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REDAKTØRENS SPALTE.
Kjære medlemmer og UFO-interesserte. Påsken nærmer seg og
påskenummeret av Ufo-Nytt er klar til å leses i ledige stunder. Siden forrige
utgave har vi deltatt på messa i Bergen der vi hadde stand men med ingen
foredrag. Nye medlemmer kom til og vi fikk informert om NETI til nye
interesserte som syntes UFO-fenomenet virker spennende. Flere av NETIs
medlemmer kom innom for en hyggelig ufo-prat.

Mange har betalt fornyelsen av medlemskapet i NETI, noe som vi er svært
glade og takknemlige for. Valgkomiteen er i fullt arbeid i forkant av NETIs
årsmøte søndag 30.mars i Oslo – håper flere av dere kan komme denne
dagen. Viser til tidligere innkalling.
I denne utgaven har vi en ny og lang artikkel om Steven M. Greer, forfattet
av Rolf Kenneth Myhre. Videre kan du lese om hva som skjer på ufo-fronten
her i Norge samt utenlands. Håper også at mange av dere kan bidra med
synspunkter og svar i NETIs forum, det hadde vært spennende å få
tilbakemeldinger på. Ønsker dere alle på vegne av styret en koselig og
behagelig solrik påske. Mvh Kjell Arne Høviskeland, leder.
___________________________________________________________________________

UFO-MØTER I OSLO OG PÅ RAUFOSS. Neste møte i Oslo blir

mandag 14.april kl 18.00. Møtet finner sted på Vegan, NY (!) adr. Akersgata
74 ( i bygningen til det gamle Kurbadet, i krysset via a vi den katolske
kirken). Det blir en ”pratekveld” der vi utveksler synspunkter og meninger
rundt alle sider med UFO-fenomenet.
På Raufoss er følgende kvelder bestemt: 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 KL 12.00. Vi minner dere på om
årsmøtet som vi informerte om i forrige nyhetsbrev. Det finner sted i lokalene
til Unity i Oslo, adr. Møllergata 23. Se mer info i nyhetsbrev nr.1/2008.
___________________________________________________________________________
NETI SØKER ETTER SMÅ OG STORE BIDRAG VED Å OPPRETTE ET
STØTTEFOND FOR Å KUNNE INVESTERE I EN PROJEKTOR OG
LERRET.
Vi trenger sårt å få kjøpt en projektor og et lerret til bruk i vårt arbeid. Derfor
setter vi opp et støttefond der innsamlede midler skal brukes nettopp til
dette. Alle pengebeløp mottas med stor takk og alle vil få et takkebrev
tilbake. Alle beløp fra kr. 500,- og oppover, vil kunne få en liten ekstra takk
ved siden av takkebrevet.
Har du en mulighet til å støtte vårt arbeid og vårt mål til å få tak i en
projektor samt et lerret, kan du bruke vår kontonummer 0531.50.26182 og
merke innbetalingen med ”støttebidrag”. På forhånd takk!
___________________________________________________________________________
I min artikkel "Disclosure Project" i forrige UFO-Nytt er bilder satt inn uten
min viten. Ønsker at leserne skal vite at disse bildene ikke har noe med
innlegget å gjøre.
Mvh Helene Bøe
___________________________________________________________________________
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Steven M. Greer: hans kamp mot Dragen for vår felles fremtid

Av ROLF KENNETH MYHRE
INNLEDNING
I Steven M. Greer er kvalitetene til den kosmisk bevisste, samuraien og ETambassadøren forent. Han har gått til kamp mot den Dragen som presidenter,
FN-generalsekretærer, admiraler, generaler og CIA-direktører ikke tør å
provosere i frykt for sitt liv. På begynnelsen av 1900-tallet var mulighetene
delvis til stede for at menneskeheten kunne innlede en strålende ny æra
basert på åndelige innsikter, fri energi-basert teknologi, og kontakt med
utenomjordiske kulturer. Denne muligheten ble kapret av en transnasjonal
finansiell elite som hadde sine egne totalitære planer for menneskehetens
fremtid. Denne eliten, også kjent som Kabalen eller det euro-amerikanske
ikke-folkevalgte Establishment, kapret denne muligheten ved å
institusjonalisere det materialistisk-rasjonelle verdensbildet og ved å
hemmeligholde fri energi-baserte teknologier og besøk fra utenomjordiske
sivilisasjoner. Den nye æra venter på oss, og den vil alltid vente på oss, men
først må vi våkne opp fra det Kabal-skapte kulturelle verdensbildet som vi tar
for gitt, og beseire Kabalen.
Amerikaneren Steven M. Greer ga i april 2006 ut sin tredje bok, Hidden
truth, forbidden knowledge. Denne er selvbiografisk og lett å lese, da den er
en redigert transkripsjon av et ukelangt foredrag han holdt i sitt hjem i
Virginia i april 2004 for en gruppe på rundt 25 personer. Greer så seg vel
tvunget til å utgi en selvbiografisk bok, for hans personlige opplevelser er på
mange måter enda mer utrolige enn de fantastiske historiene han har blitt
fortalt av denne verdens fremste ET/V-insidere.
Innledningsvis bør det sies (eller advares) at etter å ha lest denne boken nå
tre ganger gjennom, er det klart at:
•

Greer tilhører et usedvanlig høyt kosmisk og integralt utviklingstrinn,
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•
•

•

•

•

•

han har en meget viktig misjon her på Jorden å utføre, som han er
villig til ofre livet sitt for,
i løpet av 16 år har han allerede langt på vei realisert sin misjon. Hans
Disclosure-prosjekt kan ignoreres av akademia og mainstream media,
men ikke avvises.
hans selvbiografiske bok setter en ny standard for ET/V-forståelse,
som ligger ”generasjoner” over den gamle standarden.
Boken har flere røde tråder som han integrerer og gir sitt biografiske
tilsnitt:
Greers personlige forankring i at bevisstheten er tilværelsens primære
dimensjon, og at dette er den primære nøkkelen til en korrekt
forståelse av ET/V-fenomenet.
Greers personlige erfaringer med det transnasjonale euro-amerikanske
ikke-folkevalgte
Establishment;
deres
nærmest
utrolige
interdimensjonale og okkulte teknologi, romfartøyer og våpen; og deres
plan om å etablere et totalitært verdensregime (the New World Order)
som muligens skal forseres ved en simulert ET/V-invasjon fra
verdensrommet!
Hans tanker om den nye æra som venter oss.

1955-89:Oppvekst
og
etablering
Steven M. Greer ble født den 28. juni 1955 i Charlotte, North Carolina. Han
hadde en tvillingsøster og to yngre søstrer. Faren var halvt indianer, moren
en fullblods Cherokee. Han beskriver familien som særdeles dysfunksjonell,
faren var alkoholiker og moren eksentrisk. Oppveksten var traumatisk for
barna. Steven var mye syk, plaget av lungebetennelse og bronkitt. Han
opplevde at han hadde måtte utvikle ”den indre krigerens” disiplin hvis han
skulle overleve og klare å etablere et normalt liv.
Da Steven var ni år gammel slentret han en søndag omkring med sine
lekekamerater. Alle så et romskip sveve i luften. De neste nettene hadde han
flere klarsynte drømmer. Dette resulterte i en dyp erkjennelse av at vårt
univers er bebodd av utallige intelligente og vennligsinnete vesener. Han
begynte å samle på artikler og nyhetsstoff om UFO’er frem til han var tolv år.
I tenårene hadde han ikke anledning til å nyte New Age-miljøets fødsel og
hippienes utagerende liv. I stedet satt han hjemme og studerte sanskrit og
Veda-litteraturen, samt passet sine søsken.
Steven lærte seg selv meditasjon, og elsket å meditere ute i naturen. De aller
høyeste kosmiske glimt, bevissthetstilstander og innvielser kom lett og
naturlig til ham. I 1973, 17 år gammel, hadde han en nær-døden-opplevelse
(NDO) som for ham ble den store innvielsen. Han erkjente direkte
bevissthetens udødelighet, som gjorde at han ikke lenger fryktet døden.
Under NDO’en svevde han ute i universet sammen med to avanserte
lysvesener. Han hadde ikke lyst å vende tilbake til kroppen, han måtte heller
ikke. Dog, han opplevde et ”bør”, og valgte å vende tilbake. Det skal vi være
glade for…
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Som 18-åring satt han en dag på en fjelltopp og mediterte. Han så det
samme romskipet som han tidligere hadde sett. På vei ned fra fjellet møter
han en mannlig ET og blir ”fraktet” over til romskipet. Han og en gruppe
ET’er mediterer sammen. De var nysgjerrige på hvordan kosmisk bevissthet
eller samadhi oppleves av et menneske. De etablerte en kode for kommunikasjon, og denne koden ble frøet som senere skulle resultere i protokollen
for å oppnå nærkontakt grad 5. Der og da tok han på seg misjonen å bli en
”ambassadør” for vennligsinnet, harmonisk kontakt mellom menneskene og
våre utenomjordiske venner. Greers nonduale opplevelser ga ham en ”viopplevelse” med alt i Kosmos, inkludert ”non-humans”. Etter denne dagen
kunne han når som helst kommunisere telepatisk til ET’ene at de skulle
synliggjøre romskipet sitt slik at andre mennesker kunne bevitne det, og det
skjedde.
Hans meditative utvikling resulterte etter hvert i klarsyn slik at han kunne
se mineralrikets iboende bevissthet, og han fikk stadig prekognitive glimt og
visjoner av fremtiden. Han ble også i stand til å levitere ca. en meter over
bakken.
I 1978, 22 år gammel, dro Steven på feriereise til Israel. Han ble værende der
i tre år da han fikk arbeid for Baha’i-organisasjonens hovedkvarter som
holder til på Karmel-fjellet i Haifa. I en drøm viste en avdød Baha’i-leder seg
for Steven, introduserte ham for en kvinne, og sa: ”Dette er den kvinnen vi
ønsker du skal gifte deg med”. Denne drømmen gjentok seg fire-fem netter
på rad. Kvinnen, Emily, dukket opp en måned eller to senere. De giftet seg i
august 1979. Den første datteren ble født på Karmel-fjellet og fikk navnet
Carmel. Familien dro tilbake til USA, og Steven utdannet seg til akuttlege.
Han er varig medlem av den prestisjefylte medisinske æresforeningen Alpha
Omega Alpha.
1989: The Brooklyn Bridge UFO abduction
1989 var et spesielt år der et ”vindu” oppsto for en global avdekking av
verdens hemmeligholdte ET/V-erfaringer siden 1947. En av Greers
informanter fortalte følgende:
”Around the time of the end of the Cold War, a group that I was involved
with that included Gorbachev, President Bush [Sr.], the United Nations
Secretary General, Perez de Cuellar, were meeting to plan the release of this
information to the public. But one night, during a late night planning
session in New York, the Secretary General of the United Nations, Perez de
Cuellar was coming back from a meeting where the plans were being put in
place to make this announcement about ETs, and a UFO appeared, stopped
his motorcade, and abducted him out of the limousine! They took him
aboard the craft, and told him that if they didn’t stop this plan to disclose
the extraterrestrial presence, then every world leader involved, including the
United States President, would be abducted and taken off this planet and
that they would stop the process!”
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Dette er det berømte tilfellet som Abduction-forsker Budd Hopkins har
skrevet om i sin bok Witnessed: the true story of the Brooklyn Bridge UFO
abductions (1996). Hovedpersonen i denne boken er Linda Napolitano, gift
tobarnsmor og resepsjonist. Hun kom til Hopkins i mai 1989, 41 år gammel,
for å få hjelp med traumatiske minner og opplevelser knyttet til bortføringer
gjennom 22 år. Bokens høydepunkt er hva som skjer et halvt år senere. Den
30. november 1989, kl. 03:17 a.m., blir hun sett sveve ut fra soverommet sitt
i 12. etasje i høyblokken der hun bor og opp i en UFO. Denne hendelsen
skjedde i Lower Manhattan, New York City, og ble observert og rapportert av
flere personer som ikke visste om hverandre! Under sveveturen opp til
UFO’en fulgte tre små stygge vesener med. UFO’en farer så av sted til East
River, og forsvinner under vannet. Men på vei til East River plukker UFO’en
opp Perez de Cuellar og to etterretningsagenter som befant seg i en limousin
like i nærheten. De to agentene har en sentral rolle i boken.

Linda Napolitano
Da UFO-bortføringen av Linda Napolitano den natten er dokumentert
hinsides enhver tvil, og Greer har fått vite fra sikre kilder at Kabalen og ikke
”de Grå” sto bak, betyr dette at Hopkins’ bok bør leses og re-evalueres på ny
for å forstå: a) hvor uhyre avansert teknologi Kabalen har utviklet, og b)
hvilke merkelige psykologiske eksperimenter de utsetter sine bortføringssubjekter for. Linda og etterretningsagenten ”Richard” hadde gjensidig
bekreftende fantasier/minner om at de regelmessig hadde blitt ført sammen
for å leke og bli intimt bundet til hverandre siden hun var syv år og han ti år;
dvs. siden rundt 1955!
Ifølge Greer har Kabalen ikke bare utviklet romskip (ARV: Alien
Reproduction Vehicle), de har også utviklet bio-roboter eller pseudo-ET’er (s.
135). Med bortføringen av Perez de Cuellar i 1989 ble ”vinduet” for den
globale avsløringen lukket. Ifølge Greer bortføres aktuelle verdensledere for
at de skal hate ET’ene og i stedet støtte Star Wars. Denne episoden har en
viss tilknytning til Greer, for det var i januar 1990 at han fikk et
”skulderklapp” fra sine ET-venner om at tiden nå var inne for hans
ambassadørprosjekt.
1990-93 : misjonen begynner
Høsten 1990 skrev Greer ned alle protokollene for Center for the Study of
Extraterrestrial Intelligence (CSETI). I 1991 begynte han å trene personer i
visualisering og forberede dem til nærkontakt grad 5. Grad 5 innebærer at vi
tar initiativ til vennligsinnet kontakt og kommunikasjon, og at de
responderer positivt. På den første gruppeturen dro han til Belgia sammen
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med sin kone og to andre. Et fantastisk romskip materialiserte seg, som de
fotograferte og filmet. I 1992 gjorde de lignende turer til Pensacola (Florida)
og til kornsirkel-områdene i England, med samme vellykkete resultat. I juli
1992 i England satt de i en åker og visualiserte et bestemt geometrisk
mønster, en likesidet trekant med en sirkel i hvert hjørne. Noen dager senere
ble en kornsirkel med akkurat dette mønsteret funnet ved Oliver’s Castle.
Greer gjorde dette mønsteret til CSETIs logo. I 1993 gikk turen til utkanten
av landsbyen Atlimayaya i Mexico hvor det hadde vært mange UFOobservasjoner den siste tiden nær en vulkan. Kontakt og kommunikasjon
oppsto med ET’ene i en ETV. Tre av de fem gruppedeltakerne opplevde å
motta den samme beskjeden.

Kornsirkelen som Greer-teamet visualiserte
Greers erfaring med tradisjonelle UFO-foreninger (som gjerne har ”UFO” i
navnet sitt) er at de er så infiltrerte av desinformasjonsagenter at disse
foreningene bare tjener til å villede folk. Den sveitsiske ET-kontaktpersonen
Eduard Albert Meier er av samme erfaring. Lederne av disse foreningene
bruker sin kameratslige autoritet til å avvise og betvile alle genuine ET/Verfaringer, men aldri bekrefte dem, samtidig som de spiller rollen som
positive og åpne for alle muligheter. De tre skandinaviske landene har hver
sin UFO-forening som ennå ikke har kunnet bekrefte en eneste genuin
ET/V-erfaring. De mest intelligente medlemmene avslører naturligvis dette
bedraget, og melder seg ut.
Sommeren 1993 besøkte Greer Monroe Institute i Virginia, som holder
regelmessige kurs i astralreiser og besøk til ”dødsriket”. Det var her han
bestemte seg for å innlede Project Disclosure, å samle vitner og
vitnebekreftelser fra alle som i deres arbeid har fått personlig erfaring med
taushetsbelagte ET/V-prosjekter. Under kjøreturen hjem opplevde han for
første gang å bli rammet av strålene fra et psykotronisk våpen.
”Psykotronisk” betyr sinnskontroll via elektroniske midler. Greer mistet
fullstendig orienteringssansen, og var heldig å slippe fra kjøreturen med livet
i behold. Han visste at fra nå av vil alt han gjør bli nøye overvåket av en
gruppe som disponerer psykotroniske våpen og som behersker diverse
okkulte teknikker.
Det er på tide å introdusere to eksotiske par som er sentrale i denne gruppen
og som omtales mye i boken. Det ene paret er oberst John B. Alexander (her)
(i boken bare nevnt som Colonel M.K.) og hans hustru Victoria Alexander
(her). Det andre paret er general Albert Stubblebine (her) (i boken bare nevnt
som general T.E.) og hans hustru Rima Laibow som er psykiater og

7

Abduction-forsker (her). Disse to parene er dypt involvert i Black technology
og MILABs (MILitary ABbductions). Deres forskning og eksperimenter ble en
tid sponset av milliardæren Robert T. Bigelow (her).
Kabalen
Greer snakker mye om ”Kabalen”, som synes å være identisk med toppsjiktet
(eller en bestemt fraksjon av toppsjiktet) av det euro-amerikanske ikkefolkevalgte Establishment. Dette Establishment er trolig ledet av David
Rockefeller Sr., og har etter alt å dømme som agenda å etablere en totalitær
verdensregjering (a ”New World Order”). I USA styrer denne Kabalen landets
utenrikspolitikk via Council on Foreign Relations (CFR) og CIA, og den
økonomiske politikken styrer de via det semi-offentlige sentralbanksystemet
Federal Reserve. CFR er kjent som USAs permanente og usynlige regjering.
Det er ingen andre enn Kabalen som kan være den øverste trådtrekkeren
bak det terroristdramaet som ble utspilt den 11. september 2001 (ifølge
RKM).
Kabalen har naturligvis baser over hele verden. En av basene som nevnes i
boken er den australsk-amerikanske militære romfartsbasen i Pine Gap,
Australia. Ifølge en av informantene til Greer, som snakker ut fra personlig
erfaring, brukes satanisme som et slags eksamensritual. Hvert trinn høyere i
hierarkiet kan kun nås ved diverse bekreftende handlinger og ritualer (som
man kan risikere lange fengselsstraffer for). I de siste årene har det vært
omfattende skandaler her som involverer høyt ansatte personer i regjering,
stat, det militære og Kirken. Skandalene er knyttet til sataniske ritualer,
menneskeofringer og pedofili (omtale).
Kabalen er svært negativ til ET/V’enes nærvær på Jorden, og man kan si at
en konflikt har oppstått der hovedtemaene er menneskehetens fremtid,
militarisering av rommet, og retten til å bruke kjernefysiske våpen. Kabalen
er meget opptatt av å indoktrinere menneskeheten med et materialistisk
verdensbilde, samt at alt som angår ET/V-emnet skal latterliggjøres av
akademia, mainstream media og underholdningsindustrien. ET-gruppene
som har oversikt over den globale situasjonen på Jorden vet antagelig at hele
menneskeheten
holdes
nede
i
uvitenhet
(og
fattigdom)
pga.
verdensherredømme-planene til en ytterst liten gruppe på 200-300 personer.
Så de er villige til å hjelpe, men ikke i form av konvensjonell intervensjon.
Greer mener imidlertid at de aktivt intervenerer når det gjelder militarisering
av rommet, prøvesprengninger på Månen, i rommet og på Jorden.
Verdens mektigste vil ikke, tør ikke, kan ikke…
Greer forteller om sitt vennskap med den aldrende Laurance S. Rockefeller
(1910-2004), som jo var broren til Kabalens overhode, David Rockefeller Sr.
Laurance var svært ivrig på at ET/V-sannheten måtte ut til folket, og han
støttet finansielt arbeidet til hypnoterapeut og psykiater John E. Mack
(1929-2004). Laurance turde likevel ikke å støtte Greers arbeid, da han følte
seg vingeklippet av familien. Til tross for at Mack var den eneste av de tre
mest berømte Abduction-forskerne som var positiv til ET’ene, har Greer lite
respekt for hans arbeid. Mack var visst svært positiv til bruk av psykedeliske
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stoffer, som også ble brukt under det psykoterapeutiske arbeidet. Mack døde
etter å ha blitt overkjørt av en full sjåfør i London.

John E. Mack (1929-2004)
Bill Clinton (president 1993-2001) og Boutros Boutros-Ghali (FNs generalsekretær 1992-96) var meget positive til Greers arbeid, men de var ganske
enkelt for feige til å støtte ham aktivt. De fryktet for sitt eget liv. Det var da
Greer begynte å gruble på hva han selv kunne utrette, en landsens
akuttlege, gift og med fire døtre, da verdens offisielt mektigste menn følte seg
for svake. Greer hadde i 1993 et møte med Robert James Woolsey, Jr.,
daværende CIA-sjef (1993-94). Greer hadde vanskelig for å fatte at det var
ham selv som måtte briefe CIA-sjefen, og ikke omvendt, om ET/Vsituasjonen. Woolsey ble opprørt over alt han ikke visste, og krevde å bli
underrettet av sine underordnete. Woolsey var nærmest i sjokktilstand da
han ble fortalt rett ut at dette skulle han ikke legge nesa si borti!
I 1996 hadde Greer kontakt med William Colby, CIA-sjef 1973-76, som ville
gi til CSETI en del ETV-utstyr, informasjon og dokumenter. Det rakk han
ikke, for den 6. mai 1996 ble han funnet druknet i en elv, ti dager etter at
han forsvant hjemmefra. Den offisielle versjonen er at han tok seg en
kanotur nattestid og falt uti. Hans kone ga klar beskjed om hvor idiotisk
denne forklaringen er. Ikke hadde han informert henne om noen kanotur, og
ikke pleide han å padle midt på natten! Ifølge Greer var dødsfallene til
skuespiller Marilyn Monroe (1962), president John F. Kennedy (1963),
presidentkandidat Robert F. Kennedy (1968) og lord Louis Mountbatten
(1979) også relatert til at de var på vei til avsløre ET/V-hemmeligheter.
[Kabalen hadde 7-10 sterke grunner, uavhengig av hverandre, til å ta livet av
John F. Kennedy, så der trenger vi ikke å tillegge ET/V-kortet alt for mye
betydning].
I april 1997 holdt Greer i regi av CSETI en briefing for den amerikanske
kongressen. Dette må ha gitt Kabalen panikk, for de hentet frem sine hi-tech
strålevåpen. Greer og hans nærmeste medarbeider, Shari Adamiak, fikk
aggressiv metastatisk kreft (men uten primær tumor!) samtidig. Adamiak
døde av kreften i januar 1998, mens Greer fortsatt kjemper med sin kreft. En
annen person i dette miljøet som insisterte på at han ble påført kreft på
samme måte, var den fascinerende Michael Wolf som døde i 2000. Familien
Greer flyttet i 1998 fra North Carolina til Virginia.
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Shari Adamiak og Greer
1999-2006: Misjonens produktive fase
I 1999 kom Greers første bok ut, Extraterrestrial Contact: the Evidence and
Implications. Denne boken på 526 sider er en samling av notater, brev og
refleksjoner. Man kan finne mye interessant i den, men den kan kun
anbefales spesielt interesserte.
Den 9. mai 2001 holdt Greer den berømte pressekonferansen i Washington
Press Club, der over 20 vitner fra forsvaret, etterretning og konsernsektoren
sto frem og fortalte ca. 5 minutter hver om deres karriere-relaterte ET/Verfaring. Pressekonferansen var en stor mediasuksess som ble filmet og
sendt verden over [Google-video, 1t:56min]. Særlig den innledende talen til
Greer var flott. Han formulerer seg mesterlig, både muntlig og skriftlig.
Denne pressekonferansen var resultatet av ti års hardt arbeid.
Pressekonferansen ble fulgt opp av Greers andre bok, Disclosure: military
and government witnesses reveal the greatest secrets in modern history
(2001), der 69 personer står frem med fullt navn og forteller om deres
karriere-relaterte erfaring med ET/V’er og ET/V-prosjekter. Det er først fra s.
221 og utover at de mest interessante vitnene forteller sin historie, men
derfra er boken dynamitt. Web-basen for The Disclosure Project ble satt opp.
Pressekonferansen og boken representerer en milepæl i avsløringen av ET/Vhemmeligholdelsen. Pressekonferansen og boken kan ignoreres av akademia
og massemedia, men kan ikke avvises. Med dette kan akademia og
massemedia kun ignorere emnet med den begrunnelse at emnet er
”upassende”, hvilket jo er strategien til Nature, anerkjent som verdens mest
prestisjefylte vitenskapstidsskrift! Men denne boken og pressekonferansen
står de tradisjonelle UFO-foreningene overfor et nytt valg: de kan enten
revidere sin utdaterte kunnskapsplattform fra 1970-tallet, eller de kan late
som om Greer ikke eksisterer.
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Samme år dannet Greer selskapet Space Energy Access Systems, Inc.
[SEAS], hvis mål var å identifisere og teste utstyr og teknologi som kan tappe
og utnytte den allestedsværende og uutømmelige energien som tilhører
høyere energiplan. Energier fra de høyere energiplan blir i dag kalt for bl.a.
”Zero-point energy” og ”vakumenergi”, som en slags motvillig innrømmelse av
at disse energiene ikke tilhører det fysiske planet. Teknologi for å tappe og
utnytte høyere energiplan-energier finnes allerede, men Kabalen
hemmeligholder den. Dersom innsikter og knowhow herom blir offentliggjort,
så enhver person og enhver stat kan utnytte dem, vil den nåværende globale
maktpyramiden rase som et korthus. Kabalens planer om verdensherredømme vil da ikke lenger kunne realiseres. I juli 2007 skiftet SEAS
navn til Advanced Energy Research Organization [AERO], for å markere at
prosjektet hadde kommet inn i en ny og mer praktisk fase. Greer holdt et
fabelaktig foredrag (her) den 20. august 2007 som leder for AERO. Han
fortalte hvor langt prosjektet allerede har kommet, og at i løpet av 12-18
måneder vil de første prototypene på fri energi-basert teknologi bli
offentliggjort.
Greer har også kommet gitt ut en CD til 10 dollar, som er en slags alfabølgenivå introduksjon til strukturen i vårt Kosmos, samt en rask gjennomgang
av protokollen for å invitere ET’er til ditt hjem. Primærnøkkelen til ETkontakt er personens bevissthetsfrekvens og intensjon; dette er viktigere enn
teknologi og utstyr til milliarder av dollar. Innholdet som presenteres på
CD’en er nokså mentalt krevende, så den fungerte ikke så godt for meg som
meditasjon. Men spilles den mange nok ganger, vil den kunne resultere i en
reprogrammering av underbevisstheten.

Prøv Greers CD, du vet aldri hva som kan skje!
Jim Nichols. Copyright (1995).
www.karinya.com/nichols.htm
I 2006 kom så Greers selvbiografiske og tredje bok, Hidden truth, forbidden
knowledge. Boken har alle kvalitetene til å bli både en klassiker og en
bestselger. Den er lettlest, underholdende, ytterst velformulert, og kosmisksentrert. Det er nødvendig å lese boken flere ganger, for det er begrenset
hvor mange ”utroligheter” man kan ta innover seg pr. gang. Boken setter en
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ny standard for ET/V-forståelse. Greer får tydelig frem sitt poeng, at uten en
korrekt forståelse av universets kosmiske struktur der bevisstheten er
tilværelsens primære dimensjon, må ET/V-forståelsen nødvendigvis bli
temmelig forskrudd og absurd.
ARVs, MILABs og nye typer våpen
Noe av den informasjon i Greer (2006) som er vanskeligst å akseptere og
omstille seg til, er at Kabalen teknologisk sett skal ha blitt så uhyre avansert
når det gjelder menneskeskapte romfartøy (ARV: Alien Reproduction
Vehicle), MILABs (MILitary ABductions) og nye typer våpen basert på ikkekonvensjonell teknologi.
ARV’s. I Greer (2001) forteller flere av vitnene om sine erfaringer med ARVprosjekter. De industrielle konsernene som nevnes oftest i denne
sammenheng er Lockheed Martin, Northrup, SAIC, E Systems, EG&G og
Mitre Corporation. Fremdriftssystemet er antigravitasjon. Én av forskjellene
på ARV’er og ETV’er, er at ETV’ene er bevisste og har kunstig intelligens. De
er ikke skapt av grovfysisk materie, men av astralmaterie som så kan
materialiseres på det fysiske planet. Dette er forklaringen på ETV’enes
såkalte ”sømløshet”. Lyset som ETV’ene gir fra seg er også av en helt spesiell
kvalitet, ”ikke er av denne verden”. Greer (2006; s. 285) skriver om ETV’er:
”They can be so structured technologically at a sub-atomic level, that there
is organizing intelligence associated with it, and life. So they are actually
intelligent bio-machines. They are so sophisticated that they take on a level
of self-integration and intelligence. People who I have interviewed who were
actually present where these ET craft were downed, described these craft as
acting like they were injured and were trying to heal themselves. They had
what appeared to be a circulatory system, and an immune system, and were
conscious. And we are talking about the ship now!”
MILAB’s. Tatt i betraktning hvor langt teknologien og kunsten innen MILAB
har kommet, og hvor mange hundreder av milliarder dollar som har blitt
investert i dette via Black budgets, kan man undre seg over hva formålet
egentlig er. Er formålet bare å gi ET’ene et dårlig rykte for den 1 % av
befolkningen som tror på slikt? Eller inngår denne investeringen som
komponent i et betydelig større program som kan være rett rundt hjørnet?
Kan dette være en komponent i den simulerte ETV-invasjonen som har vært
planlagt siden 1970-tallet ifølge Wernher von Braun (her), og som skal
forsere frem en totalitær verdensregjering? Biologiske, kunstige livsformer
som ligner mest mulig på de Grå skal bli produsert bl.a. nær Dulce i New
Mexico.
Innenfor Vatikanets høyreving-organisasjon Opus Dei skal det være en
hemmelig celle som driver med pseudo-ET-bortføringer. Kongen av Spania,
Juan Carlos I, er den største sponsoren av Opus Dei. Han har sagt rett ut til
Greer at han støtter en hver aktivitet som får folk til å ta avstand fra ET’er.
En annen adelig person som raust har sponset abduction-forskning er prins
av Liechtenstein Hans-Adam II (her) [i Greer (2006) omtalt som ”Prince
S.A.”], fordi hans bror visstnok bortføres regelmessig av de Grå. Greer mener
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han har beviser på at bortføringene av broren er av MILAB-typen, og utføres
nettopp for å melke prinsen for mest mulig penger. Den personlige formuen
til Hans-Adam II er på ca. 25 milliarder kroner, så dette er muligens en
meget vellykket investering for Kabalen.
Nye typer våpen basert på ikke-konvensjonell teknologi.
Greer (2006) nevner elektromagnetisk puls og scalare våpensystemer (s.
150). Det viser seg at ETV’er er sårbare for førstnevnte, flere har blitt skutt
ned. Scalare våpensystemer brukes til å fremkalle jordskjelv (s. 291). Her er
det jo interessant at Rockefeller-klanen gis skylden for (og muligens tok æren
for) jordskjelvet som den 16. juli 2007 slo ut Kashiwazaki-Kariwa, verdens
største kjernekraftanlegg (omtale).
Kosmologi og metafysikk
Greer fremmer den samme kosmologi og metafysikk som vi finner hos f.eks.
Martinus, Ken Wilber og Østens opplyste. For Greer er dette på ingen måte
teori, han snakker ut fra personlig erfaring, fra hyppige besøk innom de aller
høyeste kosmiske bevissthetstilstander og sfærer. Han kler sine innsikter i
moderne, vitenskapelige formuleringer. Kosmos er identisk med ett
Bevissthetsvesen, og dette vesenets Bevissthet utgjør tilværelsens primære
dimensjon. Dette Bevissthetsvesen er uskapt, og er strukturert som et
fraktalmønstret holarki som går i det uendelige innover i mikrokosmos. Hvert
holon (levende vesen) har akkurat samme evige struktur som Holos (”Gud”),
og bevissthetssentrene til holonene er relatert til bevissthetssenteret til Holos
som vanndråpene til oseanet.
Vi finner vesener og kulturer fordelt langs hele frekvensspekteret fra de aller
fineste åndelige vibrasjoner til den aller groveste fysiske materie. Dette totale
frekvensspekteret har iboende ”terskler” som gjør det naturlig å inndele
spekteret i forskjellige ”sfærer” eller ”dimensjoner”. Å snakke om rom/tiddimensjonen kontra nonlokalitet (kvantefysikernes obskure begrep for
bevissthetens dimensjon) er en overforenkling, for nonlokalitet er også en
relativ kvalitet som eksisterer i forskjellige grader langs hele
frekvensspekteret.
”Thus, the more you cross over into fields of resonance and frequency that
are beyond the speed of light – this crossing point of light – you access
realms that are closer and closer to the so-called etheric or astral fields of
energy, which are increasingly non-local. Now, the most perfect non-locality
is pure undifferentiated Mind. And the least non-local is the fixed material
space-time matter universe, but they are all integrated and they are always
one, and therefore if you move a material object and alter its state
electronically, it can be in an increasingly non-local form. Thus, it can be
teleported from one point in space to another. It is possible to do this at the
level of causation, the point of thought/sound/vibration, and that is even
faster than etheric teleportation. So there is relative speed and relative nonlocality, depending on how much finer you’re going to take any given object
and put it into either the etheric, astral, or causal state that is folded within
that object (s. 279-280)
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Selv om vi ser fysiske ET’er og ETV’er, er det ingen grunn til å anta at dette
er deres naturlige frekvens; dette er den frekvens de nødvendigvis må legge
seg på når de ønsker å interagere med vesener som bare kan sanse på det
fysiske plan. Greer hevder at flere ET-grupper har både undersjøiske og
underjordiske baser på vår klode, men da altså på en eterisk eller astral
frekvens. ETV’er som kan bevege seg hurtigere enn lyset går ikke
nødvendigvis gjennom en gradvis akselerasjon hvis de ønsker å øke tempoet
drastisk. De kan gjøre et ”kvantesprang” fra en lavere dimensjon til en
høyere. De overskrider da naturlovene tilhørende den lavere dimensjonen (s.
280).
En strålende fremtid
Greer mener at dagens globale tilstander ikke er et resultat av en naturlig
kulturell, sosial og teknologisk evolusjon. Han mener at dagens tilstand er
kunstig, da Kabalen de siste 100 årene har ”kapret” eller holdt tilbake vårt
potensial og naturlige fremtid. Kabalen har i stedet indoktrinert oss i et
kunstig verdensbilde der det aller meste av vitenskap, politikk og fornuft har
blitt snudd på hodet. Samtidig med at milliarder av dollar har blitt brukt
årlig til diverse okkulte og paranormale teknologiske prosjekter, har folket
blitt dummet ned med tåpelige og trivielle livsfilosofier og vitenskapssyn
basert på et materialistisk, naturalistisk og gen-sentrisk verdensbilde.
Den fremtid som venter oss er så lys og strålende at vi knapt orker å høre
om den! Den store teknologisk-økonomiske revolusjonen vil være at den
petroleumsbaserte økonomien og industrien utgår. I stedet vil det meste av
transport være basert på antigravitasjon. Den andre uutømmelige
energikilden som vil forsyne verden med all den energi vi kan ønske oss, er
nullpunktsenergien. Teknologi for å utnytte denne energikilden finnes
allerede, men holdes hemmelig. De to overordnete samfunnstrendene vil
være en globalisering av teknologi og velstand, og en desentralisering av
makt, kapital og energiforsyning. Den globale krisen med mangel på
ferskvann vil opphøre, da saltvann med nullpunktsenergi-basert teknologi
rimelig kan desalineres.
De dogmatiske trosbaserte verdensreligionene, der presteskapet i tusener av
år har utnyttet sin makt over et mer eller mindre analfabet folk ved å opptre
som et nødvendig mellomledd, vil opphøre. Vi vil gå mot en felles transrasjonell forståelse og direkte erkjennelse av Kosmos som et levende og
bevisst vesen, og en kommende åndsvitenskap vil blomstre. Dette vil endre
vårt syn – og dermed vår holdning – til livet, døden og Jorden.
En verdenskultur med all den lokal-nasjonale variasjon og mangfold som
kan ønskes vil oppstå. På sikt vil en human-holistisk verdensregjering
oppsto, men denne må ikke forveksles med Kabalens nåværende forsøk på å
tvinge nedover oss ”a New World Order” via mellomtrinn som f.eks. EU og
North American Union. Etter hvert vil den holistiske verdenskulturen bli
stadig mer kosmisk ved at vi får besøk av et mangfold av ET-grupper, og ved
at vi selv sender ut ambassadører til diverse ET-kulturer i vårt uendelige
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univers. Det er bare fantasien som hindrer oss i å fatte hvilken fantastisk
fremtid som venter oss… etter at du har bidratt til å knuse Kabalen og det
konvensjonelle verdensbildet.
Greers bøker:
Greer, Steven M. (2006):Hiddentruth, forbidden knowledge.
Greer, Steven M. (2001):Disclosure.
Greer, Steven M. (1999):
:Extraterrestrial Contact: the Evidence andImplications.
KILDE: www.rolfkenneth.no
___________________________________________________________________________
RESULTAT AV VERVEKONKURRANSEN I NETI.
Ingen klarte å verve minst 3 nye medlemmer som igjen betalte inn for
medlemskap. Men vi takker de av dere som vervet 1-2 nye medlemmer så
mye for innsatsen.
___________________________________________________________________________
FORUM FOR NETIs MEDLEMMER – SEND INN SPØRSMÅL ELLER SVAR.
Jeg forsøker igjen å skape en debatt her i vårt forum der dere medlemmer
kan sende inn svar på spørsmål eller komme med spørsmål som dere selv
ønsker svar og synspunkter på fra andre medlemmer. Dere velger selv om
dere ønsker å stå fram med fullt navn eller være anonym.
Spørsmål jeg som redaktør stiller i denne utgaven av nyhetsbrevet er:
1. Hvor mange raser tror du at det finnes av utenomjordiske og hvor
kommer de fra?
2. Tror du at det finnes en skjult base for utenomjordiske i Hessdalen og
andre steder i Norge?
3. Når tror du vi får en offisiell kontakt med de utenomjordiske slik at
alle skjønner at dette er en realitet og ikke Science fiction? Og når
håper du det skjer?
Send inn dine synspunkter og svar til: kaotisk6@online.no eller i brev til
NETI v/Høviskeland, Rute 571, 2850 Lena. Du velger om du ønsker å stå
fram med ditt navn eller være anonym. Du er hjertelig velkommen til å
stille spørsmål i forumet som medlemmer kan komme med svar på.
________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ble avsluttet fredag 14.mars 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
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OBSERVASJONER I VALNESFJORD
(Fauske kommune, Nordland) ved Dag Ove Johansen
I Salten er det gjort en rekke observasjoner, men jeg vil ta for meg noen
interessante observasjoner fra Valnesfjord-bygda i 1953 og 1958 og to fra
1979. De to første er nærkontakter av 1. grad mens de to siste er begge
nærkontakter av 2. grad. (OPPDATERT 07.02.1998)
1953: Nærkontakt av 1. grad. Harald S. er gårdbruker på Stokland i
Valnesfjord. Det interessante med hans nærkontakt er at det skjedde året før
Mosjøen-saken og fire år før Sputnik-sjokket fra Sovjet i 1957.
En stjerneklar vinterkveld i 1953 gikk Harald S (13 år) fra heimgården på
Stokland til drosje-eier Hjalmar Holmstrøm for å bestille bil for å hente
foreldrene som var på besøk et annet sted i bygda. I nærheten av der
Stokland-skiltet nå står (i retning fra Fauske), dukket det plutselig opp et
skarpt lys høyt på himmelen i sør-øst (ca. 60 graders vinkel) - det var mye
klarere enn noen stjerne. Lyset var grønlig og kom raskt nærmere og
nærmere, rett ned mot ham. Harald antok det ikke kunne være lengre borte
enn ca. 200 m da det plutselig endret kurs, som om det ble manøvrert,
dreide raskt vestover til det hang over jordet en 300-400 m unna, lyste opp
snøen på bakken, for så å dreie raskt tilbake mot øst hvor det forsvant over
åsen mot Fauske. Hele episoden varte omkring 15 sekunder. Det var ingen
lyd i forbindelse med hendelsen, som naturlig nok skaket opp Harald. Da
han fortalte foreldrene dette, antok faren at det måtte ha vært et kulelyn.
1958: Nærkontakt av 1. grad. Harald S (18 år) og noen venner var på vei
hjem 10.februar 1958 da de opplevde en nærkontakt på omkring samme
sted som i 1953. Det var omkring midnatt da et lysobjekt på størrelse med
måneskiven dukket opp over åsen i øst (fra Fauske), steg i en slak bue over
nattehimmelen før det forsvant over fjellene i Misvær.
Hendelsen varte omkring 20 sekunder. Objektet lyste gult, med en antydning
til grønlig skjær. Det hadde tydelig hale, tilsvarende kondensstripen fra et
fly. Ingen lyd hørtes under observasjonen. Det var ingen kursendringer, bare
rask flukt over himmelbuen fra øst mot vest. Alle ble meget forferdet over
denne hendelsen. Etterpå fortalte Harald de andre vennene om det han
hadde sett omtrent på samme sted i 1953.
I nabobygda Misvær, på den andre siden av Skjerstad-fjorden, hadde folk
også sett lysobjektet, noe som kom fram i lokalavisene noen dager senere.
Flytjenesten i Bodø hevdet det var en værballong, noe Harald avviser da
farten var altfor stor.
Harald S. har alltid vært åpen for at vi har hatt og fortsatt har besøk fra
andre sivilisasjoner i verdensrommet. Harald husker godt Mosjøen-saken fra
1954.
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1979: Nærkontakter av 2. grad den 11. og 20. september. Fru NN, som
var på besøk hos sin datter og svigersønn på Kosmo, hadde natt til tirsdag
11.09.79 en selsom opplevelse, som også ble referert i Nordlands Framtid,
Bodø, den 15.09.79, men med mange unøyaktigheter.
Grønn lysstråle. Hun hadde lagt seg omkring midnatt da en kraftig lysstråle
kom inn gjennom vinduet i soverommet. Det var ufyselig vær ute med regn
og vind, derfor var vinduene lukket, men med gardinene trukket fra.
Soverommet lå i andre etasje av huset med sokkeletasje.
Fru NN sto opp og stilte seg i vinduet for å se hva dette kunne være. Hun
fikk da i enden av strålen øye på en flamme som minnet henne om en
sveiseflamme, ute i mørket i retning av garasjen og Trafoen, like over disse.
Strålen, som syntes å ha sitt utspring fra dette "objektet", og som hadde
kommet gjennom vinduet, var grønlig. Hun kunne fremdeles se strålen
komme ut av "sveise-flammen", men etter at hun hadde hørt en slags jevn,
men kortvarig dur, sveipte strålen omkring, og det syntes som om den nå
kom fra nabohuset eller der omkring, og forsvant så ganske hurtig.
Det hele pågikk i en 10-15 sekunders tid, og hun tenkte på dette tidspunktet
ikke noe videre over saken. Det falt henne ikke inn å koble det sammen med
noe UFO-fenomen. Hun gikk tilbake til sengen og sovnet ganske raskt.
Klokker og radio svikter. Etter en tids søvn, våknet hun frisk og opplagt,
dog med noe murring i kroppen. Klokken hennes var 0530, og hun sto opp
for å vekke svigersønnen som skulle på jobb. Han kom seg opp og fikk kaffen
på, men følte seg selv meget trett. Han kikket på klokken og oppdaget til sin
forbauselse at den bare var 0230. Begge gikk derfor å la seg igjen uten at NN
fortalte ham om nattens hendelser. Hun sovnet igjen og våknet på nytt
omkring 0730 (etter eget armbåndsur) og vekket datteren. Datterens klokke
var 0330. Da først fortalte hun om opplevelsen omkring midnatt.
Senere på morgenen skulle de slå på reiseradioen i kjøkkenet (rommet ved
siden av NNs soverom), men den virket ikke. Dette reagerte de ikke på da, for
de gikk bare inn i stuen og slo på radioen der, som virket normalt. Fru NN
ville ikke ha noe snakk om opplevelsen, hun skulle samme dag reise til
hjembyen Mosjøen. Under hele reisen hjem, følte hun denne merkelige
murringen i kroppen. Klokken hennes gikk ikke normalt igjen før ut på
torsdag 13. september. Reiseradioen virket som vanlig igjen først ut på
onsdag 12. september.
Svimerke på veggen. Etter at moren var reist hjem, oppdaget fru Åsen et
merkelig svimerke på veggen over sengen til fru NN. Rommet var malt med
en lyseblå oljemaling på sponplater. Svimerket så etter selvsyn slik ut:
En uregelmessig brungul flekk på størrelse med en femkrone. Opp fra
svimerket gikk to fjærlignende sotstriper, ca. 10 cm lange, svakt gråaktige. Det
var ingen blemmer i malingen. Det var som om bare siste malingstrøket var
brent bort slik at grunningen kikket frem.
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Fru NN var glad for denne oppdagelsen. Hun hadde ikke selv sett flekken før
hun reiste hjem. Hennes oppfatning var at hun i hvertfall ikke hadde drømt
det hele.
Hun fikk mer støtte i forbindelse med opplevelsen sin da også naboen til
Åsens hus, omkring midnatt hadde hørt denne duren som varte bare noen få
sekunder. Naboen skulle senere, natt til 20.september, få oppleve en like
selsom sak. (se senere).
Fru NN, som selv hevder hun tror på UFO'er, begynte ikke å tenke på at hun
selv hadde sett en slik før hun fikk høre at også andre hadde hatt underlige
opplevelser samme natt.
Strømproblemer andre steder. I et annet nabohus, et nybygg under
oppføring, hadde lyset omkring midnatt begynte å pulsere kraftig for så å bli
borte. Deretter kom det tilbake, for igjen å pulsere og så slukne. Etter en tid
kom strømmen tilbake og forble på.
I et tredje nabohus hadde et elektrisk veggur stanset på 00.00. Dette uret sto
altså slik om morgenen da husfolket kom seg på beina. Det samme skjedde i
et fjerde nabohus, ca. 2 km fra Åsens hus. I et femte naboshus hadde en
hund begynt å knurre kraftig omkring midnatt. Det ble registrert strømstans
omkring samme tid, men el-urene hadde likevel ikke begynt å gå igjen etter
at strømmen kom tilbake. Først på tirsdag 12.9 tok de til å gå som normalt
igjen.
I garasjen nedenfor Åsens hus, foran Trafoen som lysstrålen syntes å komme
fra, sto en traktor med forholdsvis nytt batteri. Dette var helt flatt og utladet
tirsdag 12.9.
Lyskulen i soverommet . Natt til torsdag 20.09.79 var også preget av dårlig
vær med regn og vind. Fru GA hadde lagt seg, men fikk ikke sove. Omkring
00.30-tiden oppdaget hun gjennom luftventilen i pipen, et skarpt, hvitt lys.
Hun kunne se at ventilen ble opplyst innvendig. Plutselig kom en kraftig
lysstråle rett ut av ventilen og ut i soverommet. Helt ytterst på spissen av
strålen var det en gulrød lyskule på størrelse med en appelsin. Strålen med
kulen raste lynraskt frem og tilbake i rommet før den trakk seg hurtig inn i
ventilen igjen og det ble bekmørkt i rommet og ventilen igjen.
Sauene ga ikke lyd fra seg. GA ble oppskjørtet og fikk ikke sove før etter
lang tid. Hun krøp godt innunder dynen, fortalte hun selv. Hele episoden
varte i 7-8 sekunder. Hun merket seg at like før lyset dukket opp i ventilen,
hadde hun følt en nummenhet og prikking i begge skuldrene, akkurat som
om hun hadde ligget dem doven og blodet tok til å strømme tilbake igjen.
Hun kunne også fortelle at hun hele tiden før og etter episoden hadde hørt
sauene utenfor i regnet, men mens det hele pågikk, hadde de vært helt stille.
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Brannsår på haken. Torsdag 20.09, ut på formiddagen, sto hun i
potetåkeren og ville tørke bort noe hun trodde var jord på haken. Hun strøk
seg derfor kraftig over haken for å fjerne det, men kjente da at det gjorde
vondt og at det liksom var små nupper i huden. Da hun senere se seg i
speilet, virket det som et brannsår. Det var på størrelse med et frimerke.
Søndag 23.09 kunne undertegnede ved selvsyn se dette merket og det
minnet om et brannsår. Hun fikk ved en senere undersøkelse hos lege
konstatere at det var et forkjølelsessår, selv om hun ikke var forkjølet.
Hun opplyste under intervjuet at hun hadde sett filmen "Nærkontakt av
3.grad". Verken fru NN eller GA hadde hatt tilsvarende opplevelser tidligere.
Etterord
Det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder, heter et
folkelig ordtak. Det er gjort utallige observasjoner i Norge gjennom årene, og
mange har fått sin forklaring gjennom naturlige fenomener som kulelyn,
værballonger, fly, Venus osv.
Men fortsatt er det uforklarlige hendelser som må bety at det enten finnes
naturfenomener vi ennå ikke vet hva er eller så er det - noe som er mer
fascinerende - besøk av intelligente vesener fra rommet.
Kilde: www.geocities.com
___________________________________________________________________________

RUSSLAND VIL ÅPNE UFO-SENTER.
Russland vil bruke 26 millioner kroner på et UFO-senter i Ural-regionen.
UFO-senteret planlegges på et sted som heter Molebka, midt i Ural-taigaen.
Ifølge den russiske avisen Pravda, skal det brukes drøye 26 millioner kroner
på senteret. 70 prosent av beløpet skal etter planene fås fra den lokale
administrasjonen, mens lokale investorer skal punge ut med resten av
millionene.
UFO-senteret planlegges midt i det som er kjent som senter for unormale
aktiviteter i Perm - også kalt M-triangelet, Perm triangel og M-sonen. Sonen
med den store forekomsten av uforklarlig og unormal aktivitet strekker seg
fra elven Silvas vestre banke og mellom landsbyene Molebka og Kamenka.
Sonen strekker seg over cirka 70 kilometer.
Allerede en turistattraksjon
Årlig kommer 450.000 turister til Perm, halvparten av disse kommer hit på
grunn av den unormale aktiviteten. Områdets minister uttaler til avisen
Pravda at det hadde vært dumt å ikke benytte deg av dette som en
turistattraksjon.
Senteret vil bestå av blant annet et UFO-museum og et observatorium. Det
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vil legges opp turer til steder hvor det er rapporter hyppige UFOobservasjoner, og UFO-jegere vil kunne overnatte i hytter i området for 100200 kroner per person. Fra disse hyttene skal man selvsagt ha førsteklasses
utsyn til eventuelle UFO-forekomster ...
UFO i Norge
Hessdalen i Norge er også et sted med stor aktivitet hva gjelder observasjoner
av unormale og uforklarlige aktiviteter. Norsk UFO Senter ble dannet i 2000,
på initiativ fra Holtålen kommune i Sør-Trøndelag, som er hjemkommunen
til Hessdalen som er det stedet i Norge med flest UFO-observasjoner. Norsk
UFO-senter ble etablert i Ålen, hvor det ble åpnet en utstilling, men det gikk
konkurs etter kort tids drift.
Kilde: www.dinside.no Kristin Sørdal

22.02.08

__________________________________________________________________________________________

Så UFOer over Oslofjorden onsdag 27.02.08
Flere personer skal ha sett UFO-er fly over Oslofjorden ved Askerområdet onsdag.
Bård Eidem (36) og moren Brit (65) fra Asker forteller til Nettavisen at de så
fem uidentifiserte flygende objekter over Oslofjorden onsdag. De så fire store
ujevne lyskilder som hang urørlig i luften over en svart, firkantet
tredimensjonal boks.
- De var først fire og så ble de tre. Jeg ble mer eller mindre paralysert for jeg
har aldri sett noe slikt tidligere, sier Britt Eidem til Nettavisen.
Ved 20.30-tiden onsdag stod også Stefan Pavlovic hjemme i stua på Nesøya
og så ut av vinduet.
- Jeg stod og så ut over Oslofjorden. Plutselig var det noe lys der. Jeg er vant
til å se fly på himmelen, men dette var ikke noe fly. Det kom fra ingen steder
og varte i mange sekunder, forteller han til Nettavisen.
Han lurer veldig på hva det var for noe han så. De flygende objektene lyste
kraftig og ujevnt, akkurat som de Eidem observerte.
UFO-observasjoner er også tema i London denne uka. The Sun skrev i går
om studenten Karolina-Slavka Mueller som nærmest fikk sjokk da hun så
gjennom turistbildene sine hun hadde tatt den 19 januar i år. Der så hun
noe som lignet på en flyvende tallerken på flere av bildene hun hadde tatt.
KILDE: www.gjengangeren.no
29.02.08
___________________________________________________________________________
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JEG SÅ UFOÈN

PARALYSERT: Brit Eidem (65) er sjokkert over det hun så på himmelen over
Oslofjorden. Foto: David Andresen, Nettavisen.

Flere personer skal ha sett «UFO-er» fly over Oslofjorden ved Asker-området
onsdag. Som Nettavisen skrev på onsdag så Bård Eidem (36) og moren Brit
(65) fem uidentifiserte flygende objekter over Oslofjorden onsdag.
De så fire store ujevne lyskilder som hang urørlig i luften over en svart,
firkantet tredimensjonal boks. - De var først fire og så ble de tre. Jeg ble mer
eller mindre paralysert for jeg har aldri sett noe slikt tidligere, sier Britt
Eidem.
Ved 20.30-tiden onsdag stod også Stefan Pavlovic hjemme i stua på Nesøya
og så ut av vinduet.
- Jeg stod og så ut over Oslofjorden. Plutselig var det noe lys der. Jeg er vant
til å se fly på himmelen, men dette var ikke noe fly. Det kom fra ingen steder
og varte i mange sekunder, forteller han til Nettavisen.
Han lurer veldig på hva det var for noe han så. De flygende objektene lyste
kraftig og ujevnt, akkurat som de Eidem observerte.
Ujevne lyskilder
- Jeg leste om hva de hadde sett ved Vollen, og synes det var så spesielt at vi
så nesten det samme. Vi så ingen svart boks, men tre til seks ujevne
lyskilder som beveget på seg. Det var meget spesielt. En kamerat av meg så
det også, så jeg vet jeg ikke så syner, sier han.
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Pavlovic forteller at han har god utsikt over Oslofjorden fra hjemmet sitt på
Nesøya, og at han og kameraten kunne se lysene svært tydelig i mørket.
- Et annet fellestrekk med episoden i Vollen er at det var kraftig vind ute.
Flagget til naboen sto helt horisontalt. Om det var UFO-er jeg så vet jeg ikke,
men det var veldig rart. Det var en spennende opplevelse, sier han.
Mer mellom himmel og jord
I 2002 var det også et uidentifisert flyvende objekt i Asker. Da filmet Helene
Solberg objektet mens det passerte over himmelen ved boligen hennes ved
Dikemark i Asker.
Hun ringte ektemannen sin på jobb og sa at hun sto og så på noe
kometlignende som fløy over himmelen.
- Videoopptaket førte til mye bråk. Det svenske forsvaret sa til Aftonbladet at
det var en hemmelig militær flygning. Jeg klarer i hvert fall ikke se at det der
er et fly. Det ser helt annerledes ut. Kondensen gir en veldig rar form. Vi
burde ikke være så naive og tro at det ikke finnes noe mer mellom himmel og
jord, sier ektemannen, Stig Solberg til Nettavisen.
«UFO» sett i London
Det er ikke bare her i Norge folk har sett spesielle ting på himmelen den siste
tiden. The Sun skriver torsdag om studenten Karolina-Slavka Mueller som
nærmest fikk sjokk da hun så gjennom turistbildene sine hun hadde tatt
den 19 januar i år. Der så hun noe som lignet på en flyvende tallerken på
flere av bildene hun hadde tatt.
Kilde: www.nettavisen.no 29.02.08
___________________________________________________________________________
NORSK NÆRKONTAKT AV 3.GRAD – DATO: 28.10.1985, STED:
HENGSLE, HØNEFOSS.
Hvem løp rundt beina på barn i Hønefoss? Vi skal her gjengi en sak med
barn i hovedrollen. Den refereres slik noen av barna gjenopplevde historien
et par uker etter hendelsen.
På Hønefoss var det den 28.oktober ikke bare måneformørkelsen som preget
kveldshimmelen, skal en tro den fantastiske historien til et dusin gutter og
jenter mellom syv og tolv år. Ungene som opplevde hele eller deler av det som
angivelig skjedde denne kvelden var: Håvard (9), Rasmus (10), May (11),
Helene (10), Freddy (7), Lars (10), Pål (9) med flere.
Som en garasje. Det hele startet kl 17.45 denne mandagskvelden. Det var
halvskyet vær og temperatur omkring frysepunktet. Ungene var ute blant
annet for å titte på måneformørkelsen, da de så et lys nærme seg fra
nordøst. Lyset stoppet og kom nærmere bakken. Det hele så nå ut som en
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tallerken med gråaktig farge og på størrelse ”som en garasje”. ”Romskipet”,
som ungene kalte det, hadde sterkt lys under og flere svakere lys på siden.
En av ungene, Håvard, lyste på gjenstanden med en kraftig lommelykt.
Avstanden den kunne være 200 meter og 45 grader skrått opp fra ungene.
En kraftig lyskjegle, mye kraftigere enn billys ble sendt tilbake mot ungene.
Gjenstanden begynte så å stige nesten vertikalt, først sakte, så fortere til den
ble borte.
Vesnene. I den samme gjenstanden forsvant, dukket det opp noen ca. 50
cm., høye vesener på veien og like utenfor. Det var veldig mange av dem, de
krydde over alt – flere titalls, kanskje hundre. De forsøkte å gjemme seg bort
for ungene, og kunne løpe mye fortere enn dem. Vesnene hadde forskjellig
farge, noen var hvite, andre svarte eller brune. De hadde firkantete ”esker”
(hjelmer) på hodet i samme farge som kroppen for øvrig. Øynene lyste hvitt,
noe som skremte ungene. En overgang mellom ermet og hånd kunne sees,
noe som tyder på at de bar en slags klær.
Andre unger tror ikke de hadde klær. Hånden hadde fingre. De beveget seg
stivt og kantete i en noe framoverlutet stilling. Vesenene ble observert helt til
klokken 21. Ungene og vesenene ”lurte” på hverandre hele tiden i et ganske
stort område omkring Hengsleveien. På en lekeplass tente ungene lys, men
da trakk vesnene seg inn i mørkere områder. De likte ikke lys. En gutt
forsøkte å ta bilder med blitz, men vesnene stakk seg vekk i tide. De mumlet
uforståelig av og til.
De voksne ville ikke se. Flere av ungene var blitt livredde og sprang hjem
og fortalte hva de så. Dette har noen av foreldrene bekreftet, men ingen av
dem eller andre voksne ville bli med ut for å se.
Joggeren. En jogger i 50-årne passerte nedover Hengsleveien ved 18-tiden.
Han hadde visstnok sett noe, men trodde det var en katt. Det har foreløpig
ikke lykkes å spore opp joggeren.
Fotspor. Spor ble observert i hagen til familien Andersen i Hengsleveien 17.
Det er noe ulike angivelser av formen på sporene, men lengde fra 7 til 11 cm.
Hunden til Andersen ble helt vill da den luktet på sporene og ville under
gjerdet og bort. Hunden ødela sporene delvis, og hagen ble beklageligvis
raket like etterpå slik at avtrykkene ikke lot seg registrere skikkelig. (Det ble
dessverre ikke tatt jordprøver for analyse. O-GRs anm.)
Objektet kom igjen. ”Romskipet”, som ungene kalte det, eller romskipene
(to-tre stykker), ble observert et par-tre ganger til etter første forsvinning.
Også disse gangene kom de(t) fra nordøst og forsvant mot sørvest. Tiden de(t)
var synlig hver gang kunne dreie seg om et halvt minutt, og tiden i mellom
kunne være 10-15 minutter. På spørsmål om høyde, varierte svarene fra 100
meter til ”like under skyene”. (Det spredte skydekket i Oslo denne kvelden lå
høyt, det vil si over 1000 meter). Noen benytter begrepet ”lyset” om det som
ble observert de siste gangene, men ungene var ikke i tvil om at det var
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samme gjenstand. Håvard hevder at når ”romskipet” var synlig var vesnene
borte.
Neppe nede på bakken. Noen ”landing” ble ikke observert. I søndre enden
av Hengsleveien, ved Hengslebanen, oppdaget guttene et område med en
diameter på to til tre meter med nedpresset gress, men de visste ikke om det
hadde vært der i lengre tid. De virket nøkterne og ville aldeles ikke spekulere
i å koble dette ”merket” til de andre observasjonene. (Det nedpressede
området virket heller ikke spesielt merkverdig).
Senere observasjoner. De har vist seg i ettertid at flere observasjoner er
gjort i området i drøye fjorten dager etter den første hendelsen. Siste gang
sett av blant andre Håvard og Freddy torsdag 14.november 1985.
Virkningene på ungene. Flere av ungene følte seg kvalme senere på kvelden
den 28., og det ble trukket en mulig årsak til den kraftige belysningen de var
utsatt for ved en anledning. Ungene i området er levende opptatt av det som
angivelig har skjedd. De diskuterer, tegner vesener, spor etc. Noen virker
alvorstynget, mens andre kniser til det samme og synes det hele er tøft. De
voksne mener også i ettertid at noe må ha skjedd og forteller at barna har
fått seg en skikkelig støkk. Dette motsies imidlertid av de tøffeste guttene
som sier de ”ikke var redde i det hele tatt”.
Kommentarer av intervjuer i saken. Denne beretningen baserer seg på
ungenes egne forklaringer, og det er forsøkt ikke å farge framstillingen
underveis. De fleste vil betvile en så fantastisk historie, men hentydninger
om at det hele er bløff, blir møtt med tilsynelatende ekte fornærmede blikk.
Forklaringene til ungene spriker litt, men ikke mer enn forklaringer generelt
vedrørende helt konkrete hendelser. Ungene har imidlertid hatt tid til å
snakke sammen før intervjuene og tegningene ble laget, og en oppfatning av
hendelsen kan ha fått tid til å feste seg – gjerne ubevisst. Hvilken tillit man
generelt skal ha til unger i denne alderen kan selvsagt diskuteres, men kan
barns kollektive fantasi virkelig spille oss et slikt puss?
Kunne det vært annerledes? Det er selvfølgelig ergelig at marginene synes
å gå i etterforskningens disfavør i de fleste saker, så også her. At foreldrene
ikke ville bli med ut og se, og at det har vært umulig å lokalisere ”joggeren”.
Videre at fotograferingen ikke førte fram og til slutt de ødelagte sporene i
hagen. Men sånn er det nå engang. I tillegg vil jeg få si at en ikke skal kimse
av barns evne til å observere. De viser seg ofte flinke til å huske detaljer som
voksne overser. På den annen side er det også en fare for at barn kan
påvirke hverandre fantasimessig til å se ting som ikke er der. Barn er tross
alt veldig mottakelig for all påvirkning, åpne som de er. Derfor er det meget
viktig at de får den rette behandlingen og blir stilt de rette spørsmålene i
slike saker slik at de holder seg til det de har opplevd.
Ellers er det jo ens ak som er vanskelig å ta helt alvorlig. Vi kjenner hvert fall
ikke til historier om vesener med firkantede hoder og lysende øyne. Som flyr
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og leker gjemsel med barna og blir sett i området flere kvelder uten at et
eneste voksent menneske ser eller hører noe? (Odd-Gunnar Røed.)
Kilde: Rapport, UFO-Norge, 12.november 1985, UFO 1/1986.
UFO Temahefte – Norske Nærkontakter av 3.grad 1994 – 13.årgang.
___________________________________________________________________________

ER DET EN UFO???

Foto: Annik Stigen
UTROLIG BILDE AV EN SKYFORMASJON.
Dette utrolige bildet av en skyformasjon er tatt av Annik Stigen på Senja.
- Det var en fantastisk klarværsdag, med en del vind. Jeg så at skyen lignet
på en UFO, og knipset i vei, forteller hobbyfotografen.
- Det viser at naturen er helt utrolig, legger hun til. Bildet ble tatt i påsken
for to år siden. Siden har det blitt liggende på harddisken på PCen hennes.
- Det var sønnen min som tok og sendte det til Nordlys, forteller Annik, som
bor i Tromsø.
Ikke manipulert. Som bevis på at bildet er ekte og ikke manipulert i et
bildebehandlingsprogram, har Nordlys fått tilgang til fire forskjellige
eksponeringer av skyen som viser den fra litt forskjellige vinkler.
Hun var på påskeferie da hun tok bildet på Lysnes på Senja. - Det ble tatt
midt på dagen, en gang mellom klokka to og klokka fire, sier hun.
- Tror du på ordentlige UFOer fra verdensrommet? - Hehe, det vil jeg ikke
svare på, sier fotografen.
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Bølgesky. Som en av Nordlys.no sine våkne lesere har påpekt, er det en
bølgesky med det flotte navnet Altocumulus lenticularis vi ser på bildet.
Dette bekrefter vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge,
Geir Bøyum.
– Det er ikke en UFO, det fant vi fort ut, ler Bøyum, som sammen med
kollegene konkluderer at det må dreie seg om en såkalt lenticularis-sky.
Varmluft og fralandsvind. – Den kan dannes når det er en del varm luft
høyt oppe. Fralandsvind gjør at lufta får en bølgebevegelse. Det er i
bølgetoppene at vi får avkjøling av den varme lufta. I og med at den er såpass
høy kan det være at den inneholder et lite skikt med ustabil luft, sier
vakthavende meteorolog Bøyum.
Unormalt høy. Han forteller at disse bølgeskyene ofte tar form av en oval
linse. – Det er ikke så ofte at de er så høye. Jeg har sett et liknende bilde fra
Namdalen, hvor årsaken var den samme, men det er ikke så ofte at de ligner
så mye på en UFO som denne her, medgir Bøyum.
Kilde: www.nordlys.no 03.03.08
Kommentarer fra lesere:
I følge et sentralt medlem av Tromsø OL-2018 så er dette et av flere fartøy
som vil bli brukt som transportmiddel under lekene om 10 år. Dem har flere
andre konkrete alternativer for å nå nullutslippsmålet, men vil ikke gå ut
med dette nå. Dem vil vente med dette fordi dem er redd for at det skal bre
rundt seg en mistanke blant folk om at deres planer ikke har noe med
virkeligheten å gjøre. Leif
Mandelsky/Linseformet sky – Altocumulus lenticularis. Oppstår pga.
fjellbølger som forplanter seg vertikalt over/på skrå i forhold til fjellet under,
og er faktisk veldig vanlig. Oppstår ofte i forbindelse med mye vind i høyden
kombinert med stabile forhold (dvs. at temperaturen synker langsomt med
høyden eller stiger med høyden, slik at lufta med størst tetthet ligger nederst)
i nedre del av atmosfæren som man ofte har på klarværsdager. Kan
forårsake mye vind på lesiden av fjell, og bølgene genererer mye turbulens så
man burde unngå å fly igjennom slike skyer. Hadde vært interessant å vite
hvilken vindretning det var denne dagen?! Eirik
Slike lenticularisskyer er det ofte på Jan Mayen. De dannes rundt toppen på
Beerenberg. En annen effekt av fjellet er karmanvind som gjør at vinden
endrer retning 180 grader helt plutselig. Dette er farlig ved takeoff med fly.
Per- Einar
_______________________________________________________________
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Dr. Michael E. Salla, is a pioneer in the development of 'Exopolitics', the scholarly study of
the main actors, institutions and political processes associated with extraterrestrial life. His
groundbreaking Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence
(Dandelion Books, 2004) presents the first scholarly framework for understanding the
political implications of the extraterrestrial presence. His interest in exopolitics evolved out
of his investigation of the sources of international conflict and its relationship with the
undisclosed extraterrestrial presence. He cites evidence of as many as seventeen different
extraterrestrial civilizations currently interacting with humanity in a variety of ways, with a
number of other civilizations simply monitoring the Earth.

Dr: Michael E. Salla skrev en artikkel for kort tid siden hvor han hevdet at
det hadde vært avholdt et møte i FN hvor den økende ufo aktiviteten rundt
om på jorden var tema. Denne informasjonen var gitt av en diplomat til to
kjenninger av Dr.Salla som overbrakte informasjonen til han. Møtet skal ha
funnet sted den 12 februar 2008.
I dette møte skal det også ha blitt diskutert hvorvidt det nå skulle frigis
informasjon til jordens befolkning om at vi ikke er alene i universet, og videre
hvilke konsekvenser dette ville kunne få for enkelte land. Det ble og sagt at
de utenomjordiske ville komme til å vise seg for jordens befolkning uansett
hvilke tiltak myndighetene på jorden måtte finne på å iverksette.
Dette skulle visst inntreffe i 2013, men her er det litt sprikende informasjon
for 2017 var og nevnt. I alle fall ville ufo-aktiviteten ta seg opp i kommende
år. Jeg personlig vil tro at myndighetene vil ha alt å vinne på å være tidligst
mulig ute, og begynne straks med å slippe ut litt og litt informasjon.
Siden Dr. Salla fikk denne informasjonen har han fått møte informanten som
tidligere har jobbet i det militære i USA, men har gått over som diplomat.
Det har og nå stått fram en fransk luftfartsekspert som har avslørt at han
deltok på dette hemmelige møte i FN, som i følge han var fra 12-14 februar
2008. Giles Lorant er en attache ved CNRS - National Center for Scientific
Research som er en regjeringsstøttet organisasjon og som er under styring av
Det Franske Vitenskapsdepartementet.
Han er også medlem av Institute of Advanced Sudies for National Defence
(IHEDN - den franske organisasjonen som i 1999 laget COMETA Rapporten. Både CNRS og IHEDN vel respekterte organisasjoner i frankrike,
og Lorant var invitert til å delta på dette møtet i FN. Lorant fortalte at det ble
avholdt møter over en 3 dagers periode.
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På møtene ble en konfidensiell rapport utarbeidet av Det Amerikanske
Luftvåpen og en avdeling av Nasjonalgarden, som omhandlet de sosiale
konsekvensene omkring ufo observasjoner.
Møtet ble avholdet den 12 men 3 amerikanske senatorer forlangte ytterligere
møter og ble således avholdt 13 og 14 februar d.å. I møtene ble det uttrykt
stor bekymring omkring mulige sosiale opptøyer om disse ufoobservasjonene fortsatte, men også uro omkring enkel personer vitnemål
som hevder å ha første hånds informasjon om disse ufoene og
utenomjordiske sivilisasjoner og fremtidige globale hendelser.
2009 ble nevnt som et viktig år hvor den offentlige holdningen til ufofenomenet vil endre seg. Man vil fjerne seg fra bortforklaringer (debunking)
og heller innta en mer seriøs holdning og forskning til UFO. Lorant foreslo og
en enda mer åpen holdning til ufoene hvis observasjonene fortsatte å øke
slik det ser ut til å gjøre.
Resultatet av disse møtene ble at det skulle innføres en mer seriøs studie av
disse fenomenene internasjonalt for å kunne opprettholde sosial stabilitet.
De som forsatt ville møte motstand var de som påstod de hadde førstehånds
informasjon om utenomjordiske sivilisasjoner.
Lorant mente at regjeringer verden over blir tvunget til en mer åpen holdning
pga den økende aktiviteten som vil fortsette å øke langt inni 2009.
Vi for bare håpe, og NETI vil selvsagt følge med på denne saken videre.
Det stilles og forventninger til rapporten fra forsvarsdepartementet i
England, som vil ligge ut alle sine ufo-saker denne våren.
Oversatt av Torgeir S. Hansen. Kilde: www.ufodigest.com 20.02.08
__________________________________________________________________________

ER DET NOEN SOM KAN GODT ENGELSK, SPANSK, FRANSK
ELLER TYSK?
NETI trenger hjelp til å oversette artikler fra bl.a. engelsk, spansk, fransk og
tysk til norsk til bruk i vårt nyhetsbrev. Er det noen av våre medlemmer som
kan bidra med å hjelpe til med dette arbeidet?
Ta kontakt med Høviskeland på 4734 8316 eller via mail :
kaotisk6@online.no hvis nettopp DU kan trå til med slik verdifull hjelp.
På forhånd takk.
___________________________________________________________________________
UFO-OBSERVASJON.
Fredag 8/2-2008 ca kl 22.10. Vi var til samen 5 personer i en bil på veg fra
Averøya til Molde. Jeg kjøyrde. Vi kjøyrde oppover ein veg som heiter
Malmekleiva da jeg fikk se eit blått lys i brøytekanten foran meg, samtidig
ropte ei dame i baksete om at ambulansen kommer. Det var ingen
ambulanse, blålyset var like bak bilen og kom plutselig på. Det var noe
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høyere en lysa på en ambulanse. En dame mente hun såg eit skrog under
lysa. Det var ingen lyd. Jeg såg ikkje lyset bak for når dama ropte
ambulanse prøvde jeg å holde bilen helt inn til brøytekanten som mulig.
Lyset jeg såg i brøytekanten fulgte nøyaktig brøytekanten og svingen på
vegen - brøytekanten var ca ei 60-70 cm høy. Dette varte ca 10 sek. Lenger
nede på denne vegen er det eit vegkryss, for ca ein mnd. siden var det en
dame som tok av der og kjøyrde mot ein stad som heiter Hollingen. Hun såg
ein ufo men den var høgt oppe på himmelen. Like etter vi passerte dette
krysset, begynte jeg å fortelle denne dama som er en felles bekjent om at
hun hadde sett ein ufo når hun kjøyrde der. Jeg var nesten ferdig med å
fortelle dette når vi fikk besøk av dette lyset. Var det en sammenheng? Var
det heile synkronisert? Vi hadde vert på Averøya på kurs i indiansk
sjamanisme, så vi snakka mest om det på turen hjem til Molde. Det var
spennende med lysa vi fikk sjå.
Herbert Risvik Nøisomhedsvein 19a 6419 Molde
__________________________________________________________________________________

E.T. Highway

(Fra Avisa Nordland)

Vi cruiset noen mil langs E.T. Highway og trodde knapt hva vi så. Eller
hørte.
To timer utenfor Las Vegas er det ikke intelligent liv å spore: Svart asfalt.
Solsvidd ødemark. En klønete ku som ligger med tunga ut av munnen og
råtner i veikanten. En forvirret amfibie som piler over veien akkurat da
kabrioleten skal fram.
Det er dette som er Extraterrestrial Highway, hvor Hollywood-crew og UFOentusiaster fra hele verden samles i håp om å fange et magisk øyeblikk på
film eller netthinne.
Området er kjent for utallige UFO-observasjoner, og myteomspunnet på
grunn av Area 51: En topphemmelig militærbase som amerikanske
myndigheter prøver å skjule for omverdenen, men som er blitt fotografert av
russiske satelitter og viet store oppslag på såvel CNN som «60 minutes». Det
hevdes at Area 51 skal gjemme verdens lengste flystripe, og ha vært åsted for
testing og utvikling av blant annet U2, SR-71 og F-117 før flyene ble satt i
produksjon. Nå rapporteres det om et nytt spionfly som går høyere og fortere
enn noen trodde var fysisk mulig.
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Alle landsbyer med respekt for seg selv må ha et skikkelig monument.
E.T. phone home
Her ute ville E.T. slitt med dekningen hvis han skulle ringe hjem. På den
annen side kunne han ikke drømt om bedre landingsplass etter sin
intergalaktiske reise: Extraterrestrial Highway er et vanishing point blant
vidstrakte ørkensletter og brune, vulkanformede fjell.
Først i landsbyen Rachel er det noe som ligner sivilisasjon. Area 51s
nærmeste nabo har cirka fem stasjonære hjem, noen flere mobile, motellet
Little A-Le-Inn og bensinstasjonen Quik Pik Mini-Mart. Ifølge velkomstskiltet
er plassen befolket av 98 jordboere og et ukjent antall aliens.
«All species welcome», reklamerer Little A-Le-Inn. Det er her folk samles for å
diskutere de siste UFO-observasjonene, eller rykter om menneskeskapte fly
bygd på utenomjordisk teknologi fra beslaglagt materiale. For ikke å glemme
levende og døde aliens som er ofret til forskningen i Area 51.
Servitrisen Connie, med stars &amp; stripes og ørn på capsen, skjeller oss
ut etter beste evne mens hun serverer en «Alien Burger» med stekte poteter
og ketsjup. Om hun har sett noe rart selv?
- Bare turistene som kommer hit.
Hun snakker om dem som pleier å henge i baren blant grønne
plastikkskapninger, UFO-fotografier og skilt som proklamerer «Booze is
good». De fleste er bare ærlig fascinert av at slike miljøer faktisk finnes,
andre skryter på seg telepatisk kontakt med romvesener. En av stamgjestene
skal til alt overmål være overbevist om at han er en alien selv. I hvert fall
forteller mytene det.
Norsk F-16 styrtet
I motsetning til Connie, har innehaver Pat Travis har fått med seg et og
annet de 16 årene hun har drevet Little A-Le-Inn:
- Det merkeligste var et svært luftfartøy som bremset og sto stille flere
minutter i lufta, før det snudde 180 grader og fløy videre. Da myndighetene
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prøvde å bortforklare observasjonen, sa de at det var to jagerfly som tanket
bensin, men de lyver. Det kommer mye rart ut fra Area 51 som ikke tåler
dagens lys.
Beboerne i Rachel kan i grove trekk deles inn i fire
yrkesgrupper: Produsenter av økologisk dyrefôr,
pensjonerte gruvearbeidere, de som lever av UFOturisme, og de som jobber i Area 51 - eller mer
offisielle Nellis Air Force Base.
For disse skapningene er den militære
penetreringen av luftrommet en selvfølge og en
rutine. De reagerer ikke før et bilde faller av
veggen eller et fly krasjer i bakgården. Og det gjør
de. Siden 1977 har ti fly truffet bakken i Rachels
omegn. Og de som har ventet på en UFO-landing
skvatt nok litt ekstra klokka 16.01 den 10. juli i
1986, da en norsk F-16-pilot ankom Rachel fra
oven.

BILDET: «All species welcome». Hvis du graver, kan noen fortelle historier om en alien
som ble servert øl i motellbaren.

- Det var en Red Flag-øvelse der fem norske fly deltok. To av dem kolliderte i
lufta. Det ene kom seg til flyplassen utenfor Las Vegas med mindre skader,
det andre styrtet rett her - mellom trailerparken og lekeplassen. Heldigvis
fikk piloten skutt seg ut, sier Pat, og viser fram noen små vrakrester hun har
beholdt som souvenirer.
- Kjenner du noen som jobber i Area 51?
- Selvfølgelig, men ikke spør meg hvem de er eller hvor du finner dem. De
har ikke lov til å snakke om det uansett.
- Kan du forklare veien til det unevnelige?
- Jada, men lov meg én ting: Når du ser forbudskiltet, så stopper du. Ok?
Det er ikke sånn at du kanskje blir arrestert. Du BLIR arrestert, får
minimum 600 dollar i bot og muligens oppfølgende besøk fra FBI.
Dødelig våpen
Strekningen ut mot testområdet for verdens mest avanserte fly starter like
ved en institusjon i UFO-miljøet - The Black Mailbox. Her samles man på
klare høstkvelder for å spane etter rare lys og flygende objekter. Postkassa er
egentlig ikke mer spesiell enn at den tilhører rancheier Steve Medlin, men
det er et faktum noen nekter å ta inn over seg. Medlin ble etter hvert så lei
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av at folk åpnet posten hans i jakt på hemmelige brev til Area 51, at han
byttet ut The Black Mailbox med en skuddsikker hvit en.
Avstikkeren fra Extraterrestrial Highway kalles Groom Lake Road. Den er
støvete og lang, og akkurat nå er det så varmt at man kan se syner. Etter
alle ryktene om sensorer og skjulte kameraer føles det som om en kaktus er
mer enn en kaktus der vi humper fram. Kuene stirrer intenst og fly vi ikke
kan se bryter lydmuren med et brak.

Etter at en Bob Lazar i 1989
fortalte på tv at han hadde jobbet
med et romskip inne i Area 51,
ble oppmerksomheten fra
omverdenen så påtrengende at
myndighetene sperret av det som
fantes av «utkikkspunkter». Men
det hindrer ikke nysgjerrige
turister i å utfordre grensene.
Etter en halvtimes kjøring
kommer en parkert Jeep
Bildet: Innehaver Pat Travis på Little A-Le-Inn har opplevd mer enn de fleste, blant
annet at et norsk F-16 styrtet i bakgården. Legg merke til «dagens fangst» bak på
kranbilen.

Cherokee til syne oppe på åskammen til høyre for veien. Et sikkert tegn på at
vi nærmer oss. Væpnede vakter er klare til å gripe inn. Så kommer skiltet
man helst ikke skal overse: Ingen adgang. Fotografering forbudt. Og for
sikkerhets skyld: «Use of deadly force authorized».
Men vi har sett det vi trengte. E.T. Highway er like far out som man kunne
håpe. Eller frykte.
Kilde: www.an.no 20.10.2004 Tekst og bilder: Svein-Erik Hole
___________________________________________________________________________
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