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REDAKTØRENS SPALTE.
Kjære medlemmer i NETI. Beklager forsinkelsen med denne utgaven, men flyttingen og det å
komme helt i orden her i Fredrikstad, tok lengre tid enn antatt. Men til slutt så har du en ny
utgave klar til å leses. Mye har skjedd på UFO-fronten i sommer, mer om dette kommer i
neste utgave som allerede er påbegynt.
Turen til Hessdalen som vi annonserte om tidligere, blir gjennomført som planlagt i
samarbeid med Prosjekt Hessdalens Venner ved forsker Erling Strand. Vi er minst 11 som
skal delta og alle har fått en plass å bo. Mer om hva som skjer under UFO-dagene i Hessdalen
15.-17.august kommer i neste utgave nr. 5/2008.
I denne utgaven står astronauten Edgar Mitchell fram i media og sier at USA har skjult Ufoer
i 60 år og at Vatikanet åpner for liv i rommet for å nevne noe av innholdet. Utdrag fra den
nyeste boken til Rune Øverby er også å finne her. Kan også fortelle dere om at vi er nå 157
medlemmer i NETI, et medlemstall som fortsatt vil øke framover. Informerer også om UFOMØTER/videokvelder på alternativsenteret, i Pellygata 80 (2.etg.) i Sarpsborg, som blir
avholdt første tirsdag i hver måned framover f.o.m. september. Håper mange ufo-interesserte
tar turen dit for å høre på foredrag samt se ufo-dokumentarer. Se mer info i nyhetsbrevet.
God fornøyelse med denne utgaven! Mvh Kjell Arne Høviskeland

ASTRONAUT: “HAR SKJULT UFOER I 60 ÅR”
(VG Nett) Alien har tatt kontakt med oss
på jorden flere ganger, mener Apollo 14astronauten Edgar Mitchell. Men
myndighetene har prøvd å skjule det.
Edgar Mitchell var den sjette mannen til å
gå på månen, etter at han tok turen med
Apollo 14 i 1971. Nå forteller astronauten
i et radiointervju at både han og mange
andre i NASA har visst om romvesener
som har kommet til jorden. Men han
forteller at myndighetene hele tiden har
prøvd å dekke over hendelsene.
Roswell hendte. De ligner ikke på oss i det hele tatt. De er mindre, og vi syntes de så
relativt rare ut, forteller han i intervjuet. 7. juli 1947 skjedde det som i ettertid er blitt den
mest omdiskuterte episoden i UFO-debatten. Personell fra flybasen Roswell sendte ut en
pressemelding der de skrev at de hadde funnet en flygende tallerken ved en gård i nærheten.
Kort tid etter sendte sentralkommandoen til flyvåpenet ut en melding om at funnet var en
topphemmelig værballong og ikke en flygende tallerken.
Mitchell mener nå at Roswell skjedde, og at den offisielle forklaringen til flyvåpenet er en
dekkoperasjon. I radiointervjuet fortsetter han med å fortelle at teknologien vår ikke er i
nærheten av deres, og at hvis de var fiendtlige hadde vi vært borte. For lengst.
Han sier videre at det ikke var mange som ble fortalt det, men at han var heldig nok til å
være en av dem. Dekkoperasjonen skal visstnok ha fungert, men at det etter hvert begynte å
lekke informasjon, og at noen derfor ble brifet om situasjonen, ifølge dailymail.co.uk.
Trodde det var en spøk. Radioverten som intervjuet Mitchell, Nick Margerrison, forteller
til Daily Mail at han trodde han ble utsatt for en spøk. Men etter hvert forsto han mer og mer
hvor alvorlig astronauten var, og at dette ikke var en spøk.
- Han var helt seriøs, og det var ifølge ham et udiskutabelt faktum at romvesener var der ute,
forteller han. Den tidligere arbeidsgiveren hans, NASA, sier dette i en kort uttalelse:
- NASA jobber ikke med å finne UFOer. NASA driver ikke med noen dekkvirksomhet for å
skjule aliener på jorden eller noe annet sted i verdensrommet. Dr. Mitchell er en stor
amerikaner, men vi deler ikke hans syn på denne saken.
- Prøvde tankeoverføring. Apollo 14-astronauten har den lengste kjente månevandringen
på 9 timer og 17 minutter sammen Alan Shepard. For fire år siden kom Mitchell også med
påstander om UFO-besøk. John F. Kennedy skal ha vært den siste presidenten som ble
informert om disse, før selv også presidenter ble holdt utenfor, ifølge intervjuet med St.
Petersburg Times.
Romekspert Erik Tandberg er skeptisk. I mars 2007 hørte han selv Mitchell på et foredrag
på Blindern i Oslo. - Det var et interessant foredrag om selve måneferden. Men det kom litt
av hvert mot slutten, sier Tandberg nøkternt.
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Han forteller at allerede under måneferden drev Mitchell med et tankeoverføringseksperiment sammen med venner på jorden. Mitchell har den siste tiden brukt lang tid på å
bygge opp et institutt for alternative behandlingsmåter og forskning på menneskesinnet.
Mitchell mener selv å ha blitt kurert for nyrekreft gjennom tankekraft.
Av Nicolai Eggen Delebekk og Svein Olav Langåker 24.07.2008 kl. 11:39 Kilde: VG NETT

UFO-MØTER PÅ ALTERNATIVSENTERET I SARPSBORG.
NETI ved Høviskeland og daglig leder på alternativsenteret, Lillian Anita Halvorsen, har blitt
enige om å starte opp med faste UFO-møter første tirsdag i hver måned f.o.m. september av.
Her skal det holdes korte og lange foredrag, spørsmålsrunder, meningsutveksling samt visning
av UFO-dokumentarer. Følgende datoer er klare med start kl 18.30: Tirsdagene 2.september,
7.oktober, 4.november og 2.desember. Adressa er Pellygata 80, 2 etg. Tlf.nr dit er 9822 9822.
Hjemmeside: www.alternativsenter.com . Det ledende senteret for alternative behandlinger og
personlig vekst i Sarpsborg. Ta kontakt med Høviskeland for ytterligere informasjon.
Velkommen alle medlemmer i NETI, ta gjerne med andre ufo-interesserte. Inngang kr. 30,som inkluderer kaffe/te.
_______________________________________________________________________
VATIKANET ÅPNER FOR LIV I ROMMET.
En god katolikk kan godt tro på romvesener, har Vatikanet bestemt. Det er pavestatens
sjefsastronom som har gått god for at det kan finnes romvesener, og avviser at det skulle
stride mot den katolske kirkes trosbekjennelse. Det betyr at det ikke nødvendigvis er så enkelt
som at ” i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden” – men kanskje også ”en rekke andre
planeter med livsformer, som kan ligne vår egen”.
Etter min mening er det en mulighet for at det er liv på andre planeter, sier pave Benedikt
XVIs vitenskapelige rådgiver og sjefsastronom Jose Gabriel Funes, til Vatikanstatens egen
avis. ”På samme måte som det er et vell av skapninger på jorden, så kan det være andre
skapninger, også intelligente, som er skapt av Gud. Dette står ikke i motsetning til vår tro, for
vi kan ikke sette grenser for Guds kreative frihet”, sier Funes. Det er ikke mer enn 16 år siden
den katolske kirke innrømmet at det var feil å fordømme astronomen Galileo Galilei, som for
400 år siden påsto at jorden ikke er sentrum i universet.
Kilde: VG juli 08
___________________________________________________________________________
NY BOK: Bestill boken av Maarit M.Hanssen : "Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet
eller science fiction. HAARP i Norge” .De norske haarp-radarene ligger i Tromsø og
Svalbard. De tilhører EISCAT, et internasjonalt selskap. Hanssen mener at de ikke er under
demokratisk kontroll. Prisen på boken er 198 kroner per bok inkludert porto. Boken kan
bestilles på telefon: 32881456 eller via e-mail: maarit@online.no Den kan også kjøpes på en
bokhandel. Mvh Maarit M.Hanssen, Kobbervikdalen 100, 3036 Drammen.
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Kalahariørkenen, Botswana, 7.mai 1989, kl. 13.45
Oversatt av Berit Oftedal
Her følger noen nedtegnelser rundt en antatt nedskytning av et ET-skip i Sør-Afrika i 1989.
Noe som gir rapportene troverdighet, er det faktum at da en velkjent europeisk UFO-forsker
ankom USA for en forelesningsserie, ble han møtt av to sikkerhetsagenter som ga ham
beskjed om ikke å nevne denne hendelsen i sine foredrag.
Forskeren Michael Hesemann hevder at filmen om et ”alien-intervju” som i 1997 ble lekket til
allmennheten, faktisk viste en utspørring av en av de ET-overlevende fra dette krasjet.
Det anonyme intervjuobjektet, ”Victor”, som er med i opptaket, bekrefter at intervjuet fant
sted i 1989.
Ifølge tidligere oberst i Sør-Afrikas flyvåpen, James Van Grunen, som har dokumenter i
saken, ble et ET-skip i 1989 brakt til Wright-Patterson (base i USA, o.a.) fra Sør- Afrika.
I mai 1989 sporet NORAD en gruppe ukjente objekter som dro i retning Afrika. Sør-Afrikas
flyvåpen ble varslet og en Mirage Fighter ble sendt opp for å avskjære objektene. Et av dem
ble skutt ned. S.A.A.F. (flyvåpenet) fant det nedskutte objektet, en skiveformet gjenstand
med underlige merker på med tre ikke-jordiske skapninger i (1 død, 1 alvorlig skadet og 1 i
perfekt tilstand) og flyttet alt dette til Pretoria A.F.B. (flybase, o.a.)
Da de ikke visste helt hvordan de skulle håndtere materialet de hadde eller skapningene, ble
alt byttet i to atomenheter med regjeringen i USA, og så ble materialet brakt via et tredje land
til Wright Patterson A.F.B. Kilder der bekrefter denne historien. Jeg har transkriberte
intervjuer med Van Grunen og andre involverte, inkludert SAAF-piloten som skjøt objektet
ned.

Flyvåpenet i USA og Sør-Afrika har hatt som standardsvar: ”Ingen kommentar” til denne
saken med unntak av å si at ”ingen gjenstand av ukjent opprinnelse ble forfulgt av NORAD
på det tidspunktet…” Men, NORAD sier de sporet/forfulgte 10.000 objekter av ukjent
opprinnelse i løpet av 1989 og mange på det aktuelle tidspunktet.
Bill Knell er en UFO-veteranforsker, populær mediagjest og konsulent. I fjor (2007, o.a.)
undersøkte han UFO-saker og presenterte 120 lysbildeforedrag i 49 stater i USA pluss i
Canada. Bill er tilgjengelig for spørsmål og intervjuer. Ring Bill eller Cathie Knell (24
timer) på (718) 591-1854.

UFO BBS
Det følgende er en opptegnelse av noe som skjedde 7. mai 1989, kl. 13.45 GMT.
Fregatten ”SA Tafalberg” meldte via radio til hovedkvarteret i Cape Town at en UFO i
retning det afrikanske kontinentet hadde kommet til syne på radaren deres. Den dro i
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nordvestlig retning i en antatt fart av 5746 nautiske mil/timen! Hovedkontoret for sjøtjenesten
mottok og bekreftet at gjenstanden også var sporet av flybåren radar, militær bakkeradar og
ved DF Halan International airport ved Cape Town.
Gjenstanden kom inn over sørafrikansk luftrom kl. 13.52 GMT. Det ble forsøkt å få
radiokontakt med objektet, men alle forsøk slo feil. Valhalla flybase ble alarmert og 2
våpenførende Mirage MIG-fightere ble sendt opp. Gjenstanden endret plutselig kurs i stor
hastighet, noe som var umulig å følge for et militærfly. Kl. 13.59 GMT rapporterte
skvadronleder Goomen radar og visuell bekreftelse på gjenstanden. Det ble gitt ordre om å
gjøre klar og avfyre en Thor 2 laserkanon mot gjenstanden, noe som også ble utført.
Skvadronleder Goomen rapporterte flere blendende lysglimt som slo ut fra objektet.
Gjenstanden begynte så å sjangle mens den fortsatte nordover. Kl. 14.02. GMT ble det
rapportert at gjenstanden mistet høyde i en fart av 3000 fot/min. og så, i stor fart, stupte den i
en vinkel på 25 grader og slo ned i ørkenterrenget 80 km nord for Sør-Afrikas grense med
Botswana, et sted midt i Kalahariørkenen.
Skvadronleder Goomen ble instruert til å sirkle rundt området til gjenstanden var oppsamlet.
Et team sikkerhetsfolk fra flyvåpenet, sammen med medisinsk og teknisk personell, ble hurtig
brakt til området for undersøkelser og oppsamling.
Funnene var som følger:
1)
2)
3)
4)

et krater på 150 m i diameter og 12 m dypt
en sølvfarget skiveformet gjenstand kjørt fast i kratersiden i en vinkel på 45 grader.
rundt gjenstanden var sand og stein smeltet sammen av intens hete
intens magnetisk og radioaktiv stråling rundt gjenstanden førte til at flyvåpenets
medbrakte elektroniske utstyr feilet
5) det ble foreslått av teamets leder at gjenstanden ble flyttet til en flybase for videre
undersøkelser og det ble gjort. Terrenget der det hadde skjedd ble så fylt igjen med
sand og grus for å skjule at noe hadde skjedd.

Spesifikasjoner om gjenstanden:
Følgende er spesifikasjoner som kom frem etter den innledende undersøkelsen på flybasen:
1) Type skip: **** Ukjent, antatt utenomjordisk
2) Opprinnelse: ***** Ukjent, antatt utenomjordisk
3) Identitetsmerker: *** Ingen, underlige insignier skåret inn i metallet på siden av
gjenstanden
4) Dimensjoner: lengde ca. 20 yards
høyde: ca. 9.5 yards
vekt: antatt ca 50.000 kg
5) Konstruksjonsmateriale: ukjent; sendes lab. for videre undersøkelser
Anmerkninger: En hydraulisk type landingsutstyr var fullt på plass, noe som ga en antakelse
om elektroniske problemer som årsak til styrten. Dette kunne også være forårsaket av
avfyringen av Thor 2- kanonen mot gjenstanden. Mens undersøkelsene pågikk hørtes
plutselig en høy lyd. Man så da at en luke eller inngang på undersiden ble åpnet på gløtt.
Denne åpningen ble senere presset mer åpen med vha. tungt mekanisk utstyr. To humanoider
kledd i tettsittende grå drakter kom til syne og ble raskt ført til et improvisert medisinsk senter

5

ved basen. Diverse gjenstander ble hentet ut fra gjenstanden for analyse. Skipet ble plassert i
sterile omgivelser. Medisinsk rapport på humanoidene:
Opprinnelse: ukjent, antatt utenomjordisk
Høyde: 4-4.5 fot
Hudfarge: gråblå
Hudtype: glatt, svært elastisk
Hår: fullstendig hårløs overalt
Hode: uproporsjonalt stort i forhold til kroppen, høyt kranium med mørke blå merker rundt
hodet
Ansikt: fremtredende kinnben, store øyne som skrår oppover mot siden av ansiktet, ingen
pupiller. Liten nese med to nesebor, smal stripe til munn uten lepper, vid kjeve i
forhold til menneskers, ikke synlige ører
Hals: veldig tynn i forh. til mennesker
Kropp: lange og tynne armer som rekker til like over kneet, hender med tre ”fingre” bundet
sm. som på en fugl, kloliknende negler. Torso, bryst og mageregion dekket av et
slags skjellet lag med hud, små, smale hofter. Korte og tynne ben.
Genitalier: ingen ytre kjønnsorganer
Føtter: 3 ”tær” uten negler, men festet sammen som på fugler med svømmehud mellom.
Anmerkninger: Pga. at humanoidene viste en aggressiv holdning kunne ingen blod- eller
vevsprøver tas. Da de ble tilbudt ulike sorter mat nektet de å spise.
Kommunikasjonsmetoden er ikke kjent og antas å ha vært telepatisk. Humanoidene holdes
innesperret på en hemmelig flybase mens man avventer videre undersøkelser. Man har bedt
om en-veis-tur for begge humanoidene til å bli ført til Wright Patterson-flybasen i USA for
videre undersøkelser og forskning.
Dato for tur til Wright Patterson: 23. juni 1989.
Denne informasjonen har kommet fra en svært god kilde, en venn av meg (aner ikke hvem
”meg” er, o.a.) som var politioffiser i Yorkshire i 25 år. Den innledende info’en om denne
saken kom fra sør-afrikanske sikkerhetskilder, fra en person innenfor nettverket, som ga
denne info’en til min venn. Han hadde det fra BOSS (Bureau Of State Security) i Pretoria,
Sør-Afrika. Dette sør-afrikanske krasjet ble kjent som Project ”Black Horse”.

Siden kom en kommentar til at CSETI la dette ut: ”4.jan. 2001, fra en korrespondent:
Ikke til å undres over at verden lurer på vår troverdighet vedr. UFO-observasjoner når
rapportene er så unøyaktige.”SAS Tafelberg” (SAS: South African Ship) er ikke en fregatt
men et forsyningsskip til flåten. En stor del av navn, staving og datoer, tidspunkt og steder er
feil. Om dere må offentliggjøre, vær da så snill å gjøre verden den tjenesten at dere publiserer
rett informasjon.”
(Oversatt av Berit Oftedal, kilde: www.cseti.org/crashes/069.htm)
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GODKJENT ÅRSMELDING FOR NETI 2007
INNLEDNING.
Undertegnede ble valgt som leder for NETI søndag 4.mars på årsmøtet i Bergen. Året 2007
var det mest aktive året i NETI på flere år og en rekke arrangementer ble avholdt. På årsmøtet
i Bergen søndag 4.mars ble styret utvidet fra 5 til 7 medlemmer, noe som gjorde at flere
jobbet med sine oppgaver og arbeidet ble fordelt. Av arrangementer som ble gjennomført i
2007 må nevnes turene til Hessdalen, 10-års markering av NETI som organisasjon i november
samt at en gruppe av medlemmer i NETI tok turen til Leeds i oktober for å delta på UFOkonferansen der som tok for seg emnet ”Roswell 60” – markering på at det er 60 år siden en
UFO styrtet i Roswell. NETI var også tilstede med egen stand på alternativmessene i Bergen
og Oslo.
STYRET I NETI 2007.
Årsmøtet i NETI 2007 ble avholdt på Rica Travel Hotell i Bergen. Fram til årsmøtet 4.mars
besto styret i NETI av:
Leder: Tore Alfstad, Oslo
Nestleder: Torgeir Sjøstrøm Hansen, Sæbøvågen
Sekretær: Kjell Arne Høviskeland, Lena
Kasserer: Kitty H.B. Kristiansen, Sæbøvågen
Styremedlem: Berit Oftedal, Oslo
1.varamedlem: Nina Wesseltoft, Oslo
2.varamedlem: Kari Mala, Gvarv
3.varamedlem: Angelika Sverdrup, Ålesund
Valgkomiteen:
Leder: Terje Gustavsen, Oslo
Medlem: Erik Jåstad, Bergen
Medlem: Lena Ledang Nyenget, Oslo
Varamedlem: Tharald Beck, Oslo
Etter årsmøtet består styret av følgende medlemmer:
Leder: Kjell Arne Høviskeland, Lena
1.nestleder: Torgeir Sjøstrøm Hansen, Sæbøvågen
2.nestleder: Tore Alfstad, Oslo
Kasserer: Kitty H.B. Kristiansen, Sæbøvågen
Sekretær: Ingunn Glenster, Flateby
Styremedlem: Berit Oftedal, Oslo
Styremedlem: Njål Eidhammer, Os
1.varamedlem: Sissel Tuveng, Lillestrøm
2.varamedlem: Kari Mala, Gvarv
3.varamedlem: Angelika Sverdrup, Ålesund
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Valgkomiteen:
Leder: Terje Gustavsen, Oslo
Medlem: Erik Jåstad, Bergen
Medlem: Lena Ledang Nyenget, Oslo
Varamedlem: Tharald Beck, Oslo
STYREMØTER
I 2007 ble det avholdt 3 styremøter via tlf.konferanse samt et styremøte på Geilo. Totalt 64
saker ble behandlet.
TURER TIL HESSDALEN 2007.
I 2007 arrangerte NETI 2 turer til Hessdalen og gruppen på Toten hadde èn tur. Turene ble
arrangert i mai, juni og september og det har vært varierende deltakelse. Det er fortsatt
aktivitet i Hessdalen men under disse turene var det ikke noe uforklarlig å se.
NETI REPRESENTERT PÅ UFO-KONFERANSE I LEEDS, ENGLAND.
NETI inviterte medlemmer til å delta på UFO-konferansen ”Roswell 60” i Leeds, England,
helgen 19.-21.oktober. 6 medlemmer tok turen og fikk med seg mange spennende foredrag de
to dagene. På lørdagen holdt Nick Pope og Malcolm Robinson fra England foredrag – det
samme gjorde også velkjente Michael Hesemann fra Tyskland, og til slutt forfatter Donald
Schmitt samt hovedpersonen selv, Jesse Marcel Jr, begge fra USA. Søndagen innholdt
foredrag fra Gary Helsetine (England), filmregissør Spyros Melaris (USA), Russell Callaghan
(England) og Donald Schmitt (igjen, USA). Det ble knyttet kontakt med Russell Callaghan,
redaktør for bladet UFO-DATA Magazine, samt med foredragsholderne Donald Schmitt og
Jesse Marcel Jr.
Deltakerne fra Norge og NETI oppfordrer andre medlemmer til å ta turen til lignende ufokonferanser.
NETI FIKK ET EKSKLUSIVT INTERVJU MED JESSE MARCEL JR.
Det var med stor glede at NETI ved undertegnede fikk til et eksklusivt intervju med Jesse
Marcel Jr. under ufo-konferansen i Leeds. Marcel Jr var ca 12 år gammel da han fikk sett og
tatt i vrakdelene fra Ufoen som styrtet i Roswell i juli 1947, da hans far tok med seg
vrakdelene hjem. Intervjuet ble både filmet og tatt opp på bånd.
NETI RUNDET 10 ÅR DEN 22. NOVEMBER.
NETI rundet 10 år den 22.november og ble feiret i Oslo helgen 24.-25.november i lokalene til
Søndre Nordstrand Fritidssenter, på Nordstrand. Etter en åpningstale av leder, var Erling
Strand, Rune Øverby og Eva-Marie Brekkestø foredragsholdere lørdagen, mens Tharald
Beck, Lars Gulliksen, Rune Øverby, Tore Alfstad og Karen- Sofie Thorstensen holdt foredrag
søndagen. Nye medlemmer kom til i NETI og det ble annonsert i alle lokalavisene i Oslo,
Aftenposten, på nettsidene til UFO-Norge samt informert på www.kornsirkler.org .
Arrangementet/jubileet ble en suksess.
MEDLEMSMØTER/VIDEOKVELDER.
Det har vært fast møtevirksomhet i Oslo og på Raufoss. Det har ikke vært noe
møtevirksomhet i Bergen grunnet mangel på lokale. På Raufoss og i Oslo vises det ufodokumentarfilmer og etterpå diskuteres det som er blitt vist ved å utveksle synspunkter.
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DELTAGELSE PÅ MESSER I BERGEN & OSLO.
NETI deltok på alternativmessa i Bergen i mars måned samt Oslo i november. Det er meget
viktig at NETI er representert på messene for å informere nye interesserte om UFO-fenomenet
her i Norge samt på verdensbasis og ikke minst være synlig utad. Flere som var innom
standen fortalte om sine kontakter med de utenomjordiske og mange kom med forskjellige
historier og ikke minst sine observasjoner av UFOer. Nye medlemmer kom til og salg av
DVDèr, nyhetsbrev, bøker og annet bidrar med viktige inntekter inn til organisasjonens
arbeid. Under messa i Oslo ble det knyttet en kontakt med en UFO-organisasjon i Sverige,
som er en avdeling under UFO-Sverige, men som tenker og jobber som NETI gjør. På sikt
blir det jobbet for å få til et samarbeid med nevnte organisasjon.
NYHETSBREVENE 2007.
I 2007 kom nyhetsbrevet ”UFO-Nytt” ut med 7 utgaver. Nummer 8 for 2007 kommer
forsinket i januar 2008. Som i 2006 er det undertegnede som har hatt ansvaret for å få
nyhetsbrevene ut til medlemmene, noe som er særs viktig. Heldigvis har flere bidratt med
hjelp i arbeidet i form av å oversette artikler fra engelsk til norsk. Jeg retter en stor takk til alle
som hjelper til med dette arbeidet.
INFORMASJON OM NETI UT TIL PUBLIKUM.
I løpet av 2007 er det hengt opp over 150 A-4 plakater med informasjon om NETI på diverse
steder rundt om i Norge, spesielt i Oslo, Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold, Hordaland og
Buskerud. Nye medlemmer er kommet til etter dette arbeidet.
DET VIKTIGSTE SOM SKJEDDE PÅ UFO-FRONTEN I 2007.
Den franske rom-organisasjonen, CNES - Centre National d’Etudes Spatiales, vedtok å
publisere rapporter på internett som inneholdt 6 000 dokumenter. Nettsiden krasjet dessverre
under lanseringen grunnet meget stor pågang fra interesserte og media.
En tidligere kanadisk forsvarsminister, Paul Hellyer (83), krevde at myndigheter verden over
legger fram og bruker utenomjordisk teknologi, som de skal ha skaffet seg etter flere
angivelige UFO-krasj, i kampen mot klimaendringene. Selv har han sett UFO og vet at dette
er en realitet.
Den chilenske hær avslører at de sitter på rapporter og videoopptak som de har samlet over de
siste 30 årene. Materialet ble presentert på den 10. internasjonale UFO-kongressen, hvor
høydepunktet var en 7 år gammel video hvor helikoptre fra hæren jager et UFO.
En gruppe tidligere jagerpiloter som beskrev å ha sett rare og merkelige fenomen på
himmelen, forlanger at USAs myndigheter åpner en ny undersøkelse om UFOer. En
pressekonferanse ble avholdt i november og flere av jagerpilotene var også gjester i Larry
Kings populære talk-show.
ØKONOMI.
Pr. 31/12 – 2007 hadde vi kr. 16.069,- på konto og kr. 2.440,- i kassa, en samlet sum på
kr. 18.509,-. NETI fikk et resultat i form av et underskudd på kr. 8.285,80 for 2007.
MEDLEMMER.
Ved årsskiftet 2006/2007 var det 72 medlemmer i NETI. Ca 95% fornyet sitt medlemskap i
2007 og ved årsskiftet 2007/2008 var det 127 medlemmer.
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Lena 15.02.08
NETI – Norsk organisasjon for studiet av utenomjordisk intelligens
Kjell Arne Høviskeland
Leder
Sign.
___________________________________________________________________________

REGNSKAPET TIL NETI FOR 2007 GODKJENT PÅ ÅRSMØTET
INNTEKTER:
KONTINGENT
MESSE
RENTER
TOTALE INNTEKTER:

Kr. 29.000,00
Kr. 13.294,00
Kr.
24,20
Kr. 42.318,20

UTGIFTER:
GEBYRER
PORTO
NYHETSBREV/KONTORREKVISITA
PROSJEKT HESSDALENS VENNER
MESSE, MØTER, 10 ÅRSDAG
TELEFONSTYREMØTER
REISER, PARKERINGER
DVD, BØKER, BLADER
GAVE KJELL ARNE TIL REISE
TOTALE UTGIFTER:
ÅRSRESULTAT:

Kr.
138,50
Kr. 7.654,00
Kr. 7.959,00
Kr. 1.000,00
Kr. 19.292,00
Kr. 4.393,00
Kr. 4.072,50
Kr. 4.095,00
Kr. 2.000,00
Kr. 50.604,00

INNTEKTER: Kr. 42.318,20
UTGIFTER: Kr. 50.604,00

RESULTAT VISER ET UNDERSKUDD PÅ KR. 8.285,80 FOR 2007
BALANSEKONTO PR. 31.12.07:
KASSEBEHOLDNING:
POSTBANKEN:
TOTAL FORMUE:

Kr. 2.440,20
Kr. 16.068,60
Kr. 18.508,80

Regnskapet for 2007 er godkjent av leder Kjell Arne Høviskeland, kasserer Kitty H.B.
Kristiansen, revisor Bjarte Soltveit samt årsmøtet 2008.
___________________________________________________________________________
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BOKA ”JORDENS KOLONISERING FRA KOSMOS” AV RUNE ØVERBY:
Det følgende er et utdrag fra den nye boken fra Rune Øverby: Jordens Kolonisering fra
Kosmos - -"Hvordan Gudene - Jordens Gartnere - sådde Jorden" "Klodens urfjerne historie
gitt av Våre "eldre kosmiske søsken" av samme slekt i fysiske kontaktmøter". Boken er en
videreføring av boken "Jordens Fjernhistorie i Nytt Lys"(2000)
I boken er også referert noen nordiske ufokontakter som er relativt ukjente:
EN SVENSK UFO-KONTAKT FRA 1946 - igjen med advarsler om jordmenneskets
pågående, farlige vei. Kontakter til utenomjordiske er ikke noe som bare er skjedd i land
"langt borte" - for i Sverige finnes flere som har skrevet bøker ut fra sine erfaringer med
”romfolk”. Vi må huske på at dette ikke er noe man gjør for å bli "populær" - for man VET at
nøyaktig det motsatte blir tilfelle. Står man fram med slike påstander ”ber man nærmest om” å
bli offer for offentlig latterliggjøring, og sett på som både naiv, og grader av innbilsk. For ikke
å snakke om alle de som stempler en som syk. Så det er bare den indre, sjelelige forpliktelse
om å ville dele det man opplever med andre - de som da er mottagelige for et slikt viktig
budskap - det er DET som gjør at man tar den belastningen det er å stå fram med slike
påstander. Ofte går det mange år fra selve opplevelsene, til man kommer så langt at man får
utgitt noen bok om det. Slik var det også i dette tilfellet. Det ble altså utgitt en slik spesiell
bok i Sverige på begynnelsen av 90tallet. Den omhandlet en merkelig opplevelse helt tilbake
til 1946. Da opplevde unggutten Gøsta Carlson et merkelig møte en varm vårkveld dette året.
Nei, det var ingen het romanse, men allikevel noe svært spennende, som fikk stor betydning
for livet hans videre. Men andre ville kanskje sett det som skremmende.
FARTØYET PÅ SKOGSLETTEN.
Denne vårkvelden var han ute for å nyte den fine luften og stemningen – stedet var sydlige
Sverige året etter andre verdenskrig var endt. Tilsynelatende tilfeldig ser han noe lysende som
står inne i en lysning i skogen ikke langt fra der han bodde og arbeidet som oppsynsmann for
godseier Erik von Geijer. Sikten var klar og himmelen mørk blå, og fra øst blåste en lett bris.
"Oppmerksomheten min ble fanget av et sterkt lysskinn mellom trærne. Jeg trodde at noen
ungdommer hadde tent et ulovlig bål og regnet med å knipe dem på fersk gjerning. Hva som i
stedet møtte meg var et stort opplyst fartøy. Det hadde form av en diskos. Fra en lampe i
masten som den hadde ute som et teleskop, strålte et pulserende fiolett lys som innhyllet
farkosten lik en osteklokke."
Gøsta blir stående som naglet. I og
omkring det mystiske skipet arbeidet
10-12 menn og kvinner. Mennesker
med helt jordiske trekk, svært vakre,
nesten fullkomne. Grepet av lyst til å
snakke med dem, tok Gøsta et skritt
nærmere, men ble stanset av en vakt
som sto i grenseområdet for det
opplyste området. Den ukjente pekte på
ham med noe som minnet om et
gammeldags belgkamera. "Jeg har aldri
smakt en dråpe alkohol i mitt liv. Jeg
frykter verken nisser eller troll, fortalte
Gøsta senere til et tidsskrift som skrev om han. Han trakk seg så tilbake fra skogsletta, og gikk
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en 20minutters tur ned til havet, før han planla å snike seg tilbake for å se mer. Ved
"Skaldervikstranden" vasset han uti for å forsikre seg om at han ble riktig våken. Så gikk han
tilbake, men hadde ikke kommet helt til åstedet før han så fartøyet stige opp mot himmelen
mellom furutrærne. Først sakte, majestetisk og så hurtig inn over Ängelholm. "Annen
verdenskrig var nettopp slutt. Vi hadde opplevd fryktinngytende våpen på begge sider. Der og
da trodde jeg at jeg hadde vært vitne til utprøvingen av et hemmelig våpen. Først senere, når
rapportene om ukjente, flygende objekt ble flere, våget jeg å tenke i slike baner" - sa han i
samme intervju.
Fant flere etterlatenskaper dagen etter
Morgenen etter var Gøsta tilbake på landingsplassen. Her manglet ikke bevis for nattens
hendelser: brannskadde trær og brente ringer i marken. Han målte opp og beregnet skipet til
16 meter i diameter. På stedet fant han også en tolv centimeter lang "mineralstav", svartbrent
enden, og noe som lignet en nyspadd grav! Han fant også noen beger, som han kvelden før
hadde sett dem drikke fra. Opplevelsen ville kanskje i ettertid ha blitt et eksotisk, halvglemt
minne om han ikke to dager senere hadde kjent seg syk. Tung i kroppen som med en influensa
på fremmarsj, gikk han til sengs og sank inn i en slags halvdvale - verken søvn eller våken.
"Plutselig var det som om jeg igjen stirret inn i belgkameraet fra landingsplassen. Det føltes
som om soverommet videt seg ut, brakte meg inn i kabinen på et skip. Foran
instrumentpanelet satt kapteinen, vaktmannen som hadde hindret meg i å ta kontakt. Nå
ønsket han å forklare farkostens tilstedeværelse natt til 19. mai.
Kapteinen fortalte om en ulykke som foruten å kreve to av besetningsmedlemmenes liv,
hadde tvunget dem til å nødlande. Romskipet måtte repareres. En plan om å begrave de døde
skogen ble skrinlagt, og dét var forklaringen på den nyutgravde "graven" som han fant dagen
etter. Gøsta, som i dette indre bilde ble vist rommet hvor de døde lå, kjente så en trang til å
rope dette ut, og kom da igjen til seg selv i sin egen seng. "For en oppvåkning. Jeg hadde
tordnende hodepine og en voldsom tørste", minnes han. "Men før jeg rakk å svelge en dråpe
vann, besvimte jeg og slo hodet i en dør. Min kone våknet av rabalderet og støttet meg mot
soverommet. For annen gang mistet jeg bevisstheten.
Han oppsøkte lege som trodde alt skyldtes stress. Men Gøsta lot seg ikke berolige. Jobben ved
jernbanen som han hadde på dette tidspunkt, krevde et klart hode, og om noe lignende skjedde
igjen, ville han vurdere å si opp. I 1951 ba Gøsta Carlsson om permisjon. Han fryktet
sinnsforvirring og alvorlig sykdom. De virkelighetsnære "drømmene" eller hva det nå var,
forsvant slett ikke. Fascinerende drømmer som kanskje ikke var drømmer, men en
bevissthetsendring forårsaket av noe utenfra. Porten til opplevelsene var stadig det svarte
belgkameraet....
Han fortalte i intervjuet. "I en periode våget ikke min kone dele soverom med meg. Jeg satt i
sengen og førte lange og mumlende samtaler med denne romskipskapteinen. Med
kapteinen drøftet jeg religion, filosofi og medisinske temaer - som jeg tidligere hadde vært
fullstendig uinteressert i. Samtalene kjentes styrt, men en gang fikk jeg fremføre noe som
hadde ligget meg på hjertet: En vortelignende utvekst i pannen hadde lenge vært plagsom.
Kanskje hadde mine venner en måte å fjerne den på? Kapteinen hentet en blank,
pumpelignende gjenstand og forberedte meg på at jeg ville kjenne et øyeblikks kulde. Da
jeg våknet var kulen i panna virkelig vekk, erstattet av et lite sirkelrundt sår og noen
bloddråper!"
Men de utenomjordiske fremmede hadde etter sigende gjort mer. Gøsta, hvis lidenskap var
birøkt og fugler, uttrykte under de nattlige "møtene" et ønske om å kunne arbeide ute i
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naturen. Fra da av tok livet hans en ny kurs. Gøsta utviklet en glødende interesse for
naturmedisin og fremfor alt pollen. Siden 1946 hadde han dagbokført alle samtaler med
UFOvennene. Nå fyltes dagboksidene i tillegg med "oppskrifter" på medisiner. Ut ifra de nye
visjonene samt de nedrablede formlene, hevdet Gøsta å ha fått grunnlaget til senere å skape
sitt eget "pollen-imperium". Han ble etter hvert kalt "pollen-kongen" – der han etter hvert
lagde en stor bedrift med produktet naturmedisin ut fra pollen. Den mystiske mineralstaven
som lenge lå og støvet en bankboks, ble analysert ved et laboratorium i USA og inneholdt
flytende diamant, samt et ukjent grønnskimrende stoff med stor hardhet. "Jeg forsøker aldri å
overbevise folk om at alt dette er sant. De får tro hva de vil" uttalte Gøsta i intervjuet på
90tallet. For et sekssifret beløp lagde han langt senere et lite, åpent, personlig "UFO-museum"
på området rundt UFO-landingsplassen i Vegeholm. Her var også planketter satt opp, som
fortalte historien. Området og landingsringen, fikk han fylt med asfalt. Og midt i lysningen
monterte han en liten modell-kopi i støpejern av romskipet han så. Han fortale også senere om
enda en nærkontakt med samme skip, og var da ledsaget av sin voksne datter Yvonne, men
boken refererer ikke spesifikt fra dette siste møtet.
Bekymret for atombomben.
Gøstas opplevelse skjedde før mange slike beretninger begynte å komme for dagen over de
neste 10-20år. Og alle var sentrert i de besøkendes frykt for hva vi mennesker kunne gjøre
med atomvåpnene. Da som nå. I referatet her belyses nettopp det. Opplevelsene som skal
refereres foregår tilsynelatende på et annet plan - og Gøsta selv kunne ikke forstå hvor(-dan)
dette foregikk. Det viktige var allikevel det budskap som de forsøkte å overbringe ham
gjennom opplevelsene. Utdragene her viser klart hvor stor energi våre "eldre søsken" la ned
for å gi menneskeheten advarsler om den farlige vei vi var (og fortsatt er) inne på vedrørende
mistillit, opprustning og (atom-) våpenfokus. Dette var jo også et av hovedbudskapene fra
kontaktene med de tidligere nevnte kosmiske utsendinger -"Thao fra Thiaoouba" og "Lin-Erri
fra Korendor". F.eks. sa Semjase allerede i første kontakten med Meier, som skjedde tirsdag
25.2.75 kl.18.02 ved Hinwill i Sveits - at han måtte ta kontakt med en navngitt person forskeren Michael McElroy ved Harvard University i USA - som de ut fra sin overvåkning
tydeligvis visste var en nøkkelperson. De sa at denne måtte overbringes informasjon om den
farlige nedbrytning av ozonlaget som var på gang, og som romfolket i lang tid hadde
overvåket, og de beskrev også de dypere årsaker til dette. Ca 10 år senere begynte økende
miljøfokus å bli belyst i media, og i dag, er det blitt "politisk korrekt" å tenke miljø, uten at de
maktglade politikere forstår særlig mye av de virkelige årsaker til prosessene. (les mer om
dette på www.galactic.no/rune/milj_a.html )
Men så tilbake til unge herr Carlsons opplevelser i Sverige, et par generasjoner tilbake, og det
merkelige måten som dette skjedde på.
Selv har jeg den klare oppfatning at de følgende kontaktmøter med romfolket, som er referert
fra Gøsta's opplevelser, er opplevd gjennom hans eterisk/astrale legeme, som ellers er det
sanselegeme som først bærer bevisstheten etter den såkalt "død" - og som også utgjør et
selvstendig sanselegeme, om personen har det nok utviklet. Åndsvitenskapen/teosofien, kaller
også dette legemet for (del-)fysisk, selv om det ligger noe høyere på frekvensskalaen enn det
såkalte fysiske. Men det normale for jordmennesker er at vi ikke husker noe fra opplevelsene
som skjer via våre høyfrekvente, åndelige kropper, altså gjennom det Martinus kaller
"nattbevisstheten". Andre kaller det underbevisstheten, men uansett må opplevelsene for
Gøstas vedkomne, ha vært mer enn kun "innbilning", for her i hans tilfelle, ble altså vorta
borte!- selv om ”operasjonen” tilsynelatende foregikk i denne andre bevissthetstilstanden! Jeg
vil også tro at Gøsta fikk en ubevisst hjelp fra "dem" til å kunne huske disse etterfølgende
kontakter.
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På moderskipet
Så skal vi se litt mer på hva Gøsta opplevde på de mange "reiser" han fikk gjøre som
passasjer og gjest på skipet deres – tilsynelatende på et annet plan…
Gøsta fortalte i nåform: "Det var i begynnelsen av februar 1948. De hendelser som har
inntruffet siden 18 mai 1946 etter møtet med farkosten i "Vegeholmsskogen" har jeg hatt
mange anledninger å forundre meg over. Jeg har mer og mer blitt klar over at de
eiendommeligheter som jeg er blitt utsatt for, må bero på aldeles særlige årsaker. Jeg pleier å
skryte av at jeg er ganske hårdhudet og verken tror på djevelen eller troll, men nå begynner
jeg selv å undre meg over disse hendelser. Blant annet over at de har fått meg til å avslutte
min jobb ved "Statens järnvägar" og i stedet arbeide med legemidler. Jeg har begynt å få
opplevelser som jeg egentlig ikke behersker. Og jeg tilskriver mine interesser for biologisk
dyrkning, denne direkte årsaken. Denne dag begynner jeg igjen å kjenne meg ekstra merkelig.
Samme symptom som ved tidligere kontakter med besetningen. Jeg halvsover på en måte, og
plutselig ser jeg linsen på UFO-mannens apparat, og så står jeg bak ham i farkosten. Jeg ser
stolen han sitter i. Jeg kjenner igjen relieff-mønstret av en by med to veldige pyramider, og så
vender han seg mot meg. Samme ansiktet, samme bekledning med den lille luen, med to
stikk-propper i ørene og samme vennlige utseende. "Gøsta, det er nå tid for oss å "dokke" med
vårt moderskip og jeg tror du kan være interessert i å følge med."
Jeg ser alle de ubegripelige instrumentene foran hans bord, jeg ser tavlen på hvilken det hele
tiden kommer meddelelser på et totalt ubegripelig språk. Jeg ser instrumenter som ligner et
belyst, rundt tippvognspor, og så opplever jeg samme besynderlige fallende følelse som han
forklarte med at vi beveger oss med lysets hastighet eller til og med raskere. Samtidig taler
han med ei dame som framtrer på en skjerm. Bildet er tredimensjonalt og hun sitter foran et
merkelig instrument mens begge hendene fingrer på et tangentbord. Hun ler så vakkert, viser
sine blendhvite tenner og svarer ham på et ubegripelig språk. Sjefen har tidligere forklart for
meg at man holder kontakten med sin hjemmeplanet og med moderskipet via et system som
etterlikner den menneskelige tanken. Ellers skulle man ikke få kontakt, ettersom man beveger
seg like fort som - eller raskere, enn lysets- og vanlige radiosignalers hastighet. Med andre ord
ville radiosignaler under hele tiden man fjerner seg, ikke rekke fram. Radiosignaler er for
lenge siden foreldet, og der er forståelig nok en av årsakene til at vi på vår jord aldri kan
oppfatte deres kommunikasjon, som må være mer effektiv en vår. Så begynner en rød lampe å
blinke og jeg hører et signal, først i gjentagelse og så en lang tone. "Det er vårt moderskips
magnetstråle som nå fanger oss inn. Nå skjer alt automatisk, og vi kan bare følge med."
Senere i boken referer "kapteinen" dette:
"Vi har et antall observasjons- plasser på planeter som er under utvikling, og vi gir slik hjelp
som dere selv i tidenes løp også har fått. Det er en av våre oppgaver. Jeg skal nå vise
seksjonen for opptak som er gjort under våre ferder." Året er 1948, og jeg hadde aldri sett
televisjon; det hadde akkurat begynt sendinger i USA. Så framtrer et meget mørkt bilde på
apparatet. Iblant skimtes det noen solstråler som raskt blir mørke igjen.
Blir vist en atomkrigs virkninger på skjermen
"Du får nå se hvordan det ser ut når man har anvendt kraftige atombomber. På denne planeten
som du nå ser - fantes to stormakter som begge hadde kjernevåpen, men som ikke kunne
komme overens. En kjernevåpenkrig brøt ut, og trolig havnet en kraftig vannstoffbombe i et
dyphull i et av deres hav, ble liggende på bunnen og så ble det utløst en kjedereaksjon,
hvorved alt eksisterende vann/hydrogen eksploderte. Den voldsomme eksplosjonen utryddet
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alt liv, alt ble forbrent, og vannet fordampet bort. Selve planeten "holdt", men er ødelagt for
all evighet. ’Så fanger bildet inn noe som kan være en fjellkant eller restene av en slags
bygning. Jeg ser hvordan det henger sot og aske i store lag. Iblant løsner det og raser ned på
marken. Så kommer noen solstråler igjen igjennom de tykke skyer som nå finnes rundt hele
denne arme planeten. Ikke et liv finnes, ingenting annet en evig mørke har blitt resultatet av
denne konflikten.
Når jeg i dag, i år 1994, skriver ned disse iakttakelser, kan jeg ikke unngå å føle en frysning
når jeg tenker på hvor utrolig nære vi selv var under den såkalte Kuba- krisen. Måtte vår
forstand allikevel nå ha passert disse forferdelige resultater. Så kommer neste bilde- seksjon.
Nå ser jeg først en lys og nesten helt vanlig by. Jeg ser storbyer, mindre byer, enkelte hus,
skoger og enger. Men så legger jeg merke til at det brenner på flere plasser. Filmen gjengir
alle lyder, så jeg kan følge hele handlingen. Så ser jeg en ung kvinne med en liten jente i
hånden som løper over et felt mot et sønderbombet hus. En stor blokk, kanskje av sement, har
stilt seg opp mot hussiden. Hun springer under denne med jenta, som jeg tror bærer på noe
som ligner en dukke. Også en liten hund følger etter. Det er i aller siste liten, for i horisonten
ser jeg nå en veldig flyarmada. I midten flyr et antall store fly, og ved sidene et antall mindre.
Alle er konstruerte på samme måten. De ligner våre, men har ingen haleflate; framdriften og
styringen skjer tydeligvis direkte fra akter.
Så ser jeg på nært hold et av de mindre fly. Gjennom noe som ligner plexiglass, ser jeg to
flygere som sitter ved siden av hverandre. Så reagerer begge, sakner farten til nesten null og
har tydeligvis oppfanget noe interessant. "Deres varmedetektorer har oppfanget at det finnes
noe levende under betongplata", sier min venn. Så springer plutselig den lille hunden ut.
Mannen ved siden av flyføreren retter et våpen mot hunden. Jeg ser en ildtunge, og hvordan
hunden sprenges i biter og tar fyr. "Det var et laservåpen han anvendte", sier min venn. "Da
unnslapp kanskje de andre", anmerket jeg. "Nei, overhodet ikke. Vent får du se." Det er
tydelig at flyet har oppfattet mer, for nå øker det farten, gjør en krengning, og kommer tilbake
på samme kurs. Igjen ser jeg hvordan begge flygerne taler opprørt med hverandre, sakner
farten, og så slippes noe som ligner en blankpolert fotball. Flyet akselererer voldsomt, og så
kommer eksplosjonen. For en stund ser man bare en gruståke, men verst av alt: i utkanten
rekker jeg å observere en liten arm som like deretter tar fyr. Kanskje var det dukken, men
allikevel mer trolig den lille jenta. "Denne krigen har gått over til en ren utryddelse av
hverandre", sier han, "og kommer ikke til å stanse før alt er ødelagt. Så selv uten kjernevåpen
skjer slike grusomheter på visse planeter. Det var en elektron -bombe som gjorde slutt på de
to." Selv om jeg ser alt dette på avstand kjenner jeg meg fysisk ille.
"Nå skal jeg vise noen bilder fra min egen planet, som er litt vennligere", sier Broni hurtig.
"Så ser jeg et bilde av en planet - først på avstand og fantastisk lik det bilde som vi nå selv i
år 1994 ser som innledning på vår "kveldsrapport", men her i tredimensjonal form. Etter hvert
framtrer skoger, enger, floder, store sjøer og byer. Jeg kjenner først igjen de to store
pyramidene som jeg nevnte tidligere og det slår meg hvilke gode orienteringsmerker disse
kunne være. Fra stor høyde og i store hastigheter må de være utmerket på alle måter. Jeg ser
gater, jeg ser mennesker inne i byen, noe som ligner parker, folk som sitter utenfor noe som
kanskje er butikker, men alt stråler som med en fantastisk ro og trivsel. Så slår det meg at jeg
ser uvanlig lite av barn, og på engene ingen dyr, muligvis noe som ligner hester. Som om han
har lest mine tanker, sier nå min venn: Vi har en helt annen levealder en hva du og
menneskene på din planet har. Vi har løst det problemet med cellene som jeg tidligere har
snakket om for deg. Vi har bedre føde, og en fullstendig frisk natur. Vi føder ikke opp eller
slakter dyr. Vi tilvirker vår hovedføde kun av planter, dyrket på samme arter som dere kanskje
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også har. Gjennom en spesiell prosess, behøver vi ikke gå gjennom dyr som må slaktes, for vi
får fram både bedre og mer næringsrik føde, som også er smakfull. Men vi drikker en te som
vi har framstilt i tusenvis av år, og som er både nyttig og god."
"All større trafikk går i tunneler under gatene, og elektrisitet er vår eneste energikilde. Den får
vi hovedsakelig fra de utrolig store mengder som finnes i rommet. Vi har tolv transformatorer
som er stasjonerte som satellitter utenfor vår planet. El-energien føres ned nesten på samme
måten som i et tordenvær, til 24 kraftverk, og siden - uten problemer - til alt nødvendig. Vi
har snudd floder, vi har sprengt bort fjell, vannet og oppdyrket ørkener. Det finnes ingen sult,
ingen sykdommer overhodet, ingen problemer som ligner deres. Hat, misunnelse og ondskap
har vi kommet vekk fra for tusentalls av år siden."
"Dere skulle selv med deres nåværende intelligens, kunne forvandle deres planet på samme
måten, og oppnå samme frihet og glede som vi. Men enda har dere altfor mye igjen av de
naturlover som regjerte deres planet før dere gikk over til å bli det tenkende mennesket og
begynte å handle på egen hånd.
"Naturlovene avskyr overbefolkning, det må gjelde alle levende, og det finnes visse
regulatorer som hele tiden griper inn. Det være seg sykdommer, sult og til og med krig, alt
bare provisoriske utveier som det tenkende mennesket selv har fått lov å forandre, og som
utelukkende fungerer for å unnvike overbefolkning. Alle disse problemer har dere nå
muligheter å få orden på. Men dere har også muligheten å totalt ødelegge deres planet, slik at
den ligner den på filmen jeg viste deg." (Igjen- husk disse advarsler kom frem rett etter 2.vkrig og før den kalde krigen med all dens vanvittige atomopprustning, og faktisk skjer dette
fortsatt. Det er ikke lenge siden jeg leste i nyhetene om hvordan USA nå utvikler en ny
generasjon atomvåpen. R.Ø.anm).
"Så ser jeg på filmen situasjoner fra ulike plasser med sjøer, floder, frukthaver, blomster av
forskjellige slag. Alt åndes på en harmonisk måte i en stille fryd og nå, så lang tid etter denne
hendelse, tenker jeg at slik må paradiset se ut. En annen ting som jeg legger merke til, er at
sollyset ikke er like sterkt som hos oss, men minner mer om fiolette farger og er sikkert mye
mer sunt enn vår sol. Utrolig nok husker jeg nå et spørsmål som jeg ofte har hatt i tankene.
"Skulle det ikke være mulig for meg selv og min familie å få følge med dere og bli igjen på
denne underbare planet?" Han ser interessert på meg og så forklarer han:
"Gøsta, jeg må si deg at det finnes ingen snarveier. Vi har en helt annen luft og føde, et helt
annet bakteriesystem, og alt dette må tilvendes i lang tid. Men som jeg tidligere forklarte, har
dere selv disse muligheter på deres planet. Det gjelder bare å utnytte dem på rett måte, og det
burde være noe å tenke over for deres politikere. Det finnes en pris for alt, og den må dere
være forberedt å betale. Man kan aldri gjøre mer enn sitt beste, men det er ofte tilstrekkelig.
Eneste muligheten er at man som nyfødt barn vokser opp hos oss, men man får allikevel ikke
de samme muligheter som vi selv."
Slutt utdrag fra boken, som kun kan skaffes fra Rune Øverby, på tlf 62580886, eller mail
runeespa@gmail.com til kr 198 + frakt kr 23 ved postforsendelse
_________________________________________________________________________
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4000 år gammel UFO funnet i Grand Canyon!
Av: Lisa Merakis for WWN
Oversatt av: Berit Oftedal
Flagstaff Arizona; Et team eksperter som var tilkalt for å undersøke noe underlig på bunnen
av Grand Canyon oppdaget vraket av en UFO som hadde krasjet for ubegripelige 4000 år
siden! Spesialistene, medlemmer av en svært hemmelig tverrfaglig militær utrykningsgruppe
vedr. UFO’er, undersøkte det avrundete fartøyet og fant at det var i god stand tross dets harde
landing og utrolige alder. Gjenstanden er laget av et ukjent metallisk materiale og sender ut
lave nivåer av radioaktivitet, ifølge opplysninger som har lekket ut fra en høyt plassert kilde.
Den ble umiddelbart fjernet fra funnstedet og er nå på et hemmelig sted.
Mine kontakter forteller meg at dette fartøyet definitivt er av utenomjordisk opprinnelse og
uten tvil fraktet et mannskap på 12-20 individer, hevdet dr. Henry Leaumont, en astronom fra
California som kontaktet en reporter etter å ha blitt vist hemmelige flyvåpendokumenter om
funnet. Karbondateringer viser at fartøyet krasjlandet i bunnen av Grand Canyon ca. 2000
f.Kr.
Innredningen i kabinen tydet på at mannskapet var temmelig nære mennesker, selv om de var
en del mindre. Tilsynelatende pustet de oksygen, styrte sitt atomdrevne fartøy vha. et slags
magnetisk styresystem og fraktet mat- og vannforsyninger om bord. Ifølge rapporter lagret av
teamet som dro ut var skipet kjørt inn mellom bruddstykker av kalkstein i bunnen ikke langt
fra et område kalt Comanche Point.
En grundig undersøkelse av landingsstedet avslørte at skipets mannskap forlot skipet og levde
i nærheten i årevis etter krasjet. Funnet beviser eksistensen av en utenomjordisk koloni på
denne planeten 3500 år før Columbus!

Etter hva som står i de hemmelige dokumentene bekreftes dette inntrykket av indianske
hulemalerier utført på samme tid. Maleriene, funnet nær krasjstedet, viser underlige
humanoide skapninger med lyspæreformede hoder. Eksperter tror at disse skapningene var de
samme aliens som ankom i skipet.
Det står også i dokumentene at alle spor etter utenomjordisk tilstedeværelse forsvant etter ca.
50 år etter krasjet. Det er ingen indikasjon på hva som kan ha hendt med kolonien iflg
rapporten. Skipet er laget av et ekstremt lett metallisk materiale, iflg. dr. Leaumont. Det måler
ca 50 på det bredeste og er ca 102 fot langt. Det er et utrolig funn; det siste i en serie
gjenstander som er samlet inn i hemmelighet og gjemt bort i regjeringsstyrte UFO-sentre.
Det er ganske stor bekymring rundt å holde dette siste funnet hemmelig. De har dekket over
sannheten om kontakt med aliens i over 50 år og de slutter ikke nå. De ønsker å studere
denne tingesten, men det vil de bare gjøre for seg selv. Hvem vet hva forskere kunne finne ut
dersom de delte dette uvurderlige funnet med resten av verden?
(kilde: www.cseti.org/crashes/crash132.htm)
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UFO-HISTORIA TIL ÅB (venninne av Inger M. Shkreta og fortalt til henne)
Historien skjedde i august 1978, hun husker ikke dato og dag, kun årstall p.g.a. graviditet.
Været var fint og dette var ganske sent på kvelden, kanskje rundt kl 23.00. ÅB og mannen var
ute i kano og fisket i Jøssingfjorden i Trøndelag, i en liten fjordarm med høye fjell på alle
kanter. Plutselig kommer et kjempelys til syne på himmelen rett over en fjelltopp. ÅB kan
ikke huske om lyset var gult eller gulhvitt, hun ble ganske forskrekket og havnet etter hvert i
bunnen av kanoen. Hennes mann er ganske stoisk og lot seg ikke ”vippe av pinnen” sier hun.
Lyset kom veldig brått til syne og dalte rett ned mot dem og foran en av fjelltoppene. Der
stoppet det brått etter en liten stund. Det var et enormt skarpt lys. Plutselig begynte den store
UFOen å spytte ut små kuler. ÅB tenkte ”mor og barn” og at de små så ut som om de lekte
seg, eller viste seg frem for dem i kanoen.
Det var ingen lyd å høre, ingen lukt, ingen påvirkning, annet enn at hun ÅB følte at de hadde
”kontakt” med dem. Disse små holdt på en stund og ”sprutet” ut og hoppet opp og ned, men
etter hvert så forsvant de inn i Moder-Ufoen igjen og så for det rett opp og ble borte. I
mellomtiden hadde som sagt ÅB blitt så redd at hun hadde lagt seg i bunnen av kanoen. Når
jeg spør om hun kan si hvor lenge det hele foregikk, så vet hun ikke. Jeg spør om de tenkte
noe på om de mistet noe tid, men det kan hun heller ikke huske at de tenkte noe på. Hun
legger til at hun ikke kan huske noe fra FØR hun var 12-14 år og det er jo merkelig!! Kan hun
ha vært ”abducted” og fått ”sletta” hukommelsen? Hun lurer på dette selv, sier hun, og ei
kinesolog hun går til hadde slengt ut: ”Har du vært i nærkontakt med en UFO?” Hun sier hun
ble veldig paff da denne kinesologen sa dette – tror visst at kinesologen selv syntes det var en
merkelig ting å si.
Kanskje både hun og jeg burde ta hypnose da
jeg heller ikke husker en eneste ting fra min
kontakt med UFOer som barn??? Det kan ikke
jeg huske i det hele tatt. Det var tydelig at det
var ÅB som følte seg iakttatt og ikke mannen
hennes. (Så ”noe” er det kanskje der?) Jeg
”grov” veldig men hun klarte ikke å huske mer.
Men hun har aldri glemt episoden heller, sier
hun, og den gjorde et sterkt inntrykk på henne.
Inger M. Shkreta.
___________________________________________________________________________
En oppfordring til alle som har hatt ufo-observasjoner/opplevelser: Vi ønsker de på trykk her i
nyhetsbrevet som tidligere nevnt. Ønsker bl.a. fra våre medlemmer i Sør- og Nord-Trøndelag,
som vi snakket med under messa i Trondheim i april måned. Send din/dine observasjon(er) til
meg på kaotisk6@online.no så raskt som mulig eller når du har tid og anledning til dette,
setter stor pris på det.
Hvis du har tips om ufo-saker/artikler, send de til meg på samme mailadr. Så et spørsmål til
våre medlemmer i Bergen samt Oslo m/omeng: Er det interesse for å møtes en gang i
måneden for å se på UFO-dokumentarer som en fast ordning? Det var ikke mange som dukket
opp i Bergen eller Oslo på forrige samling, derfor spør vi dere her. Send en mail eller sms til
Høviskeland for å gi en tilbakemelding, på forhånd takk.
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Nyhetsbrevet ble avsluttet tirsdag 12.august 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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