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REDAKTØRENS SPALTE.
Siden sist har medlemsantallet i NETI økt betraktelig og i skrivende stund er
vi 149 medlemmer. Vi ønsker alle de nye medlemmene fra Trøndelagsfylkene
hjertelig velkommen samt de øvrige som meldte seg inn under messa i
Trondheim. Håper å få starte opp med ufo-kvelder nord for Trondheim etter
sommerferien. Siden jeg har flyttet til Fredrikstad, skal jeg starte opp med
ufo-kvelder etter sommeren i Sarpsborg, siden vi har medlemmer i Østfold
samt interessen er allerede tilstede. Håper ellers at noen melder seg på til
Hessdalen-turen helgen 12.-15.juni. Neste nummer av nyhetsbrevet kommer
før sommerferien, ca midten av juni måned. Kjell Arne

UFO-KVELDER I BERGEN & RAUFOSS.
Det blir endelig møte i Bergen! Møtedato er satt til onsdag 28.mai kl. 19.00
og møtested er å finne på følgende adresse: Dag Hammerskjoldsvei 2 A, 5144
Fyllingsdalen. Har du noen spørsmål vedr. UFO-kvelden i Bergen, så tar du
kontakt med Kitty på tlf. 9888 2152. Håper at mange medlemmer kommer
og ta gjerne med deg venner som kan være interesserte!!
På Raufoss er neste møte torsdag 5.juni kl. 18.30, ta kontakt med Kjell Arne
Høviskeland på tlf. 4734 8316 for mer info.
I Oslo møtte det opp 3 medlemmer på møtet i mars og i april kun et medlem.
Av den grunn ble det ikke avholdt møte i mai måned og vi går herved ut med
en forespørsel til dere medlemmer som bor i Oslo m/omegn og Akershus, om
dere ønsker å møte opp på fremtidige ufo-kvelder f.o.m. september måned et
sted i Oslo, for eksempel på Unity og ha dette som fast en gang i måneden??
Svar ønskes sendt til Kjell Arne på mob 4734 8316.
Siden jeg (Kjell Arne) har flyttet til Fredrikstad, så planlegges det å starte opp
med ufo-kvelder i Sarpsborg. NETI har flere medlemmer i Østfold og da jeg
holdt et foredrag om NETI bl.a. hos et NETI-medlem i Sarpsborg for 9
interesserte i UFO-fenomenet (hvorav 3 medlemmer i NETI), viste interessen
stor for månedlige UFO-kvelder. Dette kommer vi tilbake til etter sommeren.
___________________________________________________________________________
EVALUERING AV ALTERNATIVMESSA I TRONDHEIM 18.-20.APRIL.
NETI var representert for første gang i historien på messa i Trondheim og på
plass var leder Kjell Arne Høviskeland samt foredragsholder og medlem,
Rune Øverby (Øverby har selv skrevet et reisebrev fra turen som du finner et
sted her i nyhetsbrevet). Resultatet fra NETIs stand var mer enn forventet:
16 nye medlemmer sluttet seg til organisasjonen, hvorav et medlem fra
Vestfold, et fra Møre og Romsdal, et fra Nordland og et fra Finnmark. De
resterende var fra Trøndelagsfylkene.
Mange mennesker var innom standen til NETI og mange av de kom igjen alle
de 3 dagene messa varte. Stor UFO-interesse er konklusjonen og vi fikk
servert mange spennende observasjoner som kommer på trykk i neste
nummer av nyhetsbrevet. Mange av medlemmene er lokalisert i NordTrøndelag og vi håper på å få til en gruppe av medlemmer som kan møtes
fast en gang i måneden for å se UFO-dokumentarer på DVD eller VHS
sammen på et opplegg a la ”hjemme hos meg” slik det er på Raufoss, at det
byttes på å arrangere en sammenkomst hjemme hos hver enkelt. Vi kommer
tilbake til dette og vi registrerte at det var en stor interesse for dette. Mange
koselige mennesker hilste vi på og vi har fått ytterligere flere medlemmer
etter messa.
___________________________________________________________________________
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"Billy" Meier og Erra-gruppen:
hva skjedde med deres misjon?
av Rolf Kenneth Myhre

Oppsummering. Eduard Albert Meier hadde siden
1942 vært kontaktperson for en gruppe fra planeten
Erra. Den offisielle misjonen begynte i januar 1975
da han møtte Erra-kvinnen Semjase, som skulle
være hans hovedkontaktperson. Det fysiske
bevismaterialet for de fysiske kontaktmøter mellom
Meier og Erra-gruppen har bestått alle vitenskapelige
tester, og inkluderer verdens beste fotografier og
video-opptak av romskip. Jeg trekker ikke dette
bevismaterialet i tvil.
(Bilde: Billy Meier 1978) På bakgrunn av kanalisert
informasjon mottatt av en ET-kontaktperson som vi
her ville kalle Kilde A, velger jeg å tro at uoverensstemmelser oppsto mellom
Erra-gruppen og Meier, som
resulterte i at misjonen ble avsluttet fra Erra-gruppens side. Ifølge Kilde A
har den telepatiske informasjon som Meier siden 1980-tallet har mottatt,
ikke kommet fra den gamle ET-gruppen som støttet misjonen, men fra
desinformasjonsagenter: negative ET-grupper og jordisk etterretning. Denne
artikkelen representerer kun mitt eget subjektive ståsted. Jeg ønsker ikke på
noen måte å fortelle andre hva de skal tro.
1937 – 1974: Forberedelser til misjon. Eduard Albert Meier ble født den
3. februar 1937 i den sveitsiske byen Bülach. Foreldrene var fattige, han
måtte tidlig bruke mye tid på å hjelpe sine søsken med de daglige gjøremål.
Han var fem år gammel da han første gang bevisst så et romskip; faren som
også var tilstede trodde det tilhørte Hitlers nye hemmelige flyvåpen. To
måneder senere så Eduard romskipet på ny, og hører en indre stemme som
snakker til ham. Stemmen henvendte seg til ham hver dag i tiden fremover,
og gutten syntes å se bilder for sitt indre øye. Stemmen oppfordret Eduard
flere ganger til å forsøke å formulere og avgi svar. Eduard fortalte om
opplevelsene sine til den lokale presten, som var innvidd i slike ting. Presten
tok opplevelsene på alvor. Han forklarte Eduard at den indre stemmen og
bildene var telepati. Presten visste også mye om UFO’er, som han fortalte
om. Gutten fryktet ikke lenger for at han hadde gått fra forstanden. Han
forsøkte å rette sine tanker tilbake til den indre stemmen. Etter flere forsøk
hørte Eduard til slutt en myk og fortrolig latter til svar. Deretter ble alt stille;
han verken hørte stemmen eller så flere bilder på lang tid.
I november 1942 var Eduard på en flystripe inntil skogen i Langenzinggen,
Höragenwald, da et pæreformet sølvfarget metallisk romskip, i gjennomsnitt
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5-6 meter i bredden, kom ned fra himmelen og hvilte rett over marken. En
eldgammel mann som minnet om en patriark steg ut, kom Eduard i møte, og
inviterte ham ombord. Eduard tok imot invitasjonen, og ble løftet ombord av
en usynlig kraft. På en dataskjerm så Eduard hvordan romskipet hevet seg
over bakken, og etter en stund senke seg sakte ned igjen. Da han forlot
romskipet var det som om han gikk i søvne. Romskipet forsvant med enorm
hastighet loddrett oppover. Eduard gikk i dype tanker hjemover, og lurte på
om han skulle fortelle dette til noen. Han bestemte seg for ikke å si noe,
heller ikke til presten.
På fødselsdagen hans i 1944 (7 år) hørte Eduard igjen en myk indre stemme
i sin bevissthet. Han ble fortalt at han fra nå av skulle motta telepatisk
undervisning. Han ble oppfordret til å ta godt vare på all den kunnskapen
som han på denne måten mottar, ikke noe må gå tapt. Eduard fryktet på ny
at han hadde mistet forstanden, for denne stemmen lød annerledes enn
tidligere. Bare en gal person kan høre en slik indre stemme, tenkte han.
Presten beroliget ham med at det var flere typer av telepati. Den telepatiske
erfaringen fra 1942 var såkalt åndelig telepati, som jordmenneskene ennå
ikke har erfaring med. Den telepatiske erfaringen fra 1944 var ordinær
telepati som forekommer mellom mennesker, bortsett fra at i dette tilfellet
var telepatien intensjonell fra Sfath.
Sommeren 1944 befant Eduard seg i samme skogsområde som tidligere, da
han igjen ble kontaktet telepatisk av den samme gamle mannen. Eduard ble
fortalt at han ikke skulle være redd, og vente noen minutter. Det samme
romskipet som før kommer ned. Den gamle mannen kommer ut og
presenterer seg som Sfath. De flyr avsted, denne gangen har de lange
samtaler på guttens morsmål. Sfath sa at han kom til å være Eduards
læremester frem til begynnelsen av 1950-tallet. Deretter vil en høyere
utviklet lærer overta. Han fikk vite at han var bestemt til en stor misjon på
Jorden, men at de forberedelser og erfaringer han først måtte gjennom ville
være meget harde og krevende. Disse forberedelsene hadde allerede begynt i
tidligere liv. Han måtte nå bestemme seg for om han aksepterte sin misjon
eller ikke. Sfath hadde ennå ikke nevnt hva misjonen gikk ut på, eller
hvorfra han kom. Fire timer senere landet de og tok et foreløpig farvel med
hverandre.
På fødselsdagen i 1945 (9 år) ble Eduard på ny fortalt av Sfath at han hadde
forberedt seg på denne viktige misjonen lenge før han ble født. I tidligere liv
hadde han allerede hatt ansvaret for denne misjonen som er knyttet til å
forkynne fred, sann kjærlighet og frihet, samt å undervise i åndsvitenskap.
Til tross for at Eduard som tenåring var en temmelig beskjeden gutt, ble han
stadig utsatt for all slags løgner, intriger og hat som han måtte lære seg å
overvinne. Intrigene førte bl.a. til at han som 14-åring ble sendt til å arbeide
på et guttehjem, hvorfra han rømte flere ganger. Da Eduard ble oppfattet
som en særing, ble han ofte utpekt som syndebukk for diverse pøbelstreker
som fant sted i byen. Flere ganger fikk han så mye juling at han verken
kunne stå eller sitte. Tross disse vanskene klarte han seg godt i skolen, godt
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hjulpet av Sfath og en venn av Eduards far, og fullførte folkeskolen (8.
klasse). I de kommende årene tok han mange slags jobber, han var svært
praktisk anlagt. Løgnene og intrigene mot ham opphørte derimot ikke.
Intriger fra hans svoger og dennes kriminelle venner resulterte i at Eduard
ble sendt til å arbeide i en forbedringsanstalt. Eduard rømte til Frankrike og
gikk inn i Fremmedlegionen. Etter et par måneder deserterte han og vendte
tilbake for å arbeide for anstalten. Foreldrene til Eduard gjorde virkelig så
godt de kunne for å beskytte ham og redde ham ut av de vanskelige
situasjonene han havnet i, men det var begrenset hva de maktet da
lokalmiljøet til de grader var negativt innstilt til ham.
Sfath og Eduard hadde kontakt frem til han fylte 16 år. På fødselsdagen i
1953 tok en ung, frisk og kraftfull kvinnelig telepatisk stemme over. Hun
kalte seg Asket, og sa hun kom fra DAL-universet som er et parallell-univers
til vårt eget. Hun skulle være hans veileder frem til 1964. Hun oppfordret
ham til å reise verden over for å se og lære, og for å treffe bestemte personer.
Asket tok Eduard med på mange turer i sitt romskip, også en spennende
tidsreise!
I 1958, 21 år gammel, la Eduard ut på en reise blant annet til Afrika og det
nære Østen. Denne reisen fikk stor betydning for utforskningen av hans
tidligere inkarnasjoner. Sfath, som døde i 1953, hadde gjort en god del
forberedelser. Under reisen fikk Eduard hele tiden telepatisk beskjed av
Asket om hvor han skulle dra og hvem han skulle besøke. Disse var også
informert om at han hadde kontakt med Asket. Etter Afrika dro Eduard
videre til Pakistan og India. I India bodde han i knapt et år i den
buddhistiske Ashoka Ashram i Mehrauli nær New Dehli. Asket besøkte ham
ofte her. I denne tiden hadde han en schæferhund og en ape han kalte for
Emperor Hanuman.
I 1963, 26 år gammel, befinner Meier seg i Jerusalems gamle bysone
sammen med sin venn Isa Rashid, en tidligere gresk-ortodoks prest. En sen
kveld da de går langs veien ved Akeldama-gravområdet får Meier øye på et 30
cm. stort hull som går inn til en klippehule. En telepatisk innskytelse får
ham til å undersøke dette hullet nærmere. De gjør hullet større slik at de
kan krype inn, og oppdager et gammelt gravsted i klippehulen. Under en
kalkplate finner de fire tekstruller på gammel-arameisk behandlet med kvae.
Rashid, som behersket gammel-arameisk, fikk i oppgave å oversette det.
En jødisk organisasjon fikk imidlertid snusen i deres oppdagelse, og var ute
etter Isa Rashid og originalene. Rashid og hans familie måtte flykte fra
Jerusalem, og havnet i 1974 i en flyktningleir i Libanon. Da Rashid en dag
fryktet at hans og familiens liv sto i fare, gjemte han originalrullene i en
trevegg og flyktet med familien. Bare noen timer senere stormet israelske
soldater bygningen, de fire originalrullene gikk tapt i brann. Rashid og hans
familie flyktet videre til Bagdad, der de ble drept av israelske agenter i 1976.
Før originalene gikk tapt, hadde Rashid imidlertid rukket å oversette 36
kapitler til tysk og sendt dem til Meier. Meier forbedret tysken, og gjorde

5

korreksjoner som han har gjort leserne oppmerksomme på. De 36 kapitlene
har nå kommet ut i bokform med tittelen Talmud Jmmanuel på tysk (3. utg.
1991; Wassermannzeit Verlag) og engelsk (4. utg. 2007; Steelmark).
Innholdet må fra et hvert perspektiv sies å være meget kontroversielt, særlig
hvilken betydningsfull rolle som utenomjordiske mennesker har hatt.
James W. Deardorff (f. 1928), professor i meteorologi som i 1987 begynte å
studere bibelvitenskap, har nå studert og analysert Talmud Jmmanuel [TJ] i
17 år. Han mener at Meier og Rashid må ha funnet selve ur-evangeliet som
så ble primærkilden for Matteus-evangeliet. Han mener videre at den
kronologiske rekkefølgen på de fire kanoniserte evangeliene er Matteus,
Markus, Lukas og Johannes. Den såkalte Q-kilden, som de lærde antar er
ur-evangeliet som ligger til grunn for Markus-evangeliet, er bare en
akademisk myte hvis funksjon er å redde Markus-evangeliet fra visse
pinligheter. [Deardorff utga i 1990 boken Celestial Teachings, men den er nå
utdatert i forhold til de seneste utgavene av TJ. Deardorff anbefaler i stedet
at man går til hans web-base for å bli oppdatert i hans forskning (her)]. Noen
av de mest kontroversielle punktene i TJ er omtalt i et eget vedlegg til denne
artikkelen.
I India i 1964 hadde Asket tillatt Eduard å fotografere hennes romskip.
Samme år avsluttet hun kontakten, og sa at
dersom bevisstheten hans fortsatte å utvikle seg,
ville han møte sine nye læremestere i 1975.
(Bildet: Meier og apen 1963) Eduard jobbet som
slangetemmer, gartner, kelner, grisepasser,
veterinærassistent, hjelpepleier, drueplukker,
dekksgutt på slepebåt, leirkrukkeselger, leder av
et ungdomsherberge, dukketeater-animatør, drev
hønseri, underviste i tysk... Alt i alt skal han ha
hatt 352 forskjellige jobber. Da Eduard en tid gikk
mye rundt i cowboyhatt og svarte klær, begynte en
amerikaner som han traff i Teheran, Judi Ried fra
Los Angeles, å kalle ham for ”Billy”. Dette var et
navn Eduard hadde identifisert seg med i tidligere
inkarnasjoner. Da dette navnet siden har blitt
sittende, går vi herfra over til å kalle ham Billy.
August 1965 gikk Billy ombord i en gammel buss i Tyrkia. Bussen kolliderte
med en annen buss, Meier ble stygt skadet i ulykken og måtte amputere den
venstre underarmen. Meier drar videre til Thessaloniki i Hellas. I et
juleselskap treffer han den 17 år gamle greske jenten Kalliope Zafiriou. Etter
en måneds bekjentskap frir sveitseren, i mars 1966 gifter de seg uten hennes
foreldres tillatelse. De fire neste årene reiser de omkring i verden, tar tilfeldig
arbeid og høster erfaring innen mange områder. De bodde og arbeidet bl.a. i
India, Pakistan, Tyrkia, Kreta og Midt-Østen. I 1970 bosetter de seg først i
den sveitsiske fjellandsbyen Rüegenthal i Bäretschwil i Hinterburg, senere
flytter de til et hus i Hinwil. De får tre barn: datteren Gilgamesha (f. 1967) og
sønnene Atlantis-Sokrates (f. 1970) og Methusalem (f. 1973).
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Sivilisasjonen på planeten Erra, og deres relasjon til oss. Den 28. januar
1975, en uke før Billy fyller 38 år, skjer det første nye fysiske kontaktmøtet
mellom Meier og en utenomjordisk, på en slette utenfor Hinwil. Ut av
romskipet kommer en lyshåret og pen kvinne med normal kroppsbygning
som kaller seg Semjase. Hun har et naturlig selvsikkert vesen. Hun er
barnebarn av Sfath. Billy anslår hennes alder til å være 32-33 år, hennes
virkelige alder er 330 år gammel. Hun sier at hun og Sfath samt to andre
som Meier etterhvert får mye med å gjøre, hennes far Ptaah og den flotte
Quetzal, kommer fra planeten Erra i stjernehopen Plejarene, som ligger 100
lysår lenger borte på den andre siden av den stjernehopen vi kaller
Pleiadene. Vi tilhører altså det samme universet, av Plejare-folket kalt DERNuniverset. Den plejariske stjernehopen ligger brøkdelen av et sekund foran
vårt i rom/tid-konfigurasjon, hvilket betyr at det er nødvendig å gå gjennom
en ”dimensjonell port” for å komme fra det ene planetsystemet til det andre.
Dette krever meget avansert høy-teknologi.

Planeten Erra, som kretser i solsystemet
Taygeta, ligger i gjennomsnitt 500 lysår fra
Jorden. Med den generasjonen av romskip
som Semjase brukte på 1970-tallet tok
reisen til Jorden syv timer. I 1980 kom
hun i et romskip med bløtkakeform
tilhørende en ny generasjon, som forkortet
reisetiden til syv minutter. Senere ble
teknologien ytterligere forbedret, slik at de
ble totalt mestere over tid og rom,
dimensjoner og universer. (Bildet: Illustrasjon av Jim Nichols: Meier og
Semjase 1975)
Mange av stjernene i Plejarene har identiske navn med stjernene i Pleiadene.
Erra er en av ti planeter som kretser i solsystemet Taygeta; tre av de andre
planetene er også bebodd av humanoider. Erra er nærmest en tvillingplanet
av Jorden: samme størrelse, tetthet, gravitasjon, inklinasjon og
unnslipningshastighet, samt samme avstand til solen og samme lengde på
året. Deres atmosfære er imidlertid merkbar forskjellig fra vår i forholdet
mellom oksygen og nitrogen. Jorden har 20,9 % oksygen og 78,1 % nitrogen;
Erra har 32,4 % oksygen og 67,3 % nitrogen.
(Bildet: Skisse av Semjase)
Erra har en befolkning på 500 millioner mennesker,
og dette tallet tillater de ikke blir oversteget. Ingen får
lov å ha flere enn tre barn pr. familie. Billy Meier har
besøkt Erra tre ganger, og ble fortalt at 529 millioner
mennesker burde være den øvre grense for
verdensbefolkningen på Jorden. Menneskene på Erra
er anatomisk så lik oss at bare noen detaljer ved øret
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skiller. Det er naturligvis en god grunn til denne store likheten: vi har bl.a.
felles stamfedre, fra Lyra/Vega-systemet, Sirius, Malona1[1] og andre
stjernesystemer, og sist men ikke minst fra de opprinnelige jordmenneskene
selv. Plejare-gruppens versjon av opprinnelsen og fjernhistorien til vårt
solsystem, Jorden og jordmenneskene er temmelig komplisert og omfattende.
Denne fjernhistorien kan studeres nærmere i Eduard Meiers
kontaktrapporter fra 1975 og fremover. På engelsk er deler av disse
kontaktrapportene tilgjengelig på Michael Horns DVD The Meier Contacts.
I stjernehopen Plejarene ble en verdensorden etablert, med tilhørende varig
fred, for ca. 50.000 år siden. Dette la grunnlaget for en akselererende
åndelig, kunnskapsmessig og moralsk utvikling. Gjennomsnittlig levealder er
1000 år. De spiser kjøtt, men det er fra dyrkede cellekulturer, ikke fra slakt!
De unngår organtransplantasjoner, og råder oss til det samme. De fleste
verdenskulturer på vår klode har opp gjennom historien hatt et svært
spesielt forhold til Pleiadene. Det er bl.a. ti ganger så mange referanser til
Pleiadene som til nummer to på listen over konstellasjoner som fortidens
kulturer har interessert seg for, Orion.
1975 – 1977: Misjonens begynnelse; mange typer fysisk bevismateriale.
Med Billys kontaktmøter med Semjase ble hans ”offisielle” misjon innledet: å
være kontaktperson for Erra-gruppen, og å formidle deres kosmiske visdom
og åndsvitenskapelige innsikter om naturens og skapelsens evige lover og
prinsipper. For hvert kontaktmøte ble referat laget med dialogen eksakt
gjengitt. Disse referatene ble umiddelbart tilgjengeliggjort for andre, slik at
det ikke var mulig å endre innholdet senere (av betydning når det gjelder
profetiene).
Fra og med 1975 ble Meier-familien et yndet tema i tabloid-pressen og blant
UFO-eksperter verden over. Våren 1977 flyttet Meier-familien til en 200 måls
svært forfallen gårdseiendom i fjellandsbyen Schmidrüti, noen mil øst for
Zürich. Med hjelp fra mange gode venner ble gården med årene rehabilitert.
Her bor Billy idag, og gården har blitt utvidet til å bli et senter som har fått
navnet Semjase Silver Star Center. Dette senteret fungerer nå som
hovedkvarter for FIGU. FIGU er akronym for Freie Interessengemeinschaft für
Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien, som på engelsk
oversettes som: Free Community of Interests for the Fringe and Spiritual
Sciences and Ufological Studies.
Sfath hadde lært Billy fra barndommen av hvordan han kunne utvikle
psykokinetiske evner. I voksen alder kom Billy mange ganger til å
demonstrere sine evner på dette området. Han kunne forflytte en jernblokk
på rundt femhundre (500) kilo, etse fingeravtrykket sitt inn i metaller, få en
spiker til å bevege seg uten å røre den, og få metallskjeer til å bøye seg bare
ved å ta på dem. Hans telepatiske evner er meget sterkt utviklet. Han har
flere ganger demonstrert sin evne til å dematerialisere sin kropp et sted og
re-materialisere den et annet sted. Da helsen hans ble dårligere, slapp han å
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kjøre langt av sted på moped ut i skogen når Semjase ga ham et telepatisk
signal på at hun ventet ham. Om hun ikke selv kom til ham på besøk,
dematerialiserte og re-materialiserte Billy seg til romskipet. Flere har fortalt
hvordan han plutselig kunne bli borte når han satt blant dem, for så like
plutselig å dukke opp igjen.
Wendelle C. Stevens gikk av med pensjon som oberstløytnant i det amerikanske flyvåpenet i 1963, og har brukt pensjonisttilværelsen sin på å reise
verden rundt og etterforske alle slags UFO-observasjoner. Han er bl.a. kjent
for å ha verdens største samling av UFO-litteratur og UFO-bilder, som på
1970-tallet omfattet ca. 700 bøker og 3000 fotografier. Gjennom lang
erfaring har han blitt ekspert på å skille det falske fra det ekte. På midten av
1970-tallet hadde han i nesten 30 år utvekslet UFO-rapporter med UFOforskere over hele verden. I september 1976 får han se mange av de romskipbildene som Meier hadde tatt. Han hvisker andektig at ingenting i hans
samling kunne måle seg med disse bildene. Med den rette blanding av
skepsis og åpent sinn dro han til Meiers gård i 1977, og siden da har han
viet sitt liv til Meier-saken. Han omtalte stadig Meier-saken som ”tidenes
største UFO-sak”, alternativt som ”den mest omfattende, merkeligste og mest
dramatiske sak moderne ufologi har etterforsket”. I 1987-94 ga Stevens ut
firebindsverket Message from the Pleiades; med et lite opplag på bare 1000
eksemplarer.
Journalisten Gary Kinder besøkte Billy og ga siden ut boken Light Years
(1987), som er viet Meier-familien og omverdenens respons i perioden 197587. Den norske utgaven av boken heter ”Gudene kommer tilbake” (Hilt &
Hansteen, 1990). Ifølge Kinder er det ikke måte på hvor mange vitenskapelige høy-teknologiske og sofistikerte tester som har blitt utført på
Meiers hundrevis av fotografier, åtte filmruller og lydbåndopptak av romskipene. Ingen av testene kan naturligvis bekrefte at det er romskip som
fotograferes og filmes, men ingen av dem har heller kunnet oppdage noe som
helst fusk eller fanteri. Det er naturligvis en meget god grunn til at Meier har
vært istand til å ta det som pr. idag er verdens beste fotos av romskip (her
menes romskip, ikke det vage ”UFO”), nemlig at pilotene samarbeidet med
fotografen og rett ut poserte sine romskip for at bildene skulle bli best mulig.
Av annet fysisk bevismateriale kan nevnes romfartøyenes landingsmerker,
der gresset i lang tid etterpå oppviste merkelige egenskaper; samt noen
særdeles avanserte metallbiter som Plejare-gruppen ga Meier. En mikroskopanalyse av bitene viste at de inneholdt en merkverdig blanding av nesten alle
grunnstoffene i det periodiske system, og metallene og ikke-metallene lå
lagvis oppå hverandre uten å ha inngått kjemiske forbindelser med
hverandre. Det ytterst sjeldne og ekstremt kostbare grunnstoffet thulium,
som er langt dyrere enn platinum og som er et biprodukt i kjernefysiske
prosesser, var også innlagt. Til et japansk TV-team, som også besøkte Billy
for å intervjue og filme ham, kunne forskeren Marcel Vogel bekrefte at
metallbitene umulig kunne ha blitt fremstilt på Jorden med den teknologi
som vi idag råder over.
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Billy Meier-tilfellet bekrefter en utbredt oppfatning blant ET/V-studenter,
nemlig at tradisjonelle UFO-foreninger er ledet av desinformasjonsagenter.
Disse ledernes rolle er å betvile og avvise, men aldri bekrefte, genuine ET/Vfenomener og ET/V-erfaringer. Det er tydelig at UFO-foreningene har lykkes i
sin misjon, for aktiviteten i disse foreningene har avtatt dramatisk de siste
årene. Dette kan være et tegn på at folk har oppfattet budskapet: UFOforeningene kommer aldri til å bekrefte noe utover lysfenomener på
himmelen. Da UFO-foreningene gjerne har forankret seg i et ”vitenskapelig”
materialistisk verdensbilde, er det heller ikke plass for genuine ET/Vfenomener i deres kosmologi. Vi skal derfor ikke være forundret over at de
fleste UFO-foreninger har vært ytterst negative til Billy Meier-tilfellet. De har
brukt enormt med tid og penger på å røre i stand svertekampanjer.
Hadde Semjase en livstruende ulykke
i desember 1977, eller ble misjonen
avsluttet? Ifølge Meier ble Semjase i
desember 1977 utsatt for en livstruende
ulykke som medførte alvorlig
hjerneskade, hvilket skal være årsaken
til at hun trakk seg fra Meiers misjon i
mars 1981. Med utgangspunkt i flere
kanaliseringer som en annen ETkontaktperson (Kilde A) har mottatt, er Meiers gjengivelse av hva som
skjedde ikke korrekt. Her kommer et utdrag fra Kilde A:
”Meier hadde kontakt med virkelige Erranere frem til 1977 da Semjase etter
Meiers utsagn slo hodet i en ulykke i Sveits og måtte sendes til en 80 år lang
rehabiliteringsperiode i Dal-universet. Dette skjedde aldri. Det som skjedde
var at Erranerne valgte å bryte samarbeidet med Meier. En av grunnene til
det var Meiers ego. Erranerne har aldri ment at de var den eneste galaktiske
rasen som besøker Jorden og som folk har kontakt med. Da Meier valgte å
vinkle informasjonen han fikk fra Erranerne i en slik retning, samt annen
informasjon han fikk i lignende retninger, valgte det Erranske råd etter et
møte å bryte samarbeidet med Meier da de anså at videre samarbeid kunne
føre til mer skade enn gagn. Erranerne har fremdeles underjordiske baser på
Jorden, og Semjase besøker Jorden fremdeles nå og da.”
Den 4. november 1982 hadde Billy en meget alvorlig ulykke. Ekstremt
overarbeidet, sliten og stresset gjennom lengre tid, og med kronisk
underskudd på søvn, besvimte han på baderommet og slo hodet stygt. Visse
deler av hjernen ble totalt ødelagt. Hukommelsesfunksjonen ble sterkt
redusert. Anfall av svimmelhet, hodepine og episodiske tilløp til engstelse
kom til å forfølge ham i mange år fremover. Visse typer arbeidsoppgaver
måtte han overlate til andre. I de kommende syv årene, hvor han er nærmere
døden enn livet, greier han dog på mirakuløst vis å rehabilitere seg selv.
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Ifølge
Meier
ble
antall
telepatiske
kontaktmøter etter ulykken redusert til 4-5
pr. år. Ifølge Meier trakk hele Erra-staben
på ca. 2800 personer seg tilbake fra Jorden
i januar 1995, og Meier skal ha fått en
slags avsluttende takk for sin innsats. De
telepatiske kontaktmøtene skulle likevel
fortsette frem til hans død. Siste opptelling
den 17. desember 2005 viser at siden 1975
har 803 fysiske og 997 telepatiske
kontaktmøter blitt holdt med pleiadisk-plejariske vesener og deres
forbundsfeller i Plejarenes føderasjon. I løpet av denne tiden har 407
kontaktmøter blitt skrevet ned.
Kilde A skriver:
”Etter at Erranerne brøt kontakten med Meier oppstod et tomrom for
ham, dette tomrommet utnyttet bafattene. Bafattene ser ut som
Erranerne da de kommer fra samme slektstre. Bafattene lurte Meier trill
rundt slik at han fremdeles tror han har kontakt med Erranerne.
Bafattene har fått tak i gamle erranske fartøy som de bruker ved sine
Meier-besøk. Besøkende kommer fra bafatt-planetene i Pleiadene og fra
bafattkolonien på Nibiru. Etter hvert har den bafattgruppen som har
overtatt Meier-besøkene etter Erranerne innledet et samarbeid med
Orion-imperiet og the secret goverment når det gjelder Meier. Den
informasjon Meier og FIGU nå sprer er derfor innprentet av bafatter,
Orion-imperialister og the secret government. Dette kan du lese ut fra
informasjonens sterke negative vinkling.”
Mye
av
Meiers
kritikk
av
USAs
utenrikspolitikk har fått en spesiell vinkling
som minner om den ufruktbare USAkritikken
fra
Noam
Chomsky:
den
forutsetter
at
det
konvensjonelle
verdensbildet er korrekt der det er
presidenten og regjeringen som styrer
landet. Man må imidlertid tilbake til tiden
før 1913 før dette synet var noenlunde
korrekt. Etter det har USA vært styrt av et ikke-folkevalgt Establishment.
Meier har også støttet den offisielle versjonen av terrorhandlingen i USA den
11. september 2001, at det var islamske fundamentalister som sto bak.
Meier har også støttet den offisielle versjonen av HIV=AIDS-myten, til tross
for at denne myten umulig kan være riktig. Det er derfor grunn til å stille
spørsmål ved dybdekunnskapene eller intensjonene til dem som nå står bak
Meier. Det er høyst merkelig at Erra-gruppen skulle trekke seg tilbake fra
Jorden uten videre forklaringer på et tidspunkt da misjonen ennå var på
knoppstadiet, og på et tidspunkt der hvert år bringer Jorden stadig dypere
inn i globale kriser og apokalyptiske tilstander.

11

Det er verdt å nevne tre kontaktmøter som Meier skal ha hatt med Quetzal,
der noen meget lange og imponerende profetier og prediksjoner (forutsigelser)
ble gitt til Meier:
• Kontaktmøte 215, den 28. februar 1987. Quetzal gir Meier Henochprofetiene.
• Kontaktmøte 229, den 31. juli 1989. Quetzal gir Meier Jeremiaprediksjonene.
• Kontaktmøte 230, den 11. oktober 1989. Quetzal gir Meier Eliaprediksjonene.
Disse tre kontaktmøtene skal ha vært på det fysiske planet (kilde: Michael
Horn). Det merkelige er at vi ikke får vite med ett ord hva som er kildene til
disse profetiene og prediksjonene, om det f.eks. var funn av tapte skrifter.
Leserne skal bare ta for gitt at Quetzal på en eller annen måte greide å spore
opp disse profetiene og prediksjonene som skal være over 2500 år gamle.
Prediksjonene til Jeremia og Elia inneholder fantastisk detaljert og presis
informasjon, som fødselsåret til Meier, hans navn ”Eduard”, at han ville få
syv søsken, og at den annen verdenskrig ville begynne to år etter Meiers
fødsel. Inntil kildene til disse profetiene og prediksjonene oppgis og gis en
tilfredsstillende argumentasjon, er det ingen grunn til å anta at de er over
2500 år gamle. Noen av Henoch-profetiene er likevel imponerende, selv om
kilden skulle være fra 1987, som. f.eks. denne:
”Amerika vil oppleve enorme katastrofer, av en størrelsesorden som knapt
er tenkelig for jordmenneskene. Destruksjonen av WTC, dvs. World Trade
Centre, av terrorister vil bare være begynnelsen.”
Motstand, problemer og svertekampanjer de siste 15 årene. En av de
mer hatske motstanderne av Billy Meier, er Kal K. Korff. I 1995 utga han
sverteboken Spaceships of the Pleiades, som er full av bevisste løgner og
direkte feil. To andre svertemakere er Luc Bürgin og Werner Walter. Meier
har også opplevd motgang i form av at utallige fotografier, filmer og annet
materiale har blitt stjålet fra ham.
Billys kone, Kalliope Meier-Zafiriou, hadde helt siden 1975 forsøkt å utnytte
Billys posisjon til selv å komme i rampelyset, uten å lykkes. Hun følte seg
mindre priviligert enn Billy. Hennes sjalusi drev henne til å forsøke å bli
berømt og tjene penger på løgner. Selve romskipene så hun ofte sammen
med barna sine, hvilket hun har bekreftet skriftlig flere ganger. Hun fikk
også se Ptaah på bare noen meters avstand. Hun ble imidlertid aldri invitert
ombord i et romskip.
I mars 1994 flyttet hun fra Billy, men pga. økonomiske problemer kom hun
tilbake i november samme år. Seks måneder senere flyttet hun ut for godt og
begjærte skilsmisse. I 1997 gikk hun ut i pressen og mot bedre vitende
anklaget Billy for ”løgn og bedrag”, og at FIGU-medlemmene hadde ”kultlignende karakteristika”. Hennes bevismateriale for at kontaktmøtene var
svindel var null, og hennes ”avsløringer” hjalp egentlig ikke dem av Billys
motstandere som ønsket substans bak sine anklager. Året etter sto
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Methusalem, den yngste sønnen, frem i MAGAZIN 2000plus og forsvarte
faren sin mot morens anklager.
Det første mordforsøket på Eduard Meier fant sted den 23. september 1964
under hans besøk i Ashoka Ashram i India. Siden har han blitt utsatt for
ytterligere 20 drapsforsøk, det siste var en skyteepisode den 2. juni 2003
utenfor huset hans. I de fleste tilfellene har snikskyttere vært den utøvende
agent, men han har også fått en kniv kastet mot seg, og flere ganger har
bilen blitt fikset slik at den skulle svikte under kjøring. Plejare-gruppen, med
sine høyteknologiske metoder for å undersøke fortidens begivenheter, mener
at i de fleste tilfellene står såkalte ”Men in Black” bak. Men hvem disse igjen
representerer, er et annet spørsmål.
(Bildet under: Billy Meier 2000)
Guido Moosbruggers bok ...und sie fliegen doch!
(1991), på engelsk And still they fly! (2. utg. 2004), er
en fantastisk, spennende og underholdende bok som
jeg gjerne anbefaler. Et spennende høydepunkt i boken
er de ondskapsfulle utenomjordiske ”Gizaintelligensene” som i tusener av år har holdt til i
underjordiske kammere flere kilometer under Gizakomplekset i Egypt. Disse kammerne har nå blitt
destruert av Plejare-gruppen. Bokens troverdighet
avhenger av kvantiteten og kvaliteten på tidligere ETlitteratur som leseren har lest, dvs. hvilken
kunnskapsmessig ”infrastruktur” leseren har klart å
bygge opp innen disse emner. Dette er absolutt ikke en bok for
nybegynneren. Selv for dem som har lest mye innen disse emner settes viljen
og evnen til å ta dette stoffet innover seg på den
ytterste prøve.
FIGU er en ikke-kommersiell forening. Alle FIGUmedlemmene er sameiere av senteret. Billy Meier
personlig eier ingenting; han er sameier på linje
med de andre FIGU-medlemmene. Det er derfor
overhodet ikke noe grunnlag for påstander om at
Meier er ute etter penger. Billy har vært lutfattig
hele sitt liv, og har hele sitt liv jobbet hardt for å fø
seg, sin familie, og tjene misjonen. Utover det har
han aldri vist noen interesse for penger. Ingen
FIGU-medlemmer er forresten ansatte for Meier
eller FIGU. Alt arbeid for FIGU skjer i den enkeltes
private fritid. (Bildet: Guido Moosbrugger)
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Vedlegg 1:

noen punkter fra Talmud Jmmanuel [TJ] med kommentarer
1) Faren til Adam var en utenomjordisk som het Semjasa, moren var en
jordkvinne. Det seksuelle forholdet mellom disse to frembragte nåtidens
lyshudete mennesker. Det seksuelle forholdet mellom Asasel (en samtidig av
Semjasa) og en jordkvinne resulterte i nåtidens mørkhudete mennesker.
Adam ble født ca. 11.500 år før vår tidsregning.
2) Den personen Bibelen omtaler som Jesus har aldri eksistert. Den virkelige
beskrivelsen av forkynneren/profeten med navnet Jmmanuel (med J som
første bokstav, ikke I) finnes ikke i Bibelen, den beskrivelsen har blitt tatt
bort. Ifølge TJ betyr navnet Jmmanuel ”Den som besitter guds vitende”. I
Jesaja 7:14 sier en profeti at en jomfru skal føde en sønn og gi ham navnet
Immanuel. Matteus-evangeliet 1:23, i sin nåværende form, inneholder en
selvmotsigelse, for der sies det uttrykkelig at hans navn pga. en profeti skal
være Immanuel. Likevel, og på tross av dette, velger man i Bibelen å kalle
ham for Jesus, som betyr ”Jahve redder”. Dette kan tolkes som et forsøk på
å gjøre hans person og budskap mer sympatisk for jødene.
3) Faren til Jmmanuel var også en utenomjordisk, ”himmelsønnen Gabriel”.
Han hadde et romskip til sin disposisjon.
4) Ifølge TJ ble Jmmanuel født da Quirinius var stattholder i Syria, og da
Herodes Antipas (sønn av Kong Herodes den store) var tetrark av Galilea og
Perea. Ifølge konvensjonell tidsregning skulle Jmmanuel da ha blitt født 6 år
etter vår tidsregning. Ifølge Plejare-gruppen har vår tidsregning blitt
forskjøvet med noen år, slik at dagens dateringer av fortidens begivenheter
ikke helt stemmer. Ifølge Plejare-gruppen ble Jmmanuel født den 3. februar
år 2 før vår tidsregning [Meier (1987): OM]. I Matteus-evangeliet har
redaktøren, for at fødselen til Jesus skal minne mest mulig om fødselen til
Moses, diktet opp en historie med kong Herodes den store (fremfor Herodes
Antipas) i hovedrollen [Deardorff, web-base]. Dette skulle i såfall innebære at
Jesus ble født i år 6 før vår tidsregning.
5) Etter dåpen i Jordan-elven blir Jmmanuel tatt opp i et romskip, og blir
borte i 40 dager og netter. Han innvies i de åndsvitenskapelige og kosmiske
hemmeligheter av flere typer utenomjordiske. Jmmanuel blir fortalt at hans
misjon er å være profet, og at det vil gå 2000 år før hans sanne lære ville
komme frem i lyset. Inntil da vil bare en falsk lære råde, bestående av
absurde teologiske konstruksjoner hvor man ikke skiller mellom Gud, som
er en menneskelig visdomskonge og øverste rådgiver for hele Jordens
menneskehet, og den altomfavnende Allmakten/Skapelsen som står over
Gud.
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6) Jmmanuel gir to personer den
primære skylden for at hans lære vil
bli forfalsket i de kommende 2000 år:
den enfoldige og bokstavtro disippelen
Simon Peter og fanatikeren
Saulus/Paulus. På tross av
Jmmanuels mange gjentagelser av sin
lære, velger de likevel å identifisere
visdomskongen ”Gud” med
Allmakten/Skapelsen; og de velger å
identifisere Jmmanuel som
Allmakten/Skapelsens enbårne sønn.
Jmmanuel gir Saulus/Paulus skylden
for at han senere vil bli kjent under
navnet Jesus Kristus og frigjøreren for
en forvirret kult. Navnet Kristus
kommer fra det greske Christos, som
er oversettelse av det hebraiske ordet
Mashiyakh (”Messias”), som betyr ”Den
Bilde: Aert de Gelder: Jesu dåp (fra 1710)
Salvede”.
7) Det er et interessant møte mellom Jmmanuel og Saulus/Paulus før
korsfestelsen, der Jmmanuel forutsier at Saulus/Paulus vil stå for vranglære
som kommer å legge grunnstenen for flere ondskapsfulle kulter som kommer
til å holde menneskene fanget i underdanighet. Saulus/Paulus fremstilles
som en fanatiker og en mer eller mindre mentalt forvirret person, langt mer
opptatt av å slåss for et eller annet enn av å tilegne seg visdom.
8) Før korsfestelsen forutsier Jmmanuel at han i tre netter og tre dager som
halvdød kommer til å ligge i en grav i en klippehule som antatt død. Noen
venner bevandret i legekunsten vil imidlertid i hemmelighet komme og pleie
ham, og bringe ham ut derfra den tredje dag. Jmmanuels oppdrag i Israel vil
da være sluttført.
9) Den eneste skriftlærde blant disiplene var Judas Iskariot, som Jmmanuel
valgte ut som sin biograf. Iskariots første uferdige versjon av biografien ble
stjålet av Juda Ihariot, sønn av en fariseer. Det var Juda Ihariot som forrådte
Jmmanuel, ikke Judas Iskariot. Juda Ihariot var også ansvarlig for
komplottet som resulterte i at Judas Iskariot i de kommende 2000 år skulle
bli feilaktig skyldig som Forræderen, nettopp ved å utnytte navnelikheten
mellom de to. Jmmanuel var klar over at dette kom til å skje. Juda Ihariot
angrer imidlertid, og henger seg i en gren på krukkemakeråkeren slik det
omtales i Bibelen. Disippelen Iskariot følger med Jmmanuel til India etter
korsfestelsen, der han fullfører sin del av verket. [Ifølge Deardorff er det mye
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som tyder på at den stjålne versjonen samt Matteus-evangeliet utgjør de to
primærkildene for redaktøren av Markus-evangeliet].
10) Jmmanuel forteller selv til landshøvdingen Pontius Pilatus at han har
reist mye i fjerne land, og tilbragt flere år i India.
11) Etter korsfestelsen og etter at han har vist seg for sine venner og disipler,
føres Jmmanuel med romskip til Syria, der han lever som ukjent i to år i
Damaskus. Han sender så bud etter sin bror Thomas og disippelen Judas
Iskariot, som kommer til Damaskus to måneder senere. Da Saulus/Paulus
etter disse to årene kommer langs veien til Damaskus for å fange to av hans
disipler, tar Jmmanuel i bruk noe fyrverkeri han har satt sammen for å
fremstå som et gjenferd for Saulus/Paulus. Ikke så respektfullt kanskje,
men Saulus som senere Paulus sluttet ihvertfall å forfølge hans disipler.
Sammen med Judas Iskariot, moren Maria, broren Thomas og disippelen
Thomas drar Jmmanuel så til India.
12) Jmmanuel gifter seg 45 år gammel med en ung og vakker kvinne i
Srinagar [Srinagar er idag hovedstaden i den indiske delstaten Jammu og
Kashmir]. Sammen får de mange barn. Jmmanuel dør en naturlig død 115
år gammel. Hans eldste sønn Josef skrev videre på Jmmanuels biografi, dro
tilbake til Jerusalem, og gjemte verket i den klippehulen der Jmmanuel lå i
tre dager etter korsfestelsen. Han anså denne plassen for å være den
sikreste.
At Jmmanuel overlevde korsfestelsen og dro til Kashmir er ikke så
sensasjonelt som det kan høres ut som. I de siste hundre årene har en rekke
indisier blitt samlet, og bøker har blitt skrevet, som støtter dette synet:
• Suzanne Olsson (2005) / Jesus, last king of Kashmir.
• Fida Hassnain (orig. 1994) / A search for the historical Jesus.
• Khwaja Nazir Ahmad (orig. 1950; nytt opplag 1998) / Jesus in Heaven
on Earth.
Jmmanuels gravplass i Srinagar er lokalisert til Roza Bal-mausoleet.

Roza Bal-mausoleet
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13) I TJ nevnes ikke ”den hellige ånd”; dette var nok en senere konstruksjon
som ble satt inn på passende steder i Bibelen. Dermed kan kristendommens
”hellige treenighet” – Faderen, Sønnen og den Hellige ånd – i sin helhet
klassifiseres som teologiske konstruksjoner og forfalskninger fra
Saulus/Paulus og enkelte av disiplene. Disse konstruksjoner og forfalskninger havnet i evangeliene, for så å bli videreført av evangelienes redaktører.
I første utgave av denne artikkelen ble deler som berører Billys og
Jmmanuels liv kvalitetssikret av Billy Meier selv, i januar 2006. FIGUrepresentant Karin Wallén fungerte som oversetter mellom Meier og Myhre.
Dette ”kvalitetssikringsstempelet” har naturligvis ikke lenger gyldighet etter
revisjonen som resulterte i utgave 2 den 14. oktober 2007.
Litteratur:
Moosbrugger, Guido (2004): And still they fly! 425 sider, 78 fargebilder, 15
kapitler, inneholder verdens beste bilder av romskip.
Meier, Eduard Billy: Talmud Jmmanuel. [De 36 første kapitlene]. Steelmark,
4. utg. 2007.
Jeremia-prediksjonene
og
Elia-prediksjonene
er
inkludert
som
vedlegg/bonus. Dette er etter min mening meget uheldig, for disse
prediksjonene har ikke noe fysisk kildegrunnlag, og troverdigheten til
dem må være deretter. Effekten av å inkludere disse prediksjonene kan
bare være at troverdigheten til Talmud Jmmanuel reduseres.
Henoch-profetiene (artikkel i NEXUS)
Plejare-gruppens fremstilling av Henoch, inkludert hans tidligere og
senere inkarnasjoner, er temmelig omfattende og komplisert. Den Henoch
det her er snakk om, levde ifølge Quetzal (kontaktrapport 229, 31. juli
1989) fra 9308 – 8942 fvt. Hvis det er noe kildegrunnlag for Henochprofetiene som Quetzal ga til Meier i 1987, så har jeg ikke fått det med
meg.
Web-baser:
FIGU Schweitz (tyskspråklig). Senteret kan besøkes alle søndager 09.0012.00, 13.00-19.30 vintertid, sommertid frem til 20.30. Den første søndagen
i hver måned faller besøkstiden ut under meditasjonstiden 14.45-15.30
vintertid og 15.45-16.30 sommertid. Fra april til oktober, med minst 14
dagers varsel, kan man anmelde seg for en periode arbeidsdager i hagen.
Overnatting må man selv organisere. Postadresse: FIGU, Hinterschmidrüti,
CH-8495 Schmidrüit ZH, Schweiz.
FIGU Society USA
Michael Horn web-base (Meiers USA-representant)
The Talmud of Jmmanuel (web-basen til James W. Deardorff)
Steelmark (Am.forlag som publiserer noe litteratur om/av Meier)
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(1) Malona, Malon, Phaeton er flere navn på en planet som ifølge Plejaregruppen kretset i den banen som Mars befinner seg i dag. Den var
bebodd, men under en krig ble kraften i en vulkan utnyttet slik at
planeten eksploderte for ca. 75 000 år siden. Dagens asteroidebelte,
som går i bane mellom Mars og Jupiter, består av restene fra Malona.
Eksplosjonen resulterte i at Mars kom inn i dagens bane. Noen fra
Malona reddet seg og kom i romskip til Jorden. De som omkom ble
senere inkarnert på Jorden. En komet som resulterte i mange
kosmiske katastrofer brakte en måne fra Uranus ut av sin bane for ca.
10 300 år siden. Den fikk sin nye bane for ca. 5.200 år siden, og er i
dag kjent som Venus.
Kilde: www.rolfkenneth.no EN STOR TAKK TIL ROLF KENNETH FOR
BRUK AV HANS ARTIKKEL.
________________________________________________________________________
NÆRKONTAKT AV 3. GRAD.
Robbie Williams skal være med-programleder i et dokumentarprogram om
UFOer og romvesener.
Det var den britiske stjernen som selv tok kontakt med BBC Radio 4 og
foreslo programmet fordi han har stor interesse for utenomjordiske
fenomener. Det ble godkjent og med seg på laget fikk han
dokumentarskaperen Jon Ronson. Sammen har de vært og gjort opptak i
Los Angeles, hvor Williams er bosatt for tiden.
Reisen. De to har samarbeidet om
programmet som skal hete «Journey to the
Other Side», på norsk «Reisen til den andre
siden», der de besøker en UFO-konferanse i
Laughlin i Nevada i tre dager. Der møter de
blant annet en britisk kvinne som mener
hennes sønn ble bortført av romvesner
mens han fremdeles var i hennes mage.
Han ble så sendt tilbake til Jorden for å
redde planeten. I radioprogrammet vil
lytterne også få møte en doktor som hevder
å inneha 15 metalliske objekter som er
utenomjordiske, altså som ikke er skapt
her på jorden.
Stor tilhenger. Williams begrunner selv at
han er så stor tilhenger av Radio 4 at det
var grunnen til at han tok kontakt med dem for å lage programmet.
Popstjernen har også offentliggjort at han kommer til å skrive om sine
opplevelser sammen med Jon Ronson eksklusivt i neste ukes Guardian
Weekend magazine. Robbie Williams og Jon Ronsons radioprogram ble laget
av produksjonsselskapet White Pebble Media, et uavhengig
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produksjonsselskap. Robbie Williams og Jon Ronsons «Reisen til den andre
siden» vil bli sendt 6. mai i år på Radio 4, melder den britiske kanalen BBC.
Kilde: www.adressa.no Lene Klovning 11.04.2008
VIL MØTE ROMVESENER.
Popstjernen Robbie Williams (34) syner om engler, men er opptatt av
romvesener. Nå vil han også møte dem. For kort tid siden var han nemlig i
Nevada i USA for å dyrke sin nye hobby, ifølge The Sun. ”Jeg har brukt så
mye tid på bilder og hjemmesider som beskriver temaet, og nå vil jeg møte
disse ”menneskene”, sa han til de fremmøtte på konferansen.
Kilde: VG 05.05.08
___________________________________________________________________________
TUR TIL HESSDALEN 12.-15.JUNI 2008
Foruten turen til Hessdalen 15.-17.august i regi av Prosjekt Hessdalens
Venner (PHV) og NETI, så arrangerer vi i NETI en tur denne helgen 12.15.juni som tidligere annonsert.
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
___________________________________________________________________________
Såg UFO i Åmotsdal i påska

Astri Bjerkeskaug (54) og mannen Bjørn (55) gjorde store augo då dei køyrde
gjennom Åmotsdal laurdag: Over jordet bak landhandelen hang eit digert
flygande fartøy. TORBJØRN TUNGESVIK
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SELJORD - Det minna om noko eg aldri har sett andre stader enn i Donald
Duck, fortel Astrid Bjerkeskaug til Varden. Ho og ektemannen er heilt
samstemde om kva dei såg ved 21.45-tida laurdag kveld. Det var eit
sylinderforma fartøy med diameter på 10 – 15 meter. Det var om lag like
stort i høgde som i diameter, og såg ut til å vere sett
saman av to delar. Toppen såg ut til å vere forma som ein kuppel og nederst
på fartøyet var det fem – seks kraftige lyskastarar som sende konsentrert lys
i kjegler rett ned mot bakken.
Lydlaust
Me kom køyrande fra Subø då me såg lyset. Eg spurde mannen min kva han
trudde det var. "Det er vel eit slags fly," sa han, men lyset var altfor sterkt til
det, fortel Astri Bjerkeskaug.
For å finne ut kva det var svinger dei av vegen og stansar bilen ved
bensinpumpene utanfor Groven Landhandel. Der stig dei ut av bilen og ser
noko som slett ikkje liknar eit fly.
- 100 – 150 meter over bakken heng den sylinderforma gjenstanden stille i
lufta. Det er heilt lydlaust, og lyskjeglene lyser opp jordet 100 meter bak
landhandelen med eit kraftig, gult lys. Eg måtte spørre mannen min om han
såg det samme som oss. Han svara ja, fortel Astri.
For ordens skyld opplyser ho også at dei begge to var edru då dei såg UFOen.
- Eg kan skjøne det om folk ikkje trur oss; det hadde ikkje eg heller gjort,
smiler Bjørn Bjerkeskaug.
Fotograferte
Etter ei stund byrja UFOen å stige høgare opp, fortel ho. Bjørn forsøkte å
fotografere fenomentet med digitalkameraet sitt, men biletet blei heilt svart.
Etter å ha stige 50 – 100 meter til stansa UFOen opp på nytt.
Deretter steig han på nytt til han forsvann ut av synsvidda.
- Det var heilt sprøtt å stå og sjå på noko så uverkeleg, seier Astri.
Ho og ektemannen og Bjørn Bjerkeskaug bur til dagleg i Oslo, men har hytte
i Åmotsdal. Astri understrekar at dei har sett mange slags fenomen på
himmelen, som nordlys i Åmotsdal og pr-stunt som lasershow og opplyste
luftskip i Oslo, men dei har aldri sett noko som likna det dei såg laurdag. Dei
trur heller ikkje lysfenomen eller flygande gjenstandar skapt av menneske
kan vere forklaringa på det dei såg, men vil ikkje trekke andre konklusjonar
enn at det var ein UFO - eit uidentifisert flygande objekt. Nå er dei mest
interesserte i å høyre om andre som har opphalde seg i Åmotsdal kan ha sett
UFOen. I så fall kan dei henvende seg til Varden. Kilde: www.varden.no
18.04.06
___________________________________________________________________________
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ÅRSMØTE I NETI 2008.
Årsmøtet ble avholdt som annonsert i Oslo søndag 30.mars. Styret i NETI
har følgende sammensetning etter årsmøtet:
Leder: Kjell Arne Høviskeland, gjenvalg 1 år – nå bosatt i Fredrikstad, Østfold
Nestleder: Torgeir S. Hansen, gjenvalg 2 år – Sæbøvågen, Hordaland
2.nestleder: Tore Alfstad, var ikke på valg – Oslo
Kasserer: Kitty H.B. Kristiansen, ikke på valg – Sæbøvågen, Hordaland
Sekretær: Ingunn Glenster, ikke på valg – Flateby, Akershus
Styremedlem: Berit Oftedal, gjenvalg 2 år – Oslo
Styremedlem: Njål Eidhammer, gjenvalg 2 år – Os, Hordaland
1. Varamedlem: Sissel Tuveng, ikke på valg - Lillestrøm, Akershus
2. Varamedlem: Kari Mala, ikke på valg – Gvarv, Telemark
3. Varamedlem: Mette Martens, ny 2 år – Bønes, Hordaland
Valgkomite: Leder: Terje Gustavsen, Gjenvalg 1 år, Oslo
Medlem: Erik Jåstad, gjenvalg 1 år, Bergen, Hordaland
Medlem: Lena Ledang Nyenget, gjenvalg 1 år, Oslo
Vara:
Tharald Beck, gjenvalg 1 år, Oslo
Som vanlig dukket det ikke opp mange medlemmer på årsmøtet (dessverre).
Etter at årsmøtet var ferdig, så de fremmøtte en ufo-dokumentar på TV. Det
ble foretatt noen vedtektsendringer og NETIs årsmelding og regnskap for
2007 ble lagt fram og godkjent – de blir å finne i nyhetsbrev nr. 4/2008 samt
de nye vedtektene. Årsmøtet valgte med 100% oppslutning å gi Kjell Arne
Høviskeland og Rune Øverby kr. 1.500,- hver for sin innsats for NETI i
2007. Begge er svært takknemlige for denne hyggelige overraskelsen og
setter stor pris på det.
___________________________________________________________________________

Planlegger UFO- senter i Øyfjell
Innbyggerne i Øyfjell håper i framtiden å åpne et UFO-senter med egen
landingsbane og stjernekikkert. Også på Kongsberg har flere vitner observert
en UFO påskeaften.
VIGDIS HELLA
ØYFJELL/SKIEN Astri Bjerkeskaug, som først fortalte om sine UFOobservasjoner påskeaften, har i helgen blitt kontaktet av flere personer som
har sett et uforklarlig fenomen nær Åmotsdalen. Men også på Kongsberg
forteller vitner om et underlig lyslegeme i samme tidsrom. Odd Øya bor i
nærheten av elva Laagen, og spisset ørene da han hørte historiene fra
Åmotsdalen på TV. Han var ute og spaserte med kona og et vennepar da de
fikk øye på et lys i skogkanten.
- Vi så en slags trekant som lyste mot åsen. Først trodde vi det var en
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skogsmaskin, men synes det var litt rart at noen jobbet på påskeaften. Så
begynte lyset å bevege seg utover Laagen, og forsvant utover, forteller han.

Uten lyd
Den spesielle opplevelsen skjedde mellom kvart over ti og halv elleve
påskeaften, og altså like etter observasjonene i Åmotsdalen. Lyset var ikke
mer enn 600 meter unna, men beveget seg likevel uten lyd.
- Det var helt stille, og det var ingen forstyrrelser fra biltrafikk eller noe
annet. Først så vi bare lyset i skogkanten, men begynte så det å bevege seg.
Lyset var gulaktig som i et bål, og hun vi gikk sammen med, mener at det
var små lys ytterst som sirklet rundt det største. Hadde det vært en maskin,
ville det lyst opp områdene rundt seg. Det gjorde det ikke, sier han og er
overbevist om at det ikke kan ha vært en varmluftsballong.
- Da jeg hørte den forklaringen, tenkte jeg med en gang at det ikke kunne
stemme. Dette var noe helt merkelig som jeg ikke tror kan ha en naturlig
forklaring. Vi er jordnære mennesker og var ikke påvirket av alkohol, men
dette var helt spesielt, understreker han.

Lager UFO-senter
Etter at flere vitner har fortalt at de så et uforklarlig lysfenomen i
Åmotsdalen påskeaften, mener borgermester i såkalte Øyfjell city, Ole Dalen,
at observasjonene nå må tas på alvor. Han forteller at det sysles med ideen
om å etablere et senter dedikert til de underlige hendelsene.
- Det er jo tydelig at det skjer mye her som ikke kan forklares. I tillegg til det
som skjedde påskeaften, har det også vært en episode hvor en mann så et
lysfenomen lande og senere lette i skogkanten. Folk her mener at det ikke
bare er skrøner, og det ville være både morsomt og spennende å utnytte det
som har skjedd med et eget senter, sier han, men har foreløpig ingen
konkrete planer for hva senteret skal inneholde.
- Først må vi trekke folk til bygda med nye tomter. Men dette er spennende,
og kanskje vi kunne bruke det på en måte som er morsomt for barn. En
landingsbane og stjernekikkerter ville kanskje være noen ideer vi bør se på,
mener han. Kilde: www.varden.no 24.04.2006
___________________________________________________________________________
FORUM FOR NETIs MEDLEMMER – SEND INN SPØRSMÅL ELLER SVAR.
Viser til spørsmålene som jeg stilte i forrige nummer:
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?
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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.
Her kommer svarene som er sendt inn:
Svar på Kjell Arne Høviskelands spørsmål nr 3 i UFO-nytt nr 2:
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?”
Dette er et spørsmål det ikke finnes noe kort svar på.
Mennesker har til all tid oppnådd kontakt med utenomjordiske eller
mennesker fra andre dimensjoner. Disse menneskene har forståelse og evner
som er sterkere enn andres. Denne forståelsen og disse evnene ligger i oss
alle. Hos de aller fleste er denne forståelsen og disse evnene så undertrykt at
de til og med fornektes. De fleste mennesker kjenner ikke en gang i sitt eget
hjerte at her er det noe jeg må utforske! Det er et resultat av at Den Romersk
Katolske Kirke i århundrer har bidratt stort til at menneskene skulle kjenne
seg små, og måtte gå til kirken for å komme til Gud. Kirkens ansvar for
heksebrenning og jakten på de hemmelige ordenene rundt om i Europa som
hadde mye kunnskap som truet kirken etc. I nyere tid har Kabalens skjulte
arbeid for kontroll over menneskene, som Rolf Kenneth Myhre skriver om i
Neti-nytt nr 2, blitt videreført (Det er sterk forbindelse mellom
Kabalen/Eliten og Opus Dei og Den Romersk Katolske Kirke). Menneskene
har dermed blitt drevet mer og mer fra å kjenne sannheten i sitt eget hjerte det eneste sted man kan kjenne den, Sannheten, Gud, Kilden, Universet
eller hva man føler for å kalle den.
Forståelsen og evnene man trenger å utvikle for å oppnå å ”se” lenger enn
den fysiske virkeligheten i tid og rom, er at vi mennesker ikke bare er fysiske
vesener men også spirituelle vesener og innehar en del ikke-fysiske evner
(som med tiden har blitt undertrykt og latterliggjort).
De utenomjordiske som har evnen til å reise i universet har utviklet seg mye
lenger enn oss og eksisterer dermed i høyere dimensjoner, altså utenfor tid
og rom. Når de besøker oss er de som regel ”usynlige” for oss. De befinner
seg utenfor det våre fysiske sanser kan se og høre.
For at vi skal kunne forstå noe som foregår utenfor det fysiske område/
utenfor tid og rom, trenger vi å lære det spirituelle språket (den forholdsvis
undertrykte delen av oss), med andre ord Energi-språket. Det tar litt tid å
lære seg energi-språket. Trening gjør mester som på alle andre områder, og
alle med ønske om å lære det vil lære det, som i alt annet. Noen har disse
evnene sterkere enn andre fra de er født, men alle kan lære dem godt fordi
det er evner som egentlig er like naturlige som de fysiske evnene vi har.
For at du skal lære deg energispråket må du søke innover i deg selv, på den
måten søker du utover og kan finne all verdens svar, all kunnskap, fordi all
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kunnskap ligger i energiene rundt oss og i universet. Å lære seg energispråket er å lære seg til å bli klarsynt. På den måten vil verden åpne seg opp
for deg, og mennesket vil igjen føle seg stor slik vi i utgangspunktet er skapt.
Med dette vil mirakler og fantastiske ”uforklarlige” opplevelser kunne komme
som perler på en snor.
Med det rette fokus og den riktige intensjon vil du kunne oppleve hva som
helst du måtte ønske, også å treffe utenomjordiske. Det virker som om det er
en akselererende oppvåkning av (spirituelt) bevisste mennesker rundt om på
jorden. Flere tror og vet at utenomjordiske besøker oss og veileder oss. Slik
øker også de utenomjordiskes aktivitet fordi de samhandler med oss på
energinivå. Det virker som stadig flere mennesker får kontakt med
utenomjordiske, og flere er bevisste på at de faktisk har kontakt med
utenomjordiske. For de som ikke har utviklet sin spirituelle side kan slike
opplevelser forveksles med drømmer og fantasier og lett avfeies.
Når en viss andel av jordens befolkning har blitt opplyste vil vi offisielt sett
akseptere at det finnes enormt mange sivilisasjoner med intelligent liv rundt
oss i universet og at flere av dem besøker jorden og menneskene og vi vil
kunne reise i universet. Men det vil ikke plutselig en dag bli noen ”offisiell”
kontakt av de utenomjordiske som vil avsløre det hele. Den jobben må vi
mennesker gjøre selv. De er jo her, men menneskene ”velger å ikke se”, fordi
vi ikke har utviklet den evnen til å se dem enda, et valg vi hele tiden tar. Da
spanjolene for første gang seilte inn mot kysten i Mellom Amerika i sine store
båter kunne ikke indianerne se dem selv på nokså nært hold, fordi de aldri
hadde sett slike farkoster før, så det tok litt tid for dem også, sies det.
Hvor lang tid det vil ta kommer an på hvor raskt menneskene velger å
utvikle seg. Det vil skje når mange nok er klare. Kanskje er det i 2012 at
mange nok må ha tatt det valget. For mange snakker om valgets år og at det
avgjør i hvilken retning menneskenes utvikling vil gå. Med sin åndelige
utvikling er menneskene nå i ferd med å utvikle seg fra den tredje til den
fjerde dimensjonen. Derfor er denne tiden svært viktig, og det stiller krav til
oss som vi må mestre for å kunne utvikle oss videre i riktig retning. Denne
utviklingen krever en viss andel mennesker, derfor følelsen av å stå i stampe
eller å gå frem og tilbake for å få med oss de andre. De høyere energiene hos
de som går foran spres til og påvirker de som kommer etter og slik utvikles
menneskeheten som et team.
Selv kommer jeg fra en ikke-spirituell familie. Men behovet for å utforske
livet fra innsiden har likevel presset seg fram hos meg i tyve-årene. Jeg har
lyst å dele en opplevelse fra i sommer. Kornsirkelfenomenet fascinerte meg
mye etter foredrag av Eva Marie Brekkestø, så 10. juli reiste jeg med en
gruppe til Wiltshire i håp om å få se en kornsirkel. Om kvelden 2. juli følte
jeg for å tegne et symbol som jeg ville meditere over og ønske meg når jeg
kom til England. 11. juli, da jeg så bilder av de siste oppståtte kornsirklene,
så jeg til min store overraskelse at symbolet jeg hadde tegnet allerede hadde
oppstått nesten helt likt. Det var Jin & Yang som ble rapportert 7. juli. Den
lå svært skjult og en klarsynt mente den hadde oppstått 3. juli, ca 12 timer
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etter at jeg tegnet den. Når jeg kom inn i kornsirkelen satte jeg meg for meg
selv og mediterte. Jeg ba universet om at en av de som hadde laget
kornsirkelen om å komme til meg. Da kom det en mann gående i åkeren mot
meg. Det var en telepatisk kontakt og han var usynlig for det fysiske øyet,
men jeg "så" han. Han kom bort til meg og jeg ba han om å sette seg foran
meg, og det gjorde han.
Han var ca 2,05 - 2,10 høy, en tanke tynnere enn oss mennesker, litt lengre
armer og ben, og en tanke hvitere i huden enn oss nordmenn. Han hadde på
seg en hvit drakt, bukse og jakke, som var laget av et stoff jeg ikke har
sett. Drakten og stoffet virket mer moderne enn hva vi har. Forholdsvis
ettersittende, litt folder, stretch, beskyttende og det ga han nok den rette
varmen, det så mykt og behagelig ut. Jeg visste han var en av de som hadde
laget kornsirkelen. Og jeg følte at han visste at jeg hadde tegnet den før den
oppsto. kanskje var det et samarbeid mellom meg og dem... Vi kommuniserte
med tankene om betydningen av kornsirkelen og dens symboler, og jeg fikk
utvidet min forståelse som jeg ikke hadde da jeg tegnet den. Han var vennlig
og jeg følte at vi mennesker har kontakt med disse menneskene mer enn vi
kanskje er klar over. Jeg var åpen og med gode intensjoner, og var i det rette
moduset for en slik opplevelse. Jeg forsto det ikke med en gang, men etter
hvert at dette absolutt var en virkelig opplevelse. Jeg har aldri lest eller tenkt
så mye på det med de utenomjordiske eller ETV’s, og skjønte ikke før avreise
at det henger sammen med kornsirkelfenomenet. I senere tid har jeg lest
historier om utenomjordiske med helt sammenlignbare beskrivelser av
utseende og klær.
Kan jeg, kan alle. Første bud er åndelig utvikling. Ta ett skritt av gangen.
Som en god start kan jeg anbefale kurs i Silva UltraMind.
”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 bli temmelig forskrudd og absurd” (Rolf K. Myhre, NETInytt nr: s.12)
Mvh Helene Bøe
___________________________________________________________________________
En anbefaling: Steven M. Greers meditasjons-CD
Besøker du CSETIs hjemmeside av og til? (www.cseti.org) Da jeg var der
nylig ble jeg oppmerksom på at Steven selv nå har lest inn en meditasjonsCD. Den heter: Cosmic Consciousness; A course in advanced mantra
meditation.
Fra jeg bestilte den til den var i kassa mi tok det 9 dager.
Den består av:
* En innledning (2 min. 59 sek.)
* Zen Dome Meditation (45 min. 22 sek.)
* Mantra (20 min. 51 sek.)
Pris: 25 dollar pluss 10 dollar i frakt

25

Nå har jeg hørt på den og kan si at dette var veldig bra. Er du nysgjerrig på
hva han sier, bl.a. om å bli en ’cosmic ambassador’ så handler du den og
lytter! Du må selv finne ut hva mantraet og budskapet hans er. Han
snakker sakte og tydelig og du behøver ikke ha universitetsgrad i engelsk for
å forstå ham. Jeg håper flere enn meg vil unne seg den CD’en.
Hilsen Berit Oftedal
_________________________________________________________________________

Jordens Kolonisering fra Kosmos (2008)
oppfølgeren til "Jordens fjernhistorie i et nytt lys" (2000)
«himmelsønnene» forteller om fortidens historie, syndfloder og ragnarokk.
Oppfølgerboka er nå klar:
Denne er skapt etter oppfordring fra mange som ønsker
mye av den omfattende nett-informasjonen i
bokformat. Ettersom temaene på min nettside er så
vidtrekkende, er det primært temaet som boktittelen
her dekker, som først og fremst er med i denne boka.
Samt hvordan de høyere utviklede raser overvåker oss i
overgangen mot et kosmisk-planetarisk samfunn som
bygger på rene, menneskelige prinsipper, fri av
konkurranse, krig og fiendeskap. Boka er basert på de
mange opplysninger fra FYSISKE ufokontakter som er
skjedd gjennom det siste 40-50år, og de er langt mer
omfattende, og opplysende enn det som er allment kjent, der den
"demokratiske, frie verden" er bevisst villedet og kneblet av den omfattende
desinformasjon rundt fenomenet som de herskende maktstrukturene
(militærmakt og pengemakt) har bedrevet så intensivt i samme epoke.
Boken som koster kr. 198 er på 224 sider i A5 format
med masser av bilder og illustrasjoner.
Den utsendes direkte fra forfatter, og selges foreløpig
KUN herfra. Ved utsendelsen vedlegges giro for betaling
innen 30dager, og frakten for boka er kr 23.
Men som tilbud til NETI-medlemmer sendes boka ut til
prisen av kr198 inkl. porto! Men da må man skrive at
man er NETI-medlem i mailen.
Husk ellers og skrive riktig navn og adresse i
bestillingsmailen til runeespa@gmail.com Kan også
bestilles via tlf 62580886, eller brev til min adr. 2338
Espa. I neste nyhetsbrev kommer utdrag fra boken.
Mer info på; http://galactic.no/rune/jordkol08.html
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Observerte mystisk lys i Beiarn.
Flere må ha sett det underlige lyset vi så natt til lørdag, sier Gjermund Molid
fra Saltdal.
Han har ingen forklaring på det han og to andre observerte fra vestsiden av
Beiarfjellet sent fredag kveld. Men underlig var det, og nå håper Molid at
andre har sett det samme, eller har en forklaring på hva de tre på hytten fikk
se i Beiardalen. Hyttende befant seg i ligger på østsiden av dalen, på
Beiarfjellet, like etter tunnelen.
- Vi satt i stua på hytta da jeg plutselig så et rart lys utenfor vinduet. Først
trodde jeg det var gjenskinn fra tv-en, men så så jeg at det beveget seg og at
det befant seg langs dalsiden mot vest. Det var oransje-rødt og skimrende, og
kunne absolutt ikke være et fly eller helikopter, sier Molid, og understreker
at selv om det var sent fredag kveld så var observasjonen til de tre på hytta
ikke et resultat av rødvinsrus.
Det skjedde klokken ti over halv tolv på kvelden og det merkelige lyset
beveget seg oppover dalen og forsvant til slutt rett til himmels og ble borte. Vi
observerte det i flere minutter og kulelyn kan det ikke ha vært, mener Molid
bestemt. Saltdalingen vil ikke slå fast at det var en såkalt UFO han og de to
andre på hytten fikk se fredag kveld. - Men noe var det, og jeg skulle gjerne
hatt en naturlig forklaring på det, sier Molid.
Kommentarer fra lesere: Kan være noen såkalte kuler “spheres” lys kuler
som er et relativt nytt fenomen, noen tror at de er Ånder, noen en slags
gasser, jeg vet ikke hva det er jeg, men jeg vet mange har sett dem. Det er
skrevet bøker om dem til og med.
av Anja E.
Jeg observerte et lys som beskrevet for ca 10 år siden i Beiarn på Moldjord.
Jeg var ute å jogget en sen vinterkveld da et sterkt lys plutselig sto over meg.
Det sto stille før det etter noen minutter forsvant til siden og opp. Det var
skikkelig skremmende! SK av Solrun K.
Kilde: www.an.no (Avisa Nordland) Vidar Berg 26.04.08
________________________________________________________________________

En UFOrklarlig historie.

Det er mangt mellom himmel og jord. Uforklarlige hendelser som man ikke
glemmer og stadig lurer på. En vinterdag på slutten av 70-tallet, kjørte jeg
sammen med min datter Sissel, som da var 14-15 år, fra Fauske til Bodø.
Været var ikke det beste, snøfokk og til dels dårlig sikt. Vi nærmet oss Vågan
da jeg i speilet så lysglimt et stykke bak oss.
”Nå må vi passe på, en ambulanse nærmer seg”, sa jeg til min datter. Det
gikk noen minutter før vi igjen så lysglimtene. Jeg kjørte ut til siden, stoppet
og ventet på at ambulansen skulle passere. Ingen ambulanse kom og nå
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skjedde det noe merkelig. Like bak bilen sto noe kjegleformet med flere
blinkende nærmest oransjefargede lys. ”Hjelp en UFO”, kom det fra Sissel.
Klart vi ble redd og pustet lettet ut da gjenstanden, som var på høyde med
bilen, plutselig lettet og forsvant. Vi hørte ingen motordur og satt nærmest
paralysert tilbake. Nå var det om å komme seg hjem, men hva skjedde
videre? Bilen hadde mistet motorkraften og det var med hjelp av første gir vi
kjørte opp Naurstadhøgda. På tur ned mot Tverlandet, fikk jeg mer fart på
bilen, og etter hvert som vi nærmet oss byen, ble bilen stadig bedre.
Da vi redd og oppskaket kom hjem og fortalte hva vi hadde opplevd, ble vi
heldigvis tatt på alvor. Hva hadde vi sett? Var det lys fra toget eller kanskje
et helikopter? Ingen tog hadde plassert og det hadde ikke vært registrert
noen aktivitet i luften i følge militæret og luftkontrollen. Vi lurer stadig på
hva vi egentlig så? En utrolig og merkelig opplevelse, som vi aldri glemmer,
var det i hvert fall.
Kilde: www.norsia.no Mars 2007, Tekst: Sylvia Karlsen.
___________________________________________________________________________
RAPPORT FRA ALTERNATIVMESSA I TRONDHEIM 18.-20.4.08
- i lys av NETI'S DELTAGELSE DER

Skrevet av Rune Øverby, 22.4.08 som fletter inn en del åndelige
betraktninger her også;

KA slapp med kun en bensinfylling på turen- så Skoda er ingen tørst bil!!
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Jeg var invitert av NETI-formannen, Kjell Arne Høviskeland, og holde to ufoforedrag under messa, og KAH ankom meg på Espa i en innleid bil allerede
torsdag ettermiddag. Det lå mange mil foran oss, for det tar jo sin tid å
snegle seg oppover Østerdalen (min barndoms dal og Rena, der jeg er
oppvokst), når man kun har så trege fremkomstmidler som en "jordisk bil"
(hehe). Nei, ikke det at den innleide 96-Skoda ikke var god nok, den er jo
tross alt 10år nyere enn min egen bil, og gjorde utmerket jobb som jordisk
fremkomstmiddel hele veien. Så turen nordover gikk greit, og etter å ha
handlet litt brød og mat på Støren, ankom vi Sandmoen Camping før det ble
mørkt. Der hadde KAH bestilt oss en selvbetjeningsleilighet, med
minikjøkken og bad, så selv om det ikke var mange kvadratmeterne å boltre
seg på, så var det helt fint, med køyesenger i to etasjer. Den lå inntil E6 på
ene siden og en annen vei på andre siden, men KA's snorking (hehe) var et
mye større problem enn veistøy første natta, men avtok mye de andre
nettene - eller at jeg selv var så langt "ute" da, at jeg ikke hørte det (hehe neida- KA; alle snorker vi vist….ikke bare du!)

Neste morgen var det ei drøy mil inn til Spektrumbygget i Trondheim, der messa skulle arrangeres,
og vi måtte spørre oss litt fram for å finne området
som ligger på ei halvøy, som Nidelven skaper litt
vest i byen, der den slynger seg mot havet. Men
det ble litt forvirring da vi ankom bygget, for det
viste seg at det også skulle arrangeres håndballNM i andre delen av det store bygget. Så den
delen av messehallen der det "mystiske" foregikk,
var på "baksiden". Men bildet under viser altså
den delen der håndballen foregikk og gutta på vei
inn her med bagger, var nok deltakere der.
På bildet her har Kjell Arne så vidt kommet seg ut av køya.
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pila mot stedet der det foregikk i Trondheim.
Første morgenen gikk med til å rigge til standen og få info-materialet opp.
Det var faktisk bra besøk på messa også på fredagen, men som vanlig er på
slike 3dagers messer, så var det lørdagen som var mest besøkt. Lørdag var
også første foredragsdag av de to ufo-foredragene jeg hadde forberedt. Det
foregikk kl 18, og som vanlig blir det litt hektisk når man først skal "få ut"
foregående foredragsholder av rommet, samt "folk" - før man kan få opp det
tekniske med pc og projektor etc.
Omtalen av første foredrag var slik i programmet:
"kontakt til utenomjordiske og UFOfenomenet i åndelig lys"
- og om de ufo-besøkende og hvordan og HVORFOR denne informasjonen er
blitt hemmeligholdt av militære og myndigheter i hele den vestlige verden
etter 2.verdenskrig, informasjon fra flere avhoppende og pensjonert
militære i høyere stillinger har frigitt mye sensasjonelt materiale om dette
de siste årene - men også denne informasjonen er i stor grad blitt kneblet
av den "styrte presse" i kompaniskap med verdens
penge/kapital/militærkrefter.
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Men som vanlig gikk tiden fort, så siste delen av foredraget, som bl a var mer
inn i Greer's arbeide etc. ble det ikke tid til. Men de ca 30-40tilhørere virket
meget interesserte og jeg ble raskt "omringet" etter foredraget av folk som
ville har mer info/kjøpe boka mi etc, så mange ble anmodet om å møte på
standen, som ble et samlingspunkt for noen av de mange interesserte resten
av kvelden. Ja, noen av dem kom også "enskomst" neste dag for å prate mer,
og det er jo virkelig morsomt.
Og som typiske er på slike messer er det en overvekt på 80-90% kvinner. De
er jo ofte mer interessert i mer "følelsesbasert informasjon/stoff". Men
ettersom vårt/mitt stoffbidrag i dette var både mer "teknisk" og konkret, så
var det nok kjønnsbalansen av lytterskaren på mine foredrag mer ca 50%.
Det dukket også opp noen meget våkne "stjernebarn" (høyskolestudenter) av
begge kjønn etter foredraget, som var veldig interesserte. Jeg fletter jo også
alltid inn det åndelige aspekt i mine presentasjoner, i større eller mindre
grad, for det er jo tross alt "åndelige vesener" vi egentlig er -skjult av den
ytre, materielle "kappe/kropp".
Lørdag var også toppdag for Kjell Arnes salg av medlemskap og dvd-filmer fra
standen, der han fikk omtrent dobbelt så mange betalte medlemskap som
han hadde regnet med, så da er det jo all grunn til å juble. Selv har jeg en
viss (les stor) motvilje mot å "være kremmer" - men jeg var gladelig på
standen for å fortelle, og høre folks "egne opplevelser og historier" som var
både mange og interessante. Men KA som jo også er "selger" i sin daglige
jobb, trives vist godt med slikt, mens jeg trives mer i min nåværende hverdag
som heltids "ånds/ufo-forsker" -så lenge jeg har råd til å leve i den gleden,
før "sulten" trekker meg tilbake til "arbeidskjøperne" (ja, det er det de er - de
gir intet - de kjøper ens arbeidskraft, som altfor mange i dag må selge i
områder de blir "kvalme av"- der de tvinges til å "åndsprostituere" seg -altså
selge sin skape/arbeidsevne i felter de slett ikke føler noe for. Men sukk- slik
er altså livet i overgangsstadiet- før JORDEN blir en sann og virkelig human
og menneskelig klode - der all form av prostitusjon, både kjønns-og
åndsprostitusjon - er overflødiggjort, der samfunnets felleseie skaper så mye
helautomatisk produksjon av varer og mat at det blir mer enn nok til alle.
Om det; også i den nye boka mi der samfunnsmodellene på kloder som for
eksempel Korendor, blir referert, ut fra den omfattende
kontakten/informasjonen som skjedde på 60tallet, men som så effektivt er
blitt kvalt av myndigheter og maktapparatet her).
På nabostanden vår kom vi i prat
med Berit og Hans Skaret - se
bildet over (Standen Steinsmia).
De solgte som så mange andre
"mest juggel" som de fleste har
mer enn nok av fra før (regner
med at damene tok til seg den ja hehe, og dette selvsagt ikke for å
fornærme noen som kjøper
"drømmefangere" og annet tull).
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Men de er meget hyggelige folk som trøndere flest jo er, og jeg trekker dem
fram fordi de fortalte om en meget interessant UFO-opplevelse for noen år
siden, ved Jonsvatnet, som er Trondheims vannforsyningssjø. Over den så
de begge - og også flere andre observatører - en stor flygende tallerken, og
så nær at de tydelig så runde vinduer rundt om periferien! Og ikke nok med
det - de så også tydelig MENNESKER på innsiden av vinduene! Og dette siste
gjorde en av de "tøffe mennene" som var med dem, ble så redd at han
"virkelig vart skremt ja" -som skremmer'n Trond Kirkevaag lagde moro med i
andre sammenhenger riktignok.
Vil senere lage en bilde montering av dette og legge det ut i forlengelse av
http://galactic.no/rune/ufmoter.html
men den var neppe så stor som det lavtliggende moderskip skissert under,
men vinduene må ha vært mer tydelige, ettersom de tydelig så folk på
innsida!!

Søndagen var også grå i Trondheim, til tross for at hele helgen var spådd
med fint vær fra værmeldingen. Men det var kanskje en fordel for
medlemsbesøket på messa, for gråvær frister jo mer inneliv. Som vanlig er i
slike messer, så foregår flere foredrag samtidig, og NETI's ufo-foredrag hadde
fått tildelt rimelig store rom, men med kort tid mellom hver "innvandring"(58min) så blir det dårlig luft og ganske varmt for mange. Men søndagen var vi
først ute, allerede kl 12, og rommet var da ikke brukt før på dagen, slik at
det ble bedre tid å rigge det tekniske klart. Det var færre lyttere på søndag,
kanskje 25, men flere kom etter hvert. Men messa fikk tydelig flere besøkere
litt senere på dagen.
Foredraget mitt var; JORDEN BLE "SÅDD" FRA ROMMET;
Hvordan JORDEN er kolonisert fra andre kloder - av "gudene" som
"sådde/satte ut" forskjellige livsformer, og fortsatt er her "i det skjulte" for å
overvåke "sitt avkom".
Ellers er det jo slik at hadde jeg påstått å kunne kanalisere romfolket "live" der "de" kunne gi direkte svar, så hadde det selvsagt trukket langt flere
(kvinner..hehe). Ja, for på nettopp de "ånds-seansene" der det foregikk slike
ting, var det stappfullt. Jeg var på et par slike, og det er jo spennende nok,
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selv om det ikke kom ting opp av "allmenn nytte og interesse" - og folk flest
fikk neppe høre ting de ikke viste fra før. Men men, hver sin smak, og det
skal jo være noe for alle på slike arrangementer. Og det kan jo både være
trygt, litt artig og godt å høre at bestemor står bak en og er med fra andre
siden.
Ellers skilte jo NETI seg ut fra alle de andre, at vi ikke solgte all mulig juggel
og lovnader. Dette ikke som noen kritikk av de som driver i "de bransjer" selv om det selvsagt gir langt mer (og mer lettjente) "gryn". Men vi kan da
faktisk mene at vi var av de kanskje relativt få "utstillere" som var der for å
gi (altså fri informasjon og opplysning), og ikke ha/få (les primært bissniss).
Det er jo en skam at de få innen myndighetene, som kjenner sannheten bak
"ufo-gåten" holder dette så skjult, at slike frivillige som oss, skal underkaste
oss både strev, latterliggjøring og utgifter, for å få denne virkeligheten fram,
som (skjulte) deler av maktapparatet gjør alt for å hemmeligholde og kneble.
For at vi ikke skal få alternativer til den mentale slavebinding som skjuler
seg bak det "frie (dollar-)demokrati". Som Steven Greer sier; ufo-coveruppet
dreier seg i høy grad om kontrollen av folk via penger og "olje". Og at vi ikke
må gis samfunnes-ideer inn i "demokratiet" som går på systemer fri av
penger og "bissniss" - slavebindingsmediet som våre kosmiske storesøsken
der ute, for lengst har gjort seg fri av…
Jo, det er bare å lengte etter den dag
da vi kollektivt våkner opp fra denne
onde, men "virkelige" drøm av (penge)marerittet - slik man ellers våkner opp
fra de vanlige mareritt og plutselig ser
at det hele kun var en "vond drøm"
plantet inn i samfunnet som "eneste
alternativ". Og mens vi venter på det,
får vi bare tålmodig fortsette å prøve å
opplyse alle de uvitende der ute (nei dette ikke som noen ovenfra og ned
bemerkning - alle er like gode, og alle
gjør så godt de kan ut fra sitt eget
ståsted tross alt!)

Marte til høgre- en av de virkelig
våkne, unge studentene som var
innom og som kom begge dager. Til
venstre: K.A.Høviskeland
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Her et lokalt NETI-medlem som virkelig har vært søkende hele livet.

avreise og pakking av bil før returen søndag kveld

på hjemveien var været flott -og viste litt av hvilken fantastisk flott og vakker natur som vår
Jord kjærtegner oss med - her i utsikten mot Tronfjell ved Tynset.
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Nyhetsbrevet ble avsluttet fredag 16.mai 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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