det er ingen tvil om at de nye teknologiene som foreløpig er hemmeligholdt 
vil legge til rette for at vi vil oppnå bærekraft på jorda innen kort tid. Vi står 
ovenfor den største sosiale, økonomiske og teknologiske revolusjonen i 
menneskehetens historie. 
 
Menneskene er ikke de eneste, heller ikke de mest avanserte, skapningene i 
universet. Avsløringen som The Disclosure Project arbeider for vil få 
menneskeheten til å stå ovenfor de største risikoene og mulighetene i 
historien. Hvis vi ikke gjør noe, vil sivilisasjonen vår kollapse miljømessig, 
økonomisk, geo-politisk og sosialt.  
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Når rikelig og fri energi er tilgjengelig for landbruk, transport, byggebransjen, 
industri og elektrifisering er det ingen grenser for hva menneskene kan 
oppnå. Det er helt utrolig at fattigdom og hungersnød eksisterer når vi har 
hemmeligholdt teknologi som totalt kan endre situasjonen. Så hvorfor kan 
ikke denne teknologien introduseres for folket? Fordi de sosiale, økonomiske 
og geo-politiske forholdene på jorda vil bli endret dramatisk. Vitner 
understreker at dette vil gi den største endringen i historien, og følgene er 
utrolig store, så derfor fortsetter vi naivt vår vei mot uvitenheten.  
 
Nasjoner som er avhengige av salg av olje og gass vil trenge hjelp til å jobbe 
med nye muligheter, stabilisere og endre seg mot nye økonomiske forhold. 
USA, Europa og Japan trenger å tilpasse seg til nye geo-politiske forhold. 
Fattige og befolkede land vil dramatisk utvikle teknologi og økonomi, og bør 
få en plass i det internasjonale samarbeidet. Det internasjonale samfunnet 
trenger å få på plass sikkerhetsforhold som skal hindre uro og problemer i 
forhold til de store endringene. Henviser til Dr. Steven M. Greer sitt arbeid 
om disse følgene og kommentarer om forholdsregler for det internasjonale 
samfunnet. 

 
 
Den nye teknologien som vil desentralisere makt, vil legge til rette for at 
millioner av de som lever i fattigdom og lidelse får tilgang på en ny verden i 
velferd og overflod. Med økonomisk og teknologisk utvikling vil utdannelse 
forbedres og fødselstallene falle. Når samfunnet skaper bedre 
utdannelsesforhold, velstand og teknologiske forbedringer – og kvinner vil ha 
en større og likestilt rolle i samfunnet – så vil fødselsraten synke og verdens 
populasjon vil stabiliseres. Dette er fantastisk bra for verdenssamfunnet og 
menneskehetens fremtid. Når hver avkrok i verden får tilgang på ren og 
gratis energi, vil transportkostnader reduseres og fattigdom vil dramatisk 
reduseres.  
 
Hvis vi handler nå, vil vi innen 2030 effektivt kunne eliminere all fattigdom i 
verden slik vi kjenner den i dag. Vi trenger bare mot og styrke til å akseptere 
disse endringene, og visdom til å styre menneskeheten trygt og fredlig inn i 
en ny tid. 
 
Følger for fred og sikkerhet i verden 
Mange folkevalgte, store diplomater og store ledere, I USA og i resten av 
verden, har blitt utestengt og løyet for om de temaene som The Disclosure 
Project avslører. Det er en direkte trussel mot verdensfreden. 
Militære vitner forteller om kjøretøyer av utenomjordisk opprinnelse (ETV’s) 
som har blitt angrepet og skutt ned, fordi de har vært i vårt luftrom og fordi 
enkelte mennesker vil ha tak i deres teknologi. Det er ingen ting som tyder 
på at andre sivilisasjoner som besøker jorden har dårlige hensikter for oss. 
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Hvis de så hadde kunne de utryddet vår sivilisasjon på et blunk med deres 
avanserte teknologi. 
 
På bakgrunn av den nye hemmeligholdte teknologien har visse mennesker, 
en elite som opererer transnasjonalistisk, infiltrert innenfor blant annet 
mange regjeringer i verden, skapt de farligste våpen verre enn thermo-
kjernevåpen, som hvis blir brukt vil kunne skape utslettelse på jorden. Det 
er også plassert våpen i rommet som er ment å brukes av denne eliten ved et 
falskt angrep utenfra for å skape frykt blant menneskene for andre 
sivilisasjoner. Troverdige militære vitner forteller at et stort antall  av disse 
våpnene har blitt ufarliggjort av utenomjordiske besøkende som følger med 
på det som skjer. I lys av de mange vitneutsagnene er det klart at skjulte og 
voldelige operasjoner er blitt gjort mot de besøkende. Frykt spres også 
bevisst om utenomjordiske som fiender gjennom nyere filmer og omtaler i 
mediene.  
Trusler for verdensfreden stiger på bakgrunn av at den skjulte kontrollen har 
resultert i at verden har blitt frarøvet den nye frie energien og fremdrifts 
teknologi. 

 
 
Verdens fattigdom og et voksende skille mellom fattig og rik er en alvorlig 
trussel mot verdensfreden, som vil bli endret ved avsløringer og fredlig 
anvendelse av disse teknologiene. Truslene om krig på grunn av reduksjon 
av fossilt brensel de neste 10 til 20 årene understreker behovet for 
avsløringer. Hva skjer nå når den fattige verden også vil ha biler? Det er 
opplagt at vi raskt må ta i bruk de nye ennå skjulte teknologiene som er 
ferdig utviklet og bare venter på å bli brukt. Dette må skje raskt for skadene 
som følge av forurensningen er snart uopprettelige. Dette er kraftfull 
teknologi som kan bli tatt i bruk i krigføring og på annen måte true 
verdenssamfunnet hvis dette ikke blir avslørt. Slik bruk må bli møtt med 
overveldende motstand i enhver nasjon i verden. 
 
På bakgrunn av dette sammendraget håper jeg å ha gjort leseren nysgjerrig 
og tent på å ville vite mer. Hvorfor disse temaene hemmeligholdes og av 
hvem, velger jeg å henvise leseren til mye og detaljert informasjon i The 
Disclosure Project. 

 
Med dype ønsker om en fredlig, bærekraftig og harmonisk nær fremtid 

 
 

Helene Bøe, 
Revetal, 22.12.2007 

heleneboe@gmail.com  
Gjengitt med tillatelse fra Steven M. Greer  
_________________________________________  
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Kommunikasjon med utenomjordiske 
på en ny, (for meg)  enkel måte 

 
Karen-Sofie Thorstensen 

Oslo 
 
Gjennom de siste 14 årene har jeg hatt kontakt med utenomjordiske.  De 
fleste tenker på de utenomjordiske som fysiske vesener med fysiske skip, 
men de jeg har kontakt med har en høyere frekvens enn vi har her på Jorden 
- som lever i den tredje dimensjon.  Det er ikke alltid lett å forstå hva mine 
venner forsøker å formidle fordi deres tankegang er fire/eller fem 
dimensjonell – og våre hjerner har problem med å forstå hvordan våre venner 
der ute tenker.  Det har derfor vært en ”slitsom” prosess å utvide min 
bevissthet slik at jeg kan forstå hva de formidler til meg.  Jeg tror ikke jeg 
har lykkes særlig godt.  De kommuniserer til meg med 
informasjonsoverføring mer enn tankeoverføring – derfor må de senke sine 
overføringer så nær det jordiske tankemønsteret som de kan.  Min måte å 
kommunisere på er med telepati med ord – mens den rasen jeg for tiden har 
kontakt med ikke engang bruker ord.  Slå den.  Det er som å motta en 
dataoverføring uten ord – og vær så god oversett – ta den du! 
 
Det tok 12 år før jeg (greide) å se dem, men jeg merket alltid deres nærvær 
sterkt p.g.a. energiene deres, lyder og lysfenomener. Vel alt som har skjedd 
de siste 14 årene har fylt 4 bøker og tar for lang tid til å komme inn på her.  
Det som har irritert meg lenge er at de forteller meg så lite om seg selv, (eller 
viser meg lite om seg selv) – ellers har de vist meg mange mirakuløse ting.  
Det kan virke for oss som om de er tryllekunstnere. Mine kontakter med dem 
forandrer karakter hvert tredje eller fjerde år, og de finner stadig nye måter å 
ha kontakt med meg på.  Det siste som jeg opplevde er en – for meg – ny 
måte å motta informasjon på.  Kanskje det de formidler ikke skjer på den 
måten i deres virkelighet, men at de formidler det til meg på en måte jeg kan 
forstå. 
 
Jeg lukket øynene en sen kveld i begynnelsen av januar 2008 og ba dem gi 
meg ny informasjon.  Jeg lå og så ”bak øyelokkene”.  Vanligvis ser man bare 
sorte og brune kruseduller når man ser rett frem med lukkede øyne, men 
snart viste det seg klare bilder som jeg så tydelig.  Jeg befant meg (hengende 
i luften) et stykke under et romskip, jeg kunne derfor ikke se hvor stort det 
var.  Midt under skipet, rett foran øynene mine så jeg en tykk, lang stang 
som var ført ut ca 25 meter under skipet.  Det var faktisk flere stenger og 
ledninger.  Nederst på stangen var det en slags plate, og rundt denne platen 
var det festet 3 eller 4 kameraer, jeg så kun to av dem.  Jeg tenkte først på at 
de så ut som t.v.’er, men de så faktisk ut som de store lyskasterene man 
bruker på store idrettsarrangementer. De var vendt ned mot bakken, men så 
begynte de å bevege seg, opp, ned, til siden.  De kunne bevege seg i alle 
retninger.  Jeg bare visste at disse kameraene var brukt til å se på 
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mennesker og landskap.  Jeg er ganske sikker på at de kunne se rett inn i 
hus og gjennom fysiske objekter. 
 
Kameraene ble trukket tilbake inn i skipet, og ut kom det et tykt rør som 
gikk rett ned mens sluttstykket var bøyd ut til siden.  Ut av røret ble det 
pumpet et hvitt pulverlignende stoff.  Røret svingte rundt slik at pulveret ble 
sprøytet ut rundt hele skipet.  Pulveret begynte sakte å spre seg utover uten 
å synke videre ned mot bakken.  Bakken befant seg kanskje 1000 m under 
skipet.  Nå fikk jeg se utover landskapet rundt oss, og et utrolig syn møtte 
meg.  Så langt øyet rakk lå det like skip, det må ha vært mellom 80 til 100 av 
dem.  De lå (fra mitt synspunkt) tett i tett over Oslo og utover fjorden.  
Avstanden mellom skipene var sikkert lengre enn jeg kunne se, men fra mitt 
utsiktspunkt så det ut som om de lå tett inntil hverandre.  Etter et par 
minutter begynte rørene å suge tilbake det hvite pulveret til alt var borte.  
Jeg visste at dette pulveret fanget opp forurensninger, men ikke hvilke.  
Pulveret ble renset på skipet med stråling og brukt på nytt. 

 
Nå ble røret trukket tilbake og et nytt rør kom ut.  Dette røret begynte på 
samme måte å sprøyte ut et pulver.  Det så ut som om dette pulveret var litt 
tyngre/grovere, og det spredte seg ut og begynte å synke sakte ned mot 
bakken.  Det ville fjerne en annen type forurensning.  Dette pulveret var sort 
og siden det var av en annen  komposisjon ville det synke helt ned til bakken 
og tas opp av naturen på en uskadelig måte.  Jeg vet at begge pulverene var 
organiske av natur og at det sorte pulveret faktisk ville hjelpe jorden som et 
gjødsel samtidig som det fjernet tungmetaller og andre skadelige substanser 
som ligger i vår natur.  Siden begge pulverene var basert i et annet 
frekvensnivå vil det være usynlig for menneskene. 
 
Røret ble trukket inn i skipet, og etter et øyeblikk begynte en energi å spinne 
rundt åpningen under skipet.  Den spant raskere og raskere mens den ble 
strukket nedover mot bakken.  Det så ut som en miniskypumpe som ble 
skapt under skipet.  Den hadde et tydelig rom i midten og rundt så energien 
nærmest ut som glass som strakte seg nedover.  Da den var stor og tydelig 
kom det fire utenomjordiske tilsyne øverst der skypumpen begynte.  Den 
første hoppet rett og slett ned i åpningen og forsvant nedover, deretter kom 
de andre og fulgte etter.  Jeg måtte le litt for meg selv for de bar alle 
knallrøde, trange uniformer.  Tanken på spiderman og superman var nær.  
Jeg forsto at dette var en metode de brukte for å komme ned på Jorden.  Slik 
ble de ikke utsatt for negative tankeenergier, forurensning og rett og slett 
den tredjedimensjonens energier som er tyngre enn deres egen.  Jeg tror de 
kan styre skypumpen slik at den rettes mot det stedet de ønsker å besøke.  
Det skulle ikke forundre meg om de brukte denne metoden når de besøker 
meg i min leielighet i 2 etasje.  De er helt tydelig ikke påvirket av jordens 
magnetfelt.  De svever i luften – eller går på gulvet – de svever ut gjennom 
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vinduet eller noen ganger rett igjennom veggen.  Jeg har sett dem sveve i 
luften utenfor vinduet mitt, så de er uanfektet av våre 3. dim. begrensninger. 
 
På et blunk lå vi over England, nærmere – London.  Sakte svevde vi ca. en 
kilometers høyde over byen. Jeg så Thamsen under oss, og det virket som 
om skipet fulgte Thamsen oppover.  Jeg så broene som krysset elven og 
bebyggelsen rundt.  Jeg har bodd 5 år i England, tre av dem i London, så jeg 
er godt kjent.  Det siste stedet jeg bodde var i Chelsea – Kings Road.  Jeg 
arbeidet i en eldgammel pub som het ”Six Bells”, og jeg bodde på loftet hvor 
jeg kunne se Thamsen hvis jeg sto på en stol og tittet ut av takvinduet.  De 
fleste av mine venner bodde i Fulham som ligger nær Kings Road.  Jeg sto nå 
inne i skipet og så ut av et vindu.  Jeg spurte dem om de kunne legge seg 
over Fulham slik at jeg kunne se gamle trakter. Det var der alle mine venner 
bodde den gang. På et blunk svevde vi over det jeg tror het Fulham Road.  
Det var hovedgaten hvor de solgte grønnsaker og forskjellige ting.  Det var en 
populær handlegate for folk i området.  Nå lå vi nær bakken rett over denne 
veien. (ca. 100 meter)  Det var mørkt, så jeg så ingen boder eller få  biler.  
Jeg så skipet slippe ut noen sorte ”piller”.  Fasongen kunne minne om det de 
spiller med i ishockey.  Pillene falt ned i veibanen, og jeg viste at de ville 
oppløses og trekke til seg eksos og forurensning som lå på/over gaten. 
 
På et sekund var vi over New York.  Jeg tror det var New York, men ble litt 
usikker fordi jeg så mange hus med spisse tak.  Det var langt flere ”spir” enn 
jeg trodde fantes i byen.  Følelsen var dog at det var New York som lå under 
oss. Skipene er utrolig raske, det tok kanskje 2 sekunder å reise fra London 
til New York. 
 
Rett etter befant vi oss over en enorm skog.  Den grønne massen av trær 
strakte seg så langt som øyet rakk.  Tanken Syd Amerika og Brasil kom til 
meg.  Jeg så ingen veier eller tegn på befolkning.  Var det kanskje på en 
annen planet? Så dukket det opp en stor lysning midt i skogen.  Alle trærne 
var hugget ned i en enorm sirkel.  (diameter 3 km.)  I midten av sirkelen lå 
det en bygning, men jeg kunne ikke se om den var stor eller liten.  Det jeg 
derimot kunne se var at alle veiene gikk ut fra denne bygningen og fra oven 
så det ut som en stor stjerne.  Den eneste veien ut derifra måtte foregå med 
lufttransport - eller på en stor elv som lå tett inntil sirkelen.  Sannsynligvis 
var det Amazonas eller en bielv av denne.  Følelsen var at dette ikke var et 
boligområde, men en forskningsstasjon av noe slag.  Det jeg derimot ikke er 
sikker på er om den er menneskelig eller utenomjordisk.  Hvis den er 
utenomjordisk ligger den sannsynligvis på et høyere energiplan, eller den er 
beskyttet av et form for skjold.  Hvis den er menneskelig må den vel bli sett 
av satelitter, fly o.s.v.?  Det var enden på den kveldens opplevelse. 
 
Allerede neste kveld fikk jeg se noe annet på den samme måten.  Jeg lukket 
øynene og det jeg så etter en liten stund var mitt eget rom – sett fra den 
posisjonen jeg selv befinner meg på når jeg ligger i sengen.  Jeg ser ikke 
alltid de utenomjordiske tydelig.  Noen ganger ser jeg hele dem tydelig i full 
størrelse, men for det meste ser jeg bevegelser og hvis jeg fokuserer ser jeg 
ansiktene deres – og noen ganger litt av kroppen.  Nå viste de meg tydelig 
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hvordan besøkene deres ser ut.  Jeg så flere av dem komme seilende inn 
gjennom vinduet.  Det må ha vært 6-7 av dem inne på rommet mitt, bl.a en 
liten, søt humanoid som jeg fikk se ansiktet til.  Det utrolige med det jeg så 
var at de alle så ut som om de var krystallvesner.  Jeg så rett igjennom dem, 
og de var kildeklare på et vis.  Jeg skulle ønske jeg kunne sette ord på hvor 
vakkert det var og se dem slik. De beveget seg rundt i rommet, og jeg kunne 
følge dem med øynene uten å anstrenge meg.  Noen ganger blir jeg veldig 
sliten i øynene av å fokusere så intenst, men nå så jeg dem bak lukkede 
øyne. 
 
To netter etterpå fikk jeg se noe jeg er usikker på.  Bildene var ikke like 
klare, men jeg tar det med. Jeg så et romskip som lå over et ferskvann.  
Skipet hadde en tykk sonde som sprutet luft ned mot vannet. Jeg tror det 
var luft. Jeg så masse fisk som hoppet vekk. Det var stimer av sølvfarget fisk 
som svømte raskt bort fra energien som laget en dyp grop i vannet.  Jeg tror 
fisken bevisst ble jaget vekk, jeg tror vannet ble renset og energien høynet før 
vannet ble pumpet om bord i skipet.  Sannsynligvis trenger de vann som oss, 
men ikke i så store mengder. 

 
Natten etter da jeg sto og så mot himmelen, kunne jeg som vanlig se skipene.  
De avtegnet seg med lysende (dirrende) streker mot den mørke himmelen.  
Normalt ligger det ett skip der, men denne kvelden talte jeg seks/syv i en 
gruppe.  De informerte meg om at de skulle ha en konferanse – men denne 
gangen var jeg ikke invitert.  Mens jeg sto og så på skipene dannet det seg et 
stort, tydelig kvinneansikt på himmelen. Det var tegnet med de samme 
lysende strekene som jeg ser skipene med. Hun var typisk jordisk med 
halvlangt hår.  Det var utrolig å se på.  Deretter skiftet ansiktet til et typisk 
utenomjordisk ansikt, og slik skiftet det fire-fem ganger – stort, tydelig midt 
på himmelen for alle å se! Jeg sendte tanker: ”Hvordan kan dere gjøre det?  
Hvordan i all verden er det mulig å gjøre det??  Hvordan er det mulig??”  
Svaret var (tydet med min uvitenskapelige hjerne) ”Ved manipulasjon av 
molekyler” (atomer?)  Og det var det jeg hadde å fortelle denne gangen – alt 
sammen i løpet av en ukes tid, og på en helt annen måte enn jeg vanligvis 
mottar – eller forstår 
___________________________________________________________________________  
 

1971 – DELPHOS – KANSAS, EN GLØDENDE RING  
 
Fra: Billy Booth 
Din guide til UFOs/Aliens 
 
Sammendrag: I 1971 – i den lille byen Delphos i Kansas skjedde en vel 
dokumentert UFO hendelse med fysiske bevis.  Saken har ikke blitt benektet  
i det hele tatt, og står trygt på sine egne bevis. Saken involverer 16 år gamle 
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Ron Johnson og hans hund Snowball. De gjetet sauer på familiegården da 
Ron ble oppmerksom på en rund UFO i nattmørket. Den metalliske UFOen 
svevde ca.22 meter fra der Ron sto inne mellom noen trær som vokste i 
nærheten. 
 
Den metalliske UFOen svevde: Det var forskjellig fargede lys på UFOen der 
den hang urørlig kun èn meter over bakken. Ron forsøkte å se bedre, men 
lysene fra skipet var så sterke at han ikke kunne se spesielle detaljer.  
Objektet ga fra seg en lyd som Ron beskrev som lyden av ”en gammel 
vaskemaskin son vibrerer”. UFOen begynte å stige opp mot himmelen, og 
som den steg begynte bunnen på UFOen å gløde sterkt. Han ble nesten 
blindet av lysets styrke. 
 
En glødende ring på bakken: Så snart han kunne se igjen løp han hjem for å 
fortelle om UFOen til sin mor Emma og faren Durel. Objektet var nå enda 
høyere opp, og Rons foreldre løp for å se, og de fikk sett et glimt av objektet 
før det forsvant – nå på størrelse som månen. Ron og foreldrene ble 
overrasket over å se en glødende ring på bakken, direkte under der UFOen 
hadde svevet.  Noen av trærne i nærheten glødet også litt. 
 
Morens fingre numne:  Familien kjente på stedet rundt det som glødet, og 
beskrev det som ”rar-på-en-måte” en glatt skorpe som om jorden var 
krystallisert”. Etter at moren til Ron rørte ved den glødende ringen ble Ron’s 
mors fingre numne.  Hun sa at det føltes som om hun hadde fått bedøvelse i 
fingrene. Johnson-familien ventet en stund for å se om UFOen ville komme 
tilbake, men den kom ikke. De gikk til sengs. Neste morgen returnerte de til 
ringen, og alt var som de hadde forlatt det dagen før. Inne i ringen og utenfor 
var det fuktig fra et regnskyll den natten, men inne i selve ringen  var det 
tørt. 

 
En journalist besøker stedet: Johnson-familien ble intervjuet av avisa 
Delphos Republican. Reporteren, Thaddia Smith, fulgte familien til ringen, 
og hun skrev senere følgende: ”Ringen var fremdeles tydelig og lett å se.  
Jorden var tørr og skorpete i selve sirkelen som var ca. 2,4 meter. Inne i 
selve sirkelen og på utsiden var det fremdeles leirete fra nylig regnvær. Selve 
ringen som var tørr var ca. 30 cm i bredde og var veldig lys i fargen. Objektet 
hadde dyttet et dødt tre overende, enten da det landet eller tok av. Det var 
også brukket av en gren på et friskt tre. 
 
Veipatruljens undersøkelse:  Smith oversendte historien til Kansas Patruljen. 
Sheriff Enlow og undersheriff Enlow, og patruljemann Yager foretok en 
undersøkelse på stedet. Enlow skrev i rapporten som ble frigitt: ”Vi 
observerte en ring som lignet på en smultring med hull i midten, og utenfor 
ringen var det søle. Det var greiner brukket av et tre og et dødt tre var 
brukket der.” 
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Et annet vitne: Et annet vitne sto frem for å bekrefte Johnsons historie.  
Sheriff Enlow fortalte pressen: ”Den 11.03.71 Hr. Lester Ensbarger fra 416 
Argyle St. Minneapolis fortalte Deputy Sheriff Leonard Simpson ca. kl 07:30 
den 11.02.71 hadde han observert et sterkt lys synke ned fra himmelen i 
Delphos distriktet.” 
 
Historien om Delphos, Kansas’s glødende sirkel, er en av de beste sakene 
man har med fysiske bevis i form av gode spor i UFOenes historie. Ingen 
naturlige årsaker ble funnet til å forårsake sirkelen på Johnsons gård. 
 

Oversatt av Karen-Sofie Thorstensen    Kilde: www.ufos.about.com   
 
___________________________________________________________________________  
 

1979 – Minnesota – Sheriffens bil truffet av UFO  
 
Fra: Billy Booth 
 
Sammendrag: En skremmende UFO hendelse som involverte et fysisk spor   
skjedde i Minnesota 27. august 1979. Den utrolige hendelsen dreide seg om 
Deputy Sheriff Val Johnson fra Marshall fylke. Johnson patruljerte nær 
grensen til Nord Dakota ca. 01:40, da han la merke til et sterkt hvitt lys som 
kom inn gjennom sidevinduet på bilen. Johnson visste at det ikke var et 
typisk billys.  Han trodde det kunne være et lite fly i vanskeligheter som var i 
ferd med å styrte. 
 
Bevisstløs i 39 minutter: Han svingte mot venstre for å få bedre utsikt mot 
det ukjente lyset, slik at han kunne rapportere hvis det var nødvendig.  
Plutselig beveget det uvanlige lyset seg direkte mot politibilen (en 1977 Ford 
LTD)  På ett sekund var det ved bilen.  Han regnet med at lyset beveget seg 1 
½ miles på ett sekund.  Han ble blindet av det skarpe lyset og hørte så lyden 
av knust glass før han mistet bevisstheten. Johnson husket senere at han 
var bevisstløs og ute av stand til å røre seg, eller uvitende i en periode på ca. 
39 minutter. 

 
 
Sendt til sykehus: Da han kom til bevissthet befant bilen hans utenfor veien, 
og han kunne se hvor han hadde bremset og sklidd over veien.  Han følte seg 
dopet og svak. Kl. 02:19 kontaktet han Politi Hovedkvarteret og ba om 
forsterkninger. En annen politimann kom snart til stedet, og da han så 
Johnsons tilstand bestilte han ambulanse. Snart var han under 
legebehandling på Warren Hospital.  Legen fant ut at Johnson var i sjokk, og 
at øynene hans var lett forbrente på samme måte som det kan skje med 
sveisere. 
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Overrasket over hendelsen: Ettersom sheriffens kontor begynte å etterforske 
hva som hadde skjedd med Johnson og bilen hans, ble de høyst overrasket 
over skadene.  Det innerste lyset på sjåførens venstre side var ødelagt mens 
lyset rett ved siden av var helt urørt.  På venstre side av fronten på bilen var 
det en rund bulk på ½ inc.(1,27 cm) i diameter.  Den var nær frontruten, 
som også var sprukket. Sprekken gikk fra toppen til bunnen av vinduet med 
fire tydelige møteskader. 
 
Klokken var 14 minutter for sen:  Et annet uforklarlig fakta var at Johnsons 
armbåndsur var (selv om det nå gikk perfekt) 14 minutter for sen. Bilens 
politiradio og Johnsons armbåndsur var alltid synkroniserte med den 
offisielle stasjonstiden.  Ingen forklaring kunne bli funnet for den tapte tiden.  
Også hans politiantenne var bøyd 15 cm fra bunnen til en 60 graders vinkel.  
Det var også uforklarlige skader på bagasjelokkantennen. 
 
Undersøkelsen gir ingen årsak:  Alle skadene på Johnsons 1977 Ford Ltd. 
var på sjåførens side.  Undersøkelsen viste at politibilen hadde beveget seg 
950 feet fra kollisjonsøyeblikket.  Politidepartementet kunne ikke avgjøre hva 
som hadde skjedd med bilen, og at det var en form for juks ble avvist.  
Senteret for UFO studier gjorde også en ”på stedet” undersøkelse sammen 
med Ford Motor Company. 
 
Mekaniske/fysiske krefter av ukjent opprinnelse: Ingen kunne gi en fornuftig 
forklaring på skadene, og skaden på frontruten var den rareste.  Meridian 
French fra Ford Co. la merke til – etter å ha undersøkt frontrutens sprekker 
– at ”selv etter flere dagers ettertanke når det gjaldt sprekkene, og de tydelige 
mønstrene av sprekkene, hadde jeg fremdeles ingen forklaring på at det 
synes som om innvendige og utvendige krefter må ha virket nesten samtidig.  
Jeg kan bare trekke den slutning at skadene kommer fra mekaniske (fysiske) 
krefter av ukjent karakter”. 
 
Konklusjon:  De utrolige hendelsene den 27. august 1979 i Marshall County, 
Minnesota, markerer en av de best dokumenterte sakene med fysiske bevis 
etter møte med et ukjent flygende objekt.  Hendelsen ble undersøkt av tre 
separate organisasjoner, det ble heller ikke bevist noe form for bløff, eller en 
forklaring grunnet naturlige årsaker ble funnet. Kilde: www.ufos.about.com   
 

Oversatt av Karen-Sofie Thorstensen 
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”JEG SÅ EN DIGER UFO” 

Den tidligere Arizona-guvernøren Fife Symington på UFO-pressekonferansen i 1997, 
da en medarbeider hadde kledd seg ut som Alien for å lette på stemningen. ( Foto: AP 
Photo/Scott Troyanos ) HEIDI ERTZEID  

Tidligere Arizona-guvernør Fife Symington mener amerikanske myndigheter 
må slutte å lure seg selv. 
 
Han og 14 andre personer, som han påstår har vært høyt oppe i blant annet 
militæret i syv land, skal 12. november snakke om deres møter med UFOer, 
melder CNN.  

Massiv farkost.  

I 1997, i min andre periode som guvernør i Arizona, så jeg noe som utfordret 
all logikk og min virkelighetsoppfatning. Jeg så en massiv deltaformet farkost 
navigere stille over Squaw Peak, en fjellkjede i Phoenix Arizona. Det var 
utrolig nervepirrende. Jeg var totalt fjetret, sier guvernøren.  

Han forteller at farkosten var diger og hadde store lys rundt kantene.  
- Som tidligere pilot og offiser i flyforsvaret, kan jeg med sikkerhet si at 
denne farkosten ikke lignet på noe menneskelaget objekt jeg noensinne har 
sett.  
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Ubesvart 

Mange andre innbyggere i Arizona så den samme farkosten i 1997, og 
Symington sier at de ble nedringt av bekymrede mennesker.  
Han forteller om pressekonferansen etter at den påståtte UFOen ble offentlig 
kjent.  
For å forsøke å lette på stemningen og ikke skape panikk, møtte en av de 
ansatte ved guvernørkontoret opp i alien-kostyme.  
- Vi forsøkte ikke å gjøre narr av noen. Vi undersøkte saken for å finne ut av 
hvor farkosten kom fra, men det spørsmålet forblir ubesvart også i dag, sier 
han.  

Det var ikke lysbluss 

Til slutt tok luftforsvaret ansvaret for hendelsen og sa at de hadde sendt opp 
lysbluss.  
- Det var med sikkerhet ikke lysbluss. De flyr ikke i formasjon. Jeg var aldri 
fornøyd med luftforsvarets forklaring. Det kan godt hende det var militære 
lysbluss å se på himmelen den kvelden, men det har ingenting å gjøre med 
det jeg og hundrevis av andre så, sier guvernøren i dag.  

Jeg er ikke alene 

Han mener han ikke er alene om å tro det var en UFO han så.  
- Mange ledere i militæret, luftfarten og myndighetene deler mine 
bekymringer. På vakt har de enten sett en UFO selv, eller etterforsket UFO-
saker.  
 
- Ved å fortelle om dette sammen med meg risikerer de ryktet sitt. Vi vil at 
myndighetene skal slutte å underbygge myten om at UFOer har en naturlig 
forklaring. Saker må gjenåpnes og en åpen dialog om dette kan ikke lenger 
stoppes. Hendelser som dette forsvinner ikke bare, sier han. 
 
Kilde: www.aftenposten.no   09.11.07  

________________________________________________________  
Japans Forsvarsminister 

Forbereder muligheten for et UFO-angrep 
 
Av Stuart Biggs 21.12.2007 
 
(Bloomberg). Japans Forsvarsminister Shigeru Ishiba overveier hvordan 
hans forsvarsstyrker vil reagere på et angrep fra de utenomjordiske med 
hensyn til begrensninger av militær aksjon når det gjelder landets 
krigspasifistiske konstitusjon/avvisning av krig.    
 
Ishiba er det andre kabinettmedlemmet som innrømmer sin tro på 
uidentifiserte flygende objekter (UFO’s) etter at Kabinettsekretæren 
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Nobutaka Machimura foreslo den 18.desember 2007 at det er den eneste 
forklaringen på ”uforklarlige” ting - som bla. Nazca Linjene.  
 
Ishiba sa i går at et japansk militært svar, (som i Godzilla film serien) ville 
kreve legalt (statlig?) overoppsyn – og sa at han studerte måter Japan kunne 
håndtere et angrep på.  Ishiba sier at hans kommentar representerer ”en 
personlig mening”, og ikke forsvarets politikk, ifølge utskriften av 
pressekonferansen publisert på ministerens webside. 
 
”Det finnes ingen grunn til å betvile at det finnes uidentifiserte flygende 
objekter og en form for intelligent liv som kontrollerer dem”, sa Ishiba.  ”Det 
har blitt holdt få diskusjoner om hva den lovlige grunnen som finnes er”  for 
en militær intervensjon.  Ishiba sa at, hvis de utenomjordiske kom til Japan 
i fred, ville et militært svar ikke være lovlig under Japans pasifistiske 
konstitusjon…  Han sa også at han var bekymret for vanskeligheter med 
kommunikasjon hvis en UFO landet.  ”Hvis de utenomjordiske lander og sier  
”Jordens folk, la oss være venner”, vil det ikke være et angrep på Jorden”.  
Hvordan kan vi overbringe våre hensikter hvis de ikke forstår hva vi sier?” 

 
Japanske politikere og det lokale medias nye interesse for UFO fenomenet 
utløper fra et parlamentarisk spørsmål fra opposisjonens lovsetter Ryuji 
Yamane, når det gjelder regjeringens politikk om UFOer.  Regjeringen foretar 
ingen UFO forskning eller forberedelser som svar hvis UFOer flyr over Japan, 
i følge en rapport fra Kyodo News (den 18 desember).  ”Jeg har selv ikke sett 
en UFO”, sa Japans statsminister Yasuo Fukuda da han ble spurt om det av 
UFO-reportere den 18. desember. 

Kommentar:   Joseph Ehlich 

Denne fyren er Japans Forsvarsminister, ikke en som er løslatt fra et 
sinnssykehus, som TROR han er Japans Forsvarsminister.  Dette er en 
overraskende artikkel fordi den ikke bare gir en ”BINGO!” (til tidligere 
forutsigelser) vedrørende UFOs – noe som allerede sakte men sikkert blir noe 
folk tror på – men det peker på (på et vis) kommunikasjon med dem og en  
antatt trussel fra dem, og således et krav om å forsvare seg mot en slik 
mulighet.  Man må kanskje argumentere for at siden Japan ikke ønsker å 
peke på at en nasjonalitet angriper dem, at de da tyr til å bruke ”UFO angrep 
som en grunn til å styrke sitt militære.  Men, Japan vil ikke bruke den typen 
teknikker for å dekke over et poeng de ønsker å vise – med mindre det 
eksisterer et grunnlag for det. Kilde: www.ufos.about.com   
 

Oversatt av Karen-Sofie Thorstensen 
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PLANETEN VEGA 

Kosmos: Vårt Galakse: Vår  System: Vega 
 

Beskrivelse: Planeten er omtrent på størrelse med Jorden. Den har en 
aksehelling på 2,5 grader. Det er ingen årstider. Gjennomsnittstemperaturen 
er +22 grader Celsius stort sett hele året. Det forekommer regnvær men ikke 
så ofte. Planeten er befolket med Vega beboere. Disse er en lyshudet 
menneskerase som har en gjennomsnittshøyde på 2,20 meter. I sjeldne 
tilfeller kan de bli 2,5 meter. De kommuniserer med tankeoverføringer, men 
kan snakke når dette er nødvendig. Rasen ser ut som oss bortsett fra at 
øreflippene er mindre og sitter høyere opp på hodet. Sett med Jordiske øyne 
er de pene. Denne rasen var det som i sin tid kolonialiserte Pleiadene.(Navn 
5) har vært en av denne rasen en gang, men hun bodde ikke på denne 
planeten. Rasen er høyt åndelig utviklet. De fungerer i galaksen som 
kosmiske lærere.  
 
Planeten har romfart som kan gå mellom kosmosene i superuniverset. Det er 
en stor og variert fauna på planeten med flere vakre blomsterslag. Dyrelivet 
er også mangfoldig. Dette består for det meste av pattedyr. Det finnes ikke 
dinosauruser på planeten. Byene er bygget i harmoni med naturen. Husene 
er kuppelformede krystall bygninger. Bebyggelsen er spredt nesten over hele 
planeten, så det er ikke så mange byer. Planeten har en romhavn. På den 
sydlige øya til vestre for midten av kartet, bor det ikke mennesker da denne 
fungerer som nationalpark med uberørt natur. Saltinnholdet i havet er noe 
mindre enn det er på Jorden. Det finnes et rikt marint liv i dette med mange 
fiskeslag. Det finnes en type delfiner på planeten. Luften inneholder 85% 
Oksygen og er helt uten forurensinger. 90% av planetens befolkning er 
kvinner.    Kilde: www.galactic.to     
___________________________________________________________________________  

TUR TIL HESSDALEN 12.-15.JUNI 2008  
Foruten turen til Hessdalen 15.-17.august i regi av Prosjekt Hessdalens 
Venner (PHV), så arrangerer vi i NETI en tur denne helgen 12.-15.juni.  
 
Vi overnatter i en stor hytte som sist og vi deler på transport- og matutgifter. 
Et foredrag av Kjell Arne Høviskeland står på programmet samt å observere 
ute om både dagen og natta, fenomenet er høyst til stede så en må være på 
vakt hele tiden. Interesserte kan melde seg på til undertegnede når en vet at 
en kan delta. Pris for overnatting er kr. 150,- pr.pers pr.natt og en må ta 
med seg dyne- og putetrekk samt laken. Har du en sovepose, så er det 
alternativet. Det er 3 soverom på hytta vi leier. Frist for påmelding: 1.juni  
Kjell Arne Høviskeland 
___________________________________________________________________________  
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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 
sende han et brev om du vil og adressa er: Erling Strand, Bukkholmveien, 
Ullerøy, 1747 Skjeberg.  
___________________________________________________________________________  
 
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.  
 
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”  (60 min)  
 
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”   
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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.  
___________________________________________________________________________  
 

 
Etter en ”liten” handletur under UFO-konferansen i Leeds i oktober 2007:  
DVDèr og VHS-filmer med UFO-dokumentarer samt UFO-bøker som bl.a. 
brukes på videokveldene til NETI. En nyttig handel. 
 
 

Nyhetsbrevet ble avsluttet lørdag 16.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: Redaktør Kjell Arne Høviskeland 

 
 
 


