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REDAKTØRENS SPALTE.
Endelig kommer et nytt nyhetsbrev, den 5. i rekken i år av de 8 utgavene som er lovet, og de
neste nr 6, 7 og 8 kommer før jul. Hovedårsaken av forsinkelsen er langvarig sykdom, men er
nå på bedringens vei.
I denne utgaven kan du lese en artikkel om ufo-observasjonene i Mexico som Rolf Kenneth
Myhre har produsert samt en artikkel som tar for seg en alternativ verdenshistorie av samme
bidragsyter. Spennende lesning! Synspunkter på artiklene kan du gjerne gi direkte til
forfatteren, noe han setter pris på. Mange snakker om en kanalisering som er gjort om at en
stor UFO skal komme til syne over 3 delstater i USA i disse dager, fra den 14.oktober og 3
dager til ende. Den er ca 3,2 km (!) i diameter og skal ha et skjold rundt seg som beskyttelse
mot angrep. Du finner også en artikkel hentet fra arkivet som stammer fra 1979, fra bladet
Allers, og et reisebrev fra turen til Hessdalen, som ble arrangert i regi av Prosjekt Hessdalens
Venner (PHV) samt NETI i august måned. Vi var ca 12 stykker og de fleste av oss så bare
jordiske fenomener og ikke noe UFOer på himmelen under denne helgen. Men det var magisk
igjen å være der. I neste nummer kommer en artikkel om Hessdalsfenomenet som er hentet fra
Aftenposten nylig.

Ellers blitt arrangert 2 ufo-møter på alternativhuset i Sarpsborg, der undertegnede holder
foredrag samt viser ufo-dokumentarer til de fremmøtte. Ca 12 stk har møtt opp på disse
kveldene, og vi håper antallet stiger etter hvert. Veldig koselig å møtes, vi likesinnede som er
svært så interessert i ufo-fenomenets mange sider.
Jordisk hilsen fra redaktør Kjell Arne Høviskeland
___________________________________________________________________________
UFOER SOM JEG HAR SETT – Innsendt av Solveig Mikkelsen, Kiberg.
Første gang var jeg 5 eller 6 år. Vi bodde ca 2 km fra bebyggelsen. Tror det var foreldrene
mine og jeg som sto og så ut gjennom kjøkkenvinduet. Det så ut som en stor sol bort på
himmelen, større enn den vanlige sola. Husker de voksne vinket nervøse, det var så vidt de
turte å se ut av vinduet. Samme dag hadde han som er mannen min sett noe som for bortover
himmelen da han sto og fisket i ei elv ved hjemmet sitt ca 5 km fra der jeg bodde. Det måtte
være i 1954. Er det mange ufo-observasjoner fra det året?
I 2002 var jeg og ei venninne i Hessdalen. Det er ho som filmet det som heter
”Namdalsfenomenet”, har lest om det på internett. Løken har skrevet om det i UFO Norge,
men han forandret litt på fortellingen, så ho ringte og brukte kjeft på han. Vi var sammen med
Erling Strand noen dager – 4 dager til sammen bodde vi der på UFO-Senteret. Siste dag da vi
var i Hessdalen og så etter lys på himmelen, ”slo det seg på” ei stor ”stjerne” på himmelen
fram for oss (det var ingen andre stjerner å se enda siden det var ikke helt mørkt).
Vi sto og så på den i ca. 5 min, da begynte den å gå langsomt nordover, mens den sendte
blink, blink, blink. Virka som om den sa ”Ha det” til oss. Mens vi satt og prata: Berit, Erling
og jeg, på den gamle skolen, fikk Berit øye på to utenomjordiske som svevde forbi oss. Erling
og jeg så ikke noe, men kjente kald vind når de svevde forbi oss. Vi så også lys fra ei sky som
sveipa ned på jorda under skya.
Her hjemme har jeg mange ganger fått lysblink fra dem der oppe. Men bare når himmelen er
helt klar og etter å ha sendt spørsmål opp om de vil sende meg stjerneblinkhilsen. Som regel
har jeg fått et blink eller to. En gang kom det minst 10 blink, som flytta seg bortover
himmelen. Noen ganger har det kommet ei ”stjerne” mot meg på himmelen, blitt større og
større, stoppet opp, og så trekt seg tilbake og forsvunnet helt. Har noen ganger sett ei lysende
kule som har stått helt i ro.
Har en fin plass opp for huset, ca 10 min å gå, hvor jeg ser ”hele himmelen” og ikke blir
forstyrra av elektriske lys. Hadde vært artig å fått noen kommentarer på det jeg har skrevet og
hørt om noen andre også har opplevd det samme (og det tror jeg mange har).
Vil nevne til slutt at jeg har fått sonder eller watcher på noen bilder som jeg ikke så da jeg
knipset bildene. Oppfor hodet på barnebarnet var det en gjennomsiktig runding. Sendte det til
Karen-Sofie Thorstensen, hun sa at var en watcher. Tok også bilde av en sonde en gang vi
kjørte fra Kirkenes. Stoppa og tok bildet av en speilblank fjord. Karen-Sofie sa at det var en
sonde som kom fra det ytre rom. Den var rund med en ring rundt. Den viste seg for meg og
var fornøgd med at jeg hadde sett den. En gang tok jeg bilde av noen underlige skyer. Så ut
som ulven, i rødhette og ulven med rød tunge og to små øyne i et langt ansikt. Det var to
blanke (gule) rundinger også på bildet. Sendte bildet til Knut Aasheim som sa at det var to
bemannede romskip. Dem visste at jeg skulle ta bilde av dem og at jeg skulle sende det til
han, derfor var dem der.
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29.08.08
Vil berre vidaresenda ei melding eg mottok om kva som er meininga skal skje 14. okt.
Tidlegare melding går ut på at eit enormt romskip skal visa seg i 3 dagar over 3 statar i USA,
bl.a Alabama. Denne meldinga er eit oversatt utdrag av ei kanalisering eg har lese for nokre
dagar sidan. Her bekreftar også Ashtar at nå begynner dei å visa seg for oss jordbuarar...
Ashtar er kommandør for ei enorm flåte av lysskip i The Galactic Federation of Light. Dei har
arbeidd kontinuerleg med å heva bevissthetsvibrasjonane på Jorda, for at me skal kunna tola
dei sterke lysfrekvensane som kjem inn nå (elles ville me brenna opp...)
Heile solsystemet vårt har heva sine frekvensar og ventar berre på Jorda - som igjen ventar på
menneskeheten... For solsystemet held nå på å bevega seg veldig raskt i universet mot høgare
lysvibrasjonar.
Så for å få oss med på denne ferda må me heva bevisstheten vår, og då treng dei fleste av oss
bl.a bevis på at me ikkje er åleine i universet...Har også nettopp lese ein annan stad at det er
mogeleg at dei vil visa seg ennå tidlegare... Og i kjølvatnet av dette vil det bli masselandingar
på Jorda...! Endeleg!
Lysskipa til The Galactic Federation of Light er gyldne og skimrande, ikkje metalliske
(tilhøyrer då The Greys eller er jordisk laga).
Gå gjerne inn på www.lightworkers.org og les kanaliseringa i dag frå Diane frå Sirius. Ho
bekreftar også at dei snart vil ta kontakt med oss.
Etter det eg forstår av kanaliseringane eg har lese i det siste, vil det nå bli harde tider framover
mange stader på Jorda pga utreinskingar av negative energiar. Det vil bli mykje
jordskjelvaktivitetar og tsunamiar, i Europa mykje vind... Lysskipa hjelper her med å minska
skadeverknadene og hjelper med å ta bort all forureinsinga. Dei overvakar også stormaktene
og hindrar atomkrigar (har hindra fleire atomkrigar allereie). Dei vil etterkvart også bistå oss
med ny teknologi, for nå varer det ikkje lenge før kloden stoppar tillatelsen til å henta opp
meir olje (klodens blod, som bl.a held dei tektoniske jordplatene på plass...)
Dette høyrest kanskje negativt ut, men me har ein ny gylden tidsalder me skal entra - og då
må me kvitta oss med ein del grums først...! Illuminatis makt skal bort (også kalla
Annuniakiar, kabalen...) - desse som har makta over mest heile kloden og styrer verdas
økonomi. Valget i USA er derfor veldig viktig. Det har allereie vore tre forsøk på å likvidera
han...
Når desse negative kreftene mistar makta, står det ein ny organisasjon klar til å overta NESARA. Etter det eg forstår har dei visjonar om ei rettferdig verd og har middel til å
gjennomføra reformene.
Spanande tider!!! Mykje å sjå fram til etter kvart...! Mvh Lillian Anita Halvorsen
__________________________________________________________________________________________
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ETV-flåter har holdt sensasjonelle show over Mexico siden 2004
Siden 2004 har ETV-fenomenet i Mexico nådd et nytt nivå i form av spektakulære show der
flåter på over 200 fartøyer kan være involvert; de flyr i fullkommen formasjon som om de var
styrt av et felles program. Hvert av disse showene hadde fortjent å bli frontnyhet verden over,
og de burde i hvert fall ha vært en sensasjon blant de tradisjonelle UFO-organisasjonene.
Disse fantastiske showene bare bekrefter at direktivene som styrer de Establishment-styrte
media og de tradisjonelle UFO-organisasjonene krever avvisning og ignorering av genuine
ETV-tilfeller. Nedenfor presenteres et par av ETV-høydepunktene fra Mexico siden 2004, og
til slutt anbefales en Google-video fra 2006 der de to ledende ET/V-forskerne i Mexico holder
et spennende foredrag.
(Bildet viser Jaime Maussan)

1) Den 5. mars 2004: 11 ETV’er flyr i sirkler rundt et militærfly.
Flyets førstepilot var major Magdaleno Jasso Nuñez. ETV’ene
kunne gjøre seg usynlige på et blunk, mens de fortsatt ble registrert
av radarutstyret. Mexicos forsvarsminister (2000-2006) og general
Gerardo Clemente Vega ga alle data om saken til ET/Vetterforsker Jaime Maussan, som er kjent i Mexico for sine
ukentlige TV-program. Vega tok selv initiativ til at en
internasjonal pressekonferanse ble holdt den 11. mai 2004 for å
belyse saken. Representanter for Mexicos akademiske institusjoner
ble rasende, og mente at saken først burde ha gått gjennom dem. Vi velger å tro at erfarne
piloter kan skjelne ETV’er fra værballonger, kometer og andre nonsens-forklaringer som
meteorologer, astronomer og Carl Sagans Skepsis-foreninger verden over har kommet med
siden 1947.
Kilder:
• Artikkel av Yturria Garza (17/10-2004), med filmsnutt (her).
• Artikkel av Yturria Garza (2004), med bilder fra Maussan (2004) (her).
2) Den 10. juni 2004: 200-300 ETV’er holder oppvisningsshow over
Guadalajara. . (bildet viser Major Magdaleno Jasso Nuñez)
Kl. 12:30 PM begynte et spektakulært oppvisningsshow over
Guadalajara, hovedstaden i den mexicanske delstaten Jalisco, der 200300 ETV’er deltok. Showet ble filmet av mange, og opptakene har blitt
lagt ut på Internet. Man må antagelig helt tilbake til oppvisningsshowet
som ble holdt for farao Tuthmose III for å finne maken. Noen av
opptakene ble vist på nasjonalt fjernsyn. Her i Norge valgte Dagsrevyen
i stedet å intervjue landslagstrener Åge Hareide for n’te gang, så han
kunne prate i fem minutter om en kneskade på fotballspiller X
Kilder:
• Artikkel av Yturria Garza (2005) (her).
• Livevideo, 60 sekunder (her).
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3) Den 30. mars 2005: ca. 50 ETV’er holder oppvisning over Torreon, Coahuila.
Denne oppvisningen, der ca. 50 ETV’er fløy i formasjon, ble filmet og bevitnet av Guillermo
Ortiz. Filmsekvensen ble vist på TV-programmet Los Misterios som ble presentert av Jaime
Maussan.
Kilde: Artikkel av Yturria Garza (her).

4) Den 11. april 2005: over 100 ETV’er holder oppvisningsshow over Mexico City.
Dette oppvisningsshowet var like fantastisk som det over Guadalajara den 10. juni 2004; over
100 ETV’er fløy i fullkommen formasjon. Filmsekvensen ble vist på TV-programmet Los
Misterios som ble presentert av Jaime Maussan.
Kilder: Artikkel av Yturria Garza (her).
Filmsnutt av Arturo Robles Gil, 57 sek. (her).

5) Den 24. juni 2005: minst 14 ETV’er stjeler oppmerksomheten fra guvernørens
inspeksjon i Xalapa, Veracruz.
Fidel Herrera Beltrán, guvernør av Veracruz for perioden 2004-2010, var på morgenen den
24. juni 2005 engasjert i en offisiell seremoni der politiet skulle motta nye patrulje-enheter.
Beltrán hadde avsluttet sin introduksjonstale, og ca. 10:30 AM begynte han på den formelle
inspeksjonen av de nye patruljene. Guvernørens stab, polititjenesten i Xalapa, journalister og
fjernsynsreportere var tilstede, samt nysgjerrige tilskuere. Inspeksjonen ble avbrutt av at
tilskuerne plutselig begynte å peke opp mot himmelen og rope ”OVNI, OVNI”, som er det
spanske akronymet for UFO. Minst 14 ETV’er dannet et triangulært mønster i ca. 30 minutter.
Det hele ble naturligvis filmet og fotografert av de tilstedeværende journalister og reportere.
Guvernør Beltrán tok mikrofonen og spøkte: ”Det synes som om Mars-boerne har kommet”.
Hendelsen ble omtalt på den nasjonale fjernsynskanalen, og de store avisene kommenterte
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det. Her i Norge valgte Dagsrevyen i stedet å sende enda et intervju med landslagstrener Åge
Hareide, der han analyserte kamper som skulle spilles om tre uker.
Kilder: Artikkel av Yturria Garza (25. juni 2005 + oppdatering) (her).

6) Den 30. juni 2005: ca. 40 ETV’er over Mexico City.
Denne formasjonsflyvingen ble sett over store deler av Mexico City. Hendelsen ble filmet av
flere ET/V-forskere, og den ble omtalt i radio og på fjernsyn. Etter alle de foregående
hendelsene hadde visst ”luften” gått ut av værballong-forklaringen. Disse hendelsene var så
massiv ”overkill” fra ET/V’enes side at Carl Sagan-skeptikerne valgte å holde sine platte
”nothing but”-forklaringer for seg selv.
Kilder: Artikkel av Yturria Garza (7. juli 2005) (her).

7) Den 25. november 2005: ETV-formasjoner over hele Mexico.
Denne dagen ble ETV-formasjoner observert over hele Mexico.
Kilder: Artikkel av prof. Ana Luisa Cid (her).

(bildet viser Yturria Garza)

De to fremste ET/V-forskerne av ET/V-hendelser i Mexico siden
2004 er begge meget erfarne: Santiago Yturria Garza og Jaime
Maussan (Wiki-bio). Disse to kan vi hilse nærmere på i følgende
Google-video (92 min.) som er et opptak av deres spennende
foredrag for International UFO Congress i Laughlin i 2006, der
de oppsummerer hendelsene ovenfor og viser de beste videoopptakene. Foredraget byr også på et par meget sensasjonelle
overraskelser som ikke har blitt nevnt her.
Er det noen som får blod på tann når det gjelder den pseudo-virkelighet som media, akademia
og våre valgte politikere serverer oss? Hvis media, akademia og politikerne bare er forskremte
sekretærer og funksjonærer som styres av overordnete direktiver, hvem skriver disse
direktivene? Hvordan kan vi kreve at media, akademia og politikerne forholder seg til
virkeligheten fremfor til NWO-direktiver? Sist oppdatert: 28/9-2008

Artikkelforfatter: Rolf Kenneth Myhre
Epost: ro-ken@online.no
Web-base: www.rolfkenneth.no/
___________________________________________________________________________
TV2 Tekst-TV side 691, søndag 21.september.
ROMVESEN UTE ETTER ROBBIE?
En forsker på paranormale fenomen hevder at Robbie Williams er populær hos romvesener.
”Robbie er den stjernen romvesen vil ta kontakt med når de kommer til jorden”, sier Michael
C. Luckman. Han tror Robbie vil bli ambassadør på jorden når aliens lander. ”Først vil han
forsvinne opp i verdensrommet, og så vil han komme tilbake som deres representant her på
joden”, sier han.
___________________________________________________________________________

6

TUREN TIL HESSDALEN 14.-17.AUGUST 2008.
Dro oppover i øsende regnvær torsdag den 14. august. Ble så ille underveis at vi måtte stoppe
helt. Var nok et forrykende tordenvær over oss. Kom frem til hytta ved 16-tiden. Der var det
rått og kaldt så jeg prøvde å fyre i ovnen. Det var ikke helt vellykket før vi til slutt fant ut at vi
måtte la døren stå på gløtt. Så skulle vi lage oss litt mat, men fikk ikke til gasskomfyren.
Måtte opp til gården for å få hjelp. Fikk forklart hvordan den funka og da gikk det bra. (Jeg er
livredd alt som har med gass å gjøre IMS)
Så skulle vi se på TV, men den var helt død. Etter mye om og men kom det en hyggelig gutt
for å hjelpe oss. Han kom like langt enda han var spesialist på Tvèr. Viste seg etter en del
telefoner rundt omkring at lynet hadde slått ned ved Tron, senderen for distriktet. Vi fikk TVsignaler senere på kvelden, så ALT ordnet seg etter hvert.
Var meningen at vi skulle ha selskap av 4 menn!! Men, vi ble alene første kvelden. Neste dag
kom Kjell Arne Høviskeland og alle de andre. Vi fikk selskap av en hyggelig mann. Ellers
foregikk foredrag etc på hytta vi leide. Var vel 12 stykk på det meste. Kjempebra oppmøte og
kjempebra innlegg av Erling Strand om prosjekt Hessdalen og turene han har med
ungdomsskoleelever. Vi fikk også se en del interessante klipp fra disse turene samt et meget
spesielt et fra Nevada-ørkenen i USA. Dette var ”ghosts” og ikke UFO`s, men veldig
interessant allikevel.

Erling Strand som holder foredrag under UFO-helgen i Hessdalen 15.-17.august
Vi var på turer rundt om i Hessdalen og besøkte også far og sønn som holdt på å bygge opp en
målestasjon oppe på ei seter (?). For et naturskjønt sted Hessdalen er! Det er spesielle energier
der oppe og alt er så lett og lyst liksom. Jeg elsker naturen og fjellene der. Jeg og EA fant
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også en del multer hver siste kvelden. Ellers verserer det tydeligvis to historier om jegere som
har sett UFO`s der oppe. Den jeg leste i UFO-Norge (?) for en stund siden, handlet om 3
elgjegere som var der oppe. Den ene satt på post foran en stor stein (den ble vi vist i fjor av ei
lokalkjent) og vi var der også i år. Meget spesielle energier der på og rundt steinen. Vel,
historien er som følger: Den ene jegeren satt på post foran denne steinen (han er for øvrig fra
N.Osen i Hedmark og fra der jeg er fra og det må vel gå an å finne ut av dette?)
Plutselig hørte han susing i luften og titter opp og da ser han en UFO komme litt på skrå i full
fart ned mot myra, like ved siden av han og forsvinner ned i myra og borte var den. Ingen
merker, ingenting i myra, meget merkelig. Den andre UFO-historien er om noen rypejegere
og som sto i siste nummer av NETIs UFO-blad. Den er ganske så annerledes.

Erling Strand forteller om observasjoner som er gjort i Hessdalen til deltakerne
Ellers så sto en del av deltakerne ute natt til lørdag. En av damene som var med hadde kjøpt
seg nytt digitalt kamera og da hun/de som var ute, følte at det var noen helt spesielle energier
rundt dem, så tok hun bare et bilde på ”måfå” ut i lufta. Når hun tittet igjennom bildene senere
neste dag, så viste det seg et merkelig lys på filmen. Dette håper vi Erling Strand klarer å
finne noe mer ut av. Veldig spennende. Siste natta sto vi oppe på platået, var vel en 9 stykker.
Jeg og min venninne EA sto vendt mot nord, de andre mot sør. Jeg FØLTE bare at vi MÅTTE
snu oss mot nord. Litt småkaldt ut på natta så vi satt mye i bilen. EA satt stort sett i bilen og
plutselig ropte hun på meg og spurte etter kikkerten. Hun sa hun så to blanke kuler mot nord
og den nedadgående solen (vakkert syn). Jeg løp bort til henne og gav henne kikkerten, men
da var de borte sier hun. Plutselig ser jeg en mørk skygge på himmelen vokse litt, akkurat som
den kom nærmere. Borte i løpet av sekunder. Så ser jeg en svart masse til høyre for der den
første var, men denne dro fra oss. Jeg roper til de andre ”Se, er det et fly?”. Før de rakk å snu
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seg, så var den også borte. Vi så ellers fly og de bruker lang tid på å forsvinne når du først får
øye på dem. Kanskje var vi de eneste som så noe som kan betegnes som UFO`s den kvelden?

Her forbereder deltakerne seg på å sette opp kamera og videokamera til kvelden og
natta
Ellers hadde vi panoramautsikt til en fenomenal MÅNEFORMØRKELSE. Det var ikke mye
som manglet før den var full. Hadde vi vært på Svalbard hadde vi sett den dekke den
komplett. Men det var uansett en fantastisk opplevelse. En tur til Hessdalen er STERKT å
anbefale. Du følte nesten at du hadde månen i hodet der oppe på fjellet. Du ser i alle
himmelretninger også. Så VAKKERT når sola gikk ned. Vi var i det store og hele, ganske
heldige med været i år også. Var varmere i juni i fjor, men det var levelig til å være så høyt til
fjells. Takk til Kjell Arne, ildsjelen og Erling Strand for en uforglemmelig tur.
Hilsen Inger M. Shkreta og EA.

______________________________________________________
UFO-HISTORIA TIL ÅB (venninne av Inger M. Shkreta og fortalt til henne)
Kommer på nytt her med utfyllende informasjon som manglet sist uthevet.
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
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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 før jeg var 5 år. Før det var alt svart. Husker ALT fra da.
Knut Aasheim forteller oss at vi er walk-ins. Åse var 12,5, sier han. Forklaringen på
Walk-ins kommer i neste nyhetsbrev!
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.

________________________________________________________
UFOÈN VINKET TIL OSS. ET TILBAKEBLIKK
Tre skolebarn fikk sitt livs opplevelse: På vei til skolen opplevde 3 barn fra Eidskog en kald
februarmorgen noe som de har vanskelig for å forklare skikkelig. Over morgenhimmelen kom
to lysende gjenstander så nær at barna tydelig kunne se detaljer som små antenner og en slags
luke på det orange skroget. Den samme UFOèn ble sett fra Eidsvoll og samtidig falt
strømmen ut over store deler av Østlandet.
”Jeg ble i hvert fall ikke redd”, sier 13 år gamle Gro Evensson fra Magnor. ”Men det ble jeg”,
innrømme 10 år gamle Per Kvesetberget. ”Da jeg fikk se den store UFOèn, tenkte jeg at nå
kommer det snart noen ekle kryp ut av luken og tar meg. Huttetu!”
”Jeg husker at det første jeg tenkte, var at russerne var ute og spionerte”, sier Tore Evensson.
Han er 14 år og eldste av de 3 barna som opplevde dette merkelige like før solen sto opp
denne kalde februarmorgenen. ”Da vi fikk øye på den store ”tallerkenen”, sto den helt stille i
skrå vinkel ikke så veldig høyt over bakken. Det var akkurat som om den fotograferte eller
filmet noe.”
Tore og de andre barna tør ikke å gi seg inn på vurderinger om hvor stor denne gjenstanden
var. De syntes den virket veldig stor, men innrømmer at det avhenger jo helt av hvor nær den
var. I grålysningen var det svært vanskelig å bedømme avstanden, men barna mener at den må
ha vært mellom en og to kilometer unna og mellom 100 og 200 meter over bakken. Den kan
ha vært 20 meter i diameter og den kan ha vært 100 eller mer. Det eneste barna er sikre på, er
at det ikke var noe fly de så. Heller ikke noen ballong, kulelyn eller gassky. Dertil så de
detaljer på UFOèn altfor tydelig. Ingen av barna har forlest seg på fantasilitteratur, men at det
var et romskip de hadde for seg er ingen av dem i tvil om.
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”Da den hadde stått urørlig på samme sted en stund, begynte den å heve og senke bakparten”,
sier barna. ”Det var akkurat som om den vinket til oss.”

Mange gjenstander. Den store UFOèn var ikke den første barna så om morgenen den
6.februar i år ( 1979). Opplevelsene hadde begynt noen minutter tidligere mens Tore ennå satt
ved frokostbordet. ”Jeg satt og spiste da jeg fikk øye på den første”, forteller han. ”Den kom i
stor hastighet langs skogbrynet og stoppet plutselig opp. Den var for langt borte til at jeg
kunne se noen detaljer, kanskje en 3-4 kilometer unna. For meg så den ut som en lysende
gjenstand som var flat under og svakt buet oppe. Mens jeg så på den, vendte den seg slik at
det som hadde vært oversiden ble snudd mot meg og jeg kunne tydelig se at den var
skiveformet.”
Tore rasket med seg familiens kamera og satte på dør, fra nabohuset fikk han øye på
kameraten Per på vei til skolebussen. ”Se der”, ropte Tore og Per fikk også se den lysende
skiven som nå hadde begynt å heve og senke seg i langsom takt over den samme flekken hvor
den først hadde stoppet. Tore tok 2 bilder før han gikk inn igjen med kameraet. Per ble
stående ute og stirre på dette merkelige. Men Tores Instamatic-kamera var ikke egnet til
oppgaven, viste det seg. Bildene viser lite eller intet av de fjerne gjenstandene.
”Plutselig skjedde det noe rart”, sier Per. ”I ett øyeblikk var det èn slik skive, i neste øyeblikk
var det plutselig to. De var nøyaktig like og lå rett over hverandre. Den øverste hadde
smalsiden mot oss, mens den andre lå skrått slik at jeg kunne se den sirkelrunde formen. Jeg
kunne ikke se hvor den andre kom fra. Den var der bare helt plutselig. Selvfølgelig kan den ha
ligget rett bak den andre slik at vi ikke kunne se den, men det virket ikke slik, heller.

Den store UFOèn. Tore kom ut igjen sammen med søsteren Gro. De tre barna hadde ikke tid
til å se lenge på de to skivene som steg og sank over granskogen, tiden gikk og skolebussen
ville snart komme. De tok fatt på veien ned til stoppestedet og var kommet bare noen hundre
meter da de tre barna bråstoppet og på nytt ble stående og stirre, målløse: Atskillig nærmere,
kanskje bare noen hundre meter unna, hang enda en UFO i luften. For de tre barna virket den
enorm, fremmedartet og skremmende. To lysende skiver mot horisonten var en ting, dette var
noe ganske annet. Barna stirret på et orangefarvet skrog. Det var smalt, sirkelformet og med
en stor kuppel på oversiden. Ute i kanten av skroget stakk to lave antenneformede gjenstander
til værs og da tallerkenen langsomt la seg over på siden, så de tydelig omrisset av en dør eller
en luke. Ingen av dem så hvor den store UFOèn kom fra. Den kunne ha kommet lydløst inn
uten at de hadde merket det. 10 år gamle Per knyttet hendene i vottene så det gjorde vondt i
håndflatene. I brystet kjente han hjertet slå i vilt tempo, Per ventet bare på at luken skulle åpne
seg og fryktelige vesener fra en annen planet strømme ut.
UFOèn vinket til oss. De tre barna ble stående og stirre på dette merkelige som hang urørlig
på morgenhimmelen. Den orange farven forandret seg ikke, det var ikke en lyd å høre og
heller ingen blinkende lys å se. UFOèn bare var der. ”Det var da jeg skulle hatt kameraet med
meg”, sier Tore. ”Den skulle nok blitt bilder av”.
”Akkurat da hørte vi at bussen kom”, sier Per, ”og vi måtte løpe for å rekke den. Hele tiden
kastet vi raske blikk opp på himmelen og vi kunne se den hele tiden, men da vi kom ned til
bussen, var den plutselig borte. Den kan ha vært skjult bak de bjerkene som står ved veien”,
sier Tore, ”men jeg tror heller den bare plutselig ble borte. Kanskje den var usynlig fra den
vinkelen?”.
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Et par timer tidligere, samme morgen, hadde begge foreldrene til Per sett en avlang, lysende
gjenstand som fòr over himmelen med en lysende hale etter seg og den samme morgenen falt
også strømmen ut over store deler av Hedmark, Østerdalen, Sør-Oppland og Nordre
Romerike.

Dette var enormt stort! Omtrent samtidig med at Magnor-barna oppdaget at UFOèn deres
var forsvunnet, kom Knut Aasheim inn på sitt kontor i en industribedrift i Eidsvoll hvor han
arbeider som industriell designer. Klokken var tyve minutter over åtte da han satte seg til
skrivebordet og i noen sekunder lot tankene fly, mens han så ut av vinduet. ”Over horisonten
fikk jeg se en lysende gjenstand”, sier han, ”og ved første øyekast kunne den ligne på slike
strekskyer man en gang imellom får øye på. Imidlertid ble jeg raskt på det rene med at dette
umulig kunne være noen sky. Den beveget seg i retning syd-sydøst i langsommere fart enn et
fly, men raskere enn en sky. Den forandret heller ikke fasong, eller ”fløt” ut som en
kondensstripe etter et jetfly ville gjort”.
Aasheim har en liten kikkert liggende i skrivebordskuffen – den kom frem i en fart og nå var
enhver tvil ryddet av veien. Det han så var verken en sky eller noen kondensstripe. ”Den
hadde helt klare konturer”, sier Aasheim. ”Formen var som en sigar og den var spiss foran og
bak. Den beveget seg i jevn hastighet og den forreste enden sto høyere enn den bakerste.
Likevel beveget den seg hele tiden parallelt med horisonten. Det som forundret meg mest var
de enorme dimensjonene dette objektet må ha hatt. Jeg har sett både sol og måne og vanlige
fly gjennom det samme vinduet og denne gikk så lavt at jeg hadde trærne i et skogsholt å
holde meg til. Jeg anslår størrelsen på objektet til om lag to månediametere. Farven skiftet fra
orange til lysgult, men det skyldes nok reflekser fra solen som var i ferd med å stå opp.

Strømbrudd. I Eidsvoll falt lyset ut kvart på åtte samme morgenen, og det viste seg å være et
relè ved stasjonen i Fåberg som hadde slått ut. Et fly ble sendt på vingene for å finne
linjefeilen, den tradisjonelle grunnen til at relèer faller ut på denne måten. Men flyet kom
tilbake med uforrettet sak. Det var ingen linjefeil, spesialistene i Elektrisitetsverket greide
ikke å finne noen annen grunn til strømbruddet heller. Da avisen Glåmdalen på Kongsvinger
antydet at dette kanskje hadde noe med UFO-observasjonene å gjøre, ble det ledd bort. På den
annen side måtte den intervjuede ingeniør innrømme at han ikke kunne forklare hvorfor relèet
hadde falt ut og han innrømmet at det var første gang han i sin lange karriere hadde opplevd
noe lignende.
Knut Aasheim er vel bevandret i UFO-problematikk og har vært medlem i ”Norsk UFOCenter” i en årrekke. Nylig var han med å stifte den nye organisasjonen ”UFO-Norge” som
skal arbeide for rapportering av fenomener av UFO-typen.
”Vi vet at strømbrudd har lett for å oppstå i forbindelse med UFO-observasjoner”, sier
Aasheim. ”Det er selvfølgelig umulig å bevise noe som helst fordi slike fenomener alltid blir
vurdert enkeltvis av dem som skal ha rede på det. Sett i sammenheng blir imidlertid bildet
ganske annerledes, og jeg vil minne om da strømmen falt ut over hele New York i november
1965. Da ble det samtidig sett en kjempesvær UFO over byen. Dette lar det seg ikke gjøre å
motbevise. Det var tusener av mennesker som så den samtidig og til og med fotograferte den.
Strømbruddet kunne ingen forklare.

UFO-detektor. Det er også beviselig at bilmotorer har stoppet i forbindelse med UFOobservasjoner, og man har målinger som viser at disse fenomenene omgir seg med et
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elektromagnetisk kraftfelt. Det gir forstyrrelser på radio og fjernsynsmottagning. Et spesielt
apparat – en UFO-detektor – virker slik at det tennes en lampe når UFOèr passerer over. Dette
skjer etter induksjonsprinsippet. Aasheim har selv hatt utslag på sitt apparat, og i England ble
det målbare resultater på om lag syv kilometer avstand fra objektet.
”Det betyr at det dreier seg om ganske enorme kraftfelt”, sier Aasheim. ”Og det synes som
om dette øker tilsvarende ”UFOèns størrelse. Et sterkt nok kraftfelt vil kunne få et relè til å
koble ut. Det objektet som barna ved Magnor så, var enorm etter det de forteller og det er
riktig nok hvis det dreier seg om det samme objektet jeg så like etter. Den var kolossal.
Hva det var eller ikke var, så er vi inne i et veritabelt UFO-år. Lysende gjenstander er sett
over store deler av kloden, av leg og lærd og små og store. Hva det er man ser, vet ingen, men
Aasheim formulerer det slik: ”Det er ikke snakk om noen ”tro”. Det er snakk om tusenvis av
mennesker som leverer vitnesbyrd om opplevelser som ikke kan feies bort. Det er for enkelt å
henvise til ballonger, planeter, gass-skyer eller hva det måtte være. Ting blir sett av flere
mennesker samtidig og det gjelder også mennesker hvis troverdighet ikke kan trekkes i tvil.
Kilde: Allers nr. 19/ 1979.
___________________________________________________________________________

OBSERVASJON AV UFO, DATO: FEBRUAR 1972, STED: STRØMMEN.
Minus 20 gr.C, vindstille og stjerneklar himmel.
En kald vindstille lørdagskveld i februar, satt hele familien på 5: Far, mor, bror 14 år, søster
11 år og jeg på 12 år, samlet i stua og hygget oss rundt bordet med mat og drikke. Det ble
IKKE benyttet alkohol. Etter en tid gikk mor opp til 2.etasje til sitt soverom for å gjøre noe
forefallent arbeid. Etter en stund ropte hun på oss om å komme opp for å se. Jeg, bror og far
gikk opp for å se og høre hva mor skulle vise oss. Mor stod da foran det lukkede vinduet og så
på en stor lysende oval kule over nabohuset.
Far lukket opp vinduet og 4 personer (far, mor, barn: 12 og 14 år) stod foran et helt åpent
vindu med en bredde på 120 cm og så på denne lysende ovale gjenstanden som svevde over
nabohuset, ca 25 meter fra oss.
Gjenstanden hadde en lengde, vist mot oss, på ca 9 meter, målt i forhold til nabohuset.
Gjenstanden hadde en tydelig oval form, tydelige strukturer i form av forskjellige høyder,
diameter og tydelige ”vinduer, luker eller dører”. Vi ble stående og se på gjenstanden i ca 810 minutter som svevde over nabohuset. Den beveget seg fram og tilbake. Den var nesten
lydløs, bare en svak lys summing. Fargen var hvit-gul. Vi så på den i sørvestlig retning.
Plutselig startet den i en utrolig hurtig akslerasjon og forsvant over Gjelleråsen i en nordøstlig
retning. Lyset fra gjenstanden var sterkt hele tiden fra nabohus til den forsvant over
Gjelleråsen. Det tok bare 4-5 sekunder fra nabohus til over åsen ved Gjelleråsen. Ingen lyd og
den ble borte. J.S (Mann) Fortalt til Inger Marie Shkreta
___________________________________________________________________________
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Versjon: 23/9-2008
Alternativ verdenshistorie fra Rolf Kenneth: et boksammendrag.

Her kommer et ultrakort sammendrag av min web-bok Menneskets historie, Nibiru og
kataklysmer: integrasjon av Sitchin, Velikovsky og ZetaTalk.
Hvem var Velikovsky? Immanuel Velikovsky (1895-1979) ble født som den yngste av tre
sønner hos en velstående jødisk familie i den russiske byen Vitebsk (i dagens Hviterussland).
Han vokste opp i et intellektuelt hjem. Hans far viet hele sitt liv for en renessanse av det
jødiske folket i deres opprinnelige land; moren var lingvist. Etter gymnaset i Moskva, hvor
Velikovsky gikk ut med de beste karakterer og gullmedalje, var han noen år innom flere
studier og universiteter i Europa. I 1915 vendte han tilbake til Moskva, tok opp medisinerstudiet og fullførte utdannelsen i 1921. Han flyttet da til Berlin, der han i 1923 giftet seg med
fiolinisten Elisheva Kramer. Med finansiell støtte fra sin far tok han initiativ til et omfattende
redaktørprosjekt hvis formål var å bidra til etableringen av Hebrew University of Jerusalem
og dets bibliotek. I tre år var han sjefsredaktør for vitenskapelige avhandlinger og artikler
skrevet av jøder. Som redaktør for bindene i matematikk og fysikk engasjerte han Albert
Einstein (1879-1955); de to ble livslange intellektuelle venner. Velikovsky og Elisheva flyttet
så til Palestina, der han studerte under en elev av Freud, for så selv å praktisere som
medisiner, psykiater og psykoanalytiker i 15 år, bl.a. i Jerusalem.
Freuds interesse for den mytiske Oedipus, farao Akhenaten og Moses
ansporet Velikovsky (bildet) til refleksjoner herom, hvilket resulterte i
en besettende idé om at de plagene som herjet Egypt rett før Moses ledet
det jødiske folk ut av Egypt (eksodusen) måtte være utslag av en
kataklysme. Dette ledet ham til lange og dyptgående studier og
refleksjoner om hvilken betydning kataklysmer har hatt i
verdensrommet, i den geologiske utformningen av Jorden, for
evolusjonen av plante- og dyrearter, og i menneskets kulturhistorie. Han
så hvordan de akademiske disiplinene astronomi, geologi, evolusjonsbiologi og historie fullstendig hadde fortrengt tilstedeværelsen av
kataklysmer. Disse disiplinene hadde i stedet blitt forankret i gradualisme-dogmet. Det ble
etter hvert klart for Velikovsky at hans livsmisjon var å gi den vestlige kulturen en slags
psykoterapi der traumene (kataklysmene) skulle bringes opp igjen til bevisstheten og
akademisk erkjennes fullt ut.
Velikovsky og familien besøkte New York sommeren 1939. Verdensbegivenhetene og hans
egen forskning resulterte i at de ble værende der. Han tok en jobb tilknyttet biblioteket ved
Columbia University (New York City), der han i ti år fordypet seg i vitenskapelige og
historiske studier. I 1945 hadde han en sammenfatning på 284 punkter ferdig, Thesis for the
Reconstruction of Ancient History, som ble basisen for hans bøker. Han konkluderte at den
egyptiske kronologien var kaotisk: flere dynastier var i feil rekkefølge, og noen av dem hadde
blitt dobbelbokført slik at de samme personene og begivenhetene beskrives i to adskilte
historiske epoker. Da de andre landenes oldtidskronologier er forankret i og harmonisert med
den egyptiske, har denne ”harmoniseringen” tvunget historikerne til å gi disse kronologiene
kunstige ”mørketider” på 4-500 år. Historikerne har også måtte skape fiktive riker og
kongedømmer som de dobbelbokførte og feildaterte dynastiene skal ha interagert med.
Allerede før utgivelsen av Velikovskys første bok Worlds in Collision (1950) oppsto furore
ved at forfattere av astronomiske lærebøker tvang forlaget Macmillan til ikke å utgi flere av
Velikovskys bøker. Boken ble en salgssuksess og gjorde Velikovsky verdensberømt. Han fikk
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imidlertid aldri den akademiske anerkjennelse han mente han fortjente, hvilket resulterte i
depressive stunder til tross for stor publikumsinteresse. I 1952 flyttet familien fra Manhattan
til Princeton, New Jersey, der de ble værende resten av livet.
Velikovsky kom med mange kontroversielle forutsigelser innen astronomi som senere ble
bekreftet riktig. Han var den første til å hevde at Jordens mange akseskift med resulterende
lokale istider og kataklysmer var utslag av det magnetiske kraftfeltet fra andre massive
himmellegemer som hadde kommet for nærme Jorden (altså nærkollisjoner). Velikovskys
store problem var å finne en passende kandidat for den nærkollisjonen som var foranledningen for eksodusen; han endte med å gi Venus skylden. Denne Venus-teorien vies ca. tyve
sider i hans første bok, som er på 400 sider. Over 90 % av den akademiske kritikken som har
blitt reist mot Velikovsky i de 30 årene han skrev, har vært et angrep på denne Venus-teorien,
som altså var et underordnet punkt av minimal betydning i Velikovskys misjon og bøker.
Hans misjon var å dokumentere at astronomisk forårsakete kataklysmer på Jorden i geologisk
og historisk tid har forekommet, og kan skje igjen. I de tre siste årene av sitt liv (81-84 år
gammel) fikk han utgitt Peoples of the Sea (1977) og Rameses II and his Time (1978), samt at
han fikk fullført de mindre bearbeidete nå online-manusene The Assyrian Conquest (1979) og
The Dark Age of Greece (1979).

Hvem er Sitchin? Zecharia Sitchin ble født i 1920 i hovedstaden Baku i Aserbajdsjan. Hans
foreldre emigrerte ikke lenge etterpå til det daværende Palestina, hvor han vokste opp.
Zecharia var en begavet student som ville lære seg sin regions gamle og moderne språk
sammen med dens historie og myter. Han fortsatte sin utdannelse i London, der han avla
eksamen i økonomisk historie ved University of London. Zecharia vendte så tilbake til
Palestina, og ble redaktør og artikkelforfatter for økonomiske og historiske fagtidsskrifter. 28
år gammel, i 1948, flyttet han til New York og ble amerikansk statsborger. Han fortsatte sin
karriere som journalist og redaktør mens han i fritiden skrev bindstore notatsamlinger om
sivilisasjonenes begynnelse. (bildet: Sitchin)
Hans besettende interesse, som krystalliserte seg til å bli hans
livsmisjon, var å finne ut hvem Bibelen siktet til med teksten: ”På den
tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde
sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem” (1Mos:6,4). Det
hebraiske ordet som har blitt oversatt til ”kjemper” er Nefilim, som
igjen er en oversettelse av det sumeriske ordet Anunnaki. Både Nefilim
og Anunnaki betyr ordrett ”De som har kommet fra Himmelen ned til
Jorden”. Siden slutten av 1800-tallet har funn av sumeriske leirtavler
vist at Bibelens fortellinger fra Skapelsen (Adam og Eva) og frem til Abraham er sterkt
redigerte og forkrøplete versjoner av sumeriske originaler, og at de sumeriske originalene
utvetydig forteller om en ET-gruppe som kom til Jorden for å finne gull. De trengte billig
arbeidskraft til gruvene, så de skapte mennesket ”i sitt bilde” ved å genmodifisere
eksisterende apemennesker. Vi formerte oss hurtig, og da de likte ”Jordens døtre” ble jordkvinnene noen ganger innlemmet i store haremer med avkom som resultat. Ifølge Sitchin
forsvant denne ET-gruppen fra Jorden ca. 550 f.Kr., ved avreise og/eller naturlig død. I
Gilgamesj-eposet (ca. 2600 f.Kr.) omtales samværet mellom jordmenneskene og disse
anunnakiene som verdens mest naturlige ting. Det er akademisk besserwisserei (”vi vet
bedre”) som er ansvarlig for at vi ikke tar sumerernes fortellinger bokstavlig, men tolker deres
beskrivelser av anunnakiene som en del av deres mytiske fantasiverden.
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Sitchins første bok kom ut i 1976, The 12th planet. Bokens innhold er så fantastisk at det
lyder som eventyrlig science fiction fremfor historie. Boken er imidlertid akademisk solid;
hans bøker kan ikke sammenlignes med den journalistiske og underholdende stilen som
preger bøkene til Däniken. Pr. 2008 har Sitchin skrevet tolv bøker. Han har gitt oss en ny og
spennende versjon av verdenshistorien, fri for akademikernes besserwisserei-tolkninger og
deres moderne dogmer. Sitchins første bok har blitt oversatt til 23 språk. Sitchin har i
motsetning til Velikovsky og Däniken blitt svært lite kritisert av akademia; de prøver heller å
tie ham ihjel. Noen ”hanekyllinger” som nettopp har fått et diplom i sumerisk prøver stundom
å gjøre et stort nummer ut av at Sitchin ikke har de formelle kvalifikasjonene i orden. De er
uenige i enkelte av hans ordtolkninger, og mener han burde ha et diplom på veggen som viser
at han har fullført noen kurs i sumerisk. Sitchin har aldri respondert på den slags tåpeligheter.
En sentral idé i Sitchins forfatterskap, basert på sumerernes skrifter, er at anunnaki’ene holder
til på en ukjent planet i vårt solsystem som hvert 3.600 år krysser ekliptikken og Jordens bane,
med risiko for nærkollisjoner og kataklysmer. Sumererne kalte planeten for Nibiru.

Hvem står bak ZetaTalk? Web-basen ZetaTalk ble opprettet i 1995 av Nancy Lieder (USA).
Hun hevder hun er i telepatisk kontakt med, og kontaktperson for, en ET-gruppe som nå
holder til på Jorden. Denne ET-gruppen ble på 1960-tallet kjent som zeta’ene, etter deres
opphavelige stjernesystem som vi kaller Zeta Reticuli. De kom første gang i verdens søkelys
ifm. Betty og Barney Hill bortføringen som skjedde under en kjøretur i september 1961. Paret
opplevde senere mye merkelig, og oppsøkte i 1964 en hypnoterapeut. Den fulle historien om
deres opplevelser kom ut i boken The Interrupted Journey (1966) av John G. Fuller.
Siden slutten av 1980-tallet har mange tusen mennesker verden over oppsøkt hypnoterapeuter
pga. forstyrrende minner om å ha blitt bortført gjentatte ganger i romskip. Tre amerikanere
med hver sin akademiske bakgrunn valgte å spesialisere seg som hypnoterapeuter på akkurat
disse tilfellene: Budd Hopkins, David M. Jacobs og John E. Mack (1929-2004). Samlet har de
utgitt 6-7 bøker, som er uhyre interessant lesning (og som jeg har skrevet en web-artikkel
om). Det slående er hvordan fortellingene til dem som bortføres i ekstrem grad matcher hverandre, til tross for at de fleste av dem aldri hadde lest en eneste UFO-bok. Det er flere typer
fysiske beviser på at mange av disse bortføringene har vært virkelige og ikke bare er fantasi.
Noe av det mest fascinerende personene forteller om under hypnoterapi er deres egen
deltakelse i hva som høres ut som et gigantisk og uhyre komplekst hybridprogram som
zeta’ene er engasjert i, dvs. å skape hybrider av dem selv og jordmenneskene. Det er også
interessant at under gjenopplevelsene forteller de fleste om at de i romskipet blir vist
forskjellige dommedagsscenarier, og at de blir forberedt på at dette kommer til å skje og at de
da vil ha bestemte oppgaver å utføre.
Av plasshensyn kan jeg her bare kort si at informasjonen på web-basen ZetaTalk skiller seg
drastisk fra alt annet jeg har sett av kanaliserings- og ET-kontaktlitteratur. Zeta’ene virker
nærmest allvitende i alle vitenskapelige emner. Den informasjon de gir oss om alle tenkelige
emner ruver over dagens akademiske standard. Deres psykologiske og politiske innsikter er
fabelaktige. Deres analyser er uhyre integrale, intelligente, skarpe, presise og treffende. Deres
formuleringsevne (gjennom Nancy Lieder) er absolutt superb. Deres sjarm, humor og tone av
”avslappet seriøsitet” er fremtredende og gir et positivt inntrykk.
Zeta’enes hovedbudskap er at planeten Nibiru tilhører vårt solsystem; den har en omløpstid på
3657 år; den nådde den indre delen av vårt solsystem i mai 2003; og det er nå bestemt av et
slags galaktisk verdensråd at en nærkollisjon med Jorden ikke vil bli avverget av hensyn til
Jordens videre utvikling. ZetaTalk bekrefter Sitchins erkjennelse at dette er planeten som
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anunnaki’ene kom fra, og at anunnaki’ene har dominert vår kultur langt inn i historisk tid.
ZetaTalk bekrefter videre Velikovskys erkjennelse at forrige nærkollisjon (som de daterer til
ca. 1628 f.Kr., tidspunktet for vulkanutbruddet på øyen Santorini) var årsaken til Egypts
plager, hvilket ble opportunistisk utnyttet av Moses og hans ET-hjelper Yahweh. ZetaTalk
hevder at en nærkollisjon med sikkerhet vil skje før 2012, at Nibirus magnetiske kraftfelt og
hale da vil forårsake akseskift og globale kataklysmer på Jorden. De hevder at over 90 % av
menneskeheten da vil omkomme. Etter en mørkeperiode på ca. 100 år vil et frekvensskift skje
på Jorden. Jorden og den kommende menneskehet, bestående av zeta-menneske-hybrider, vil
da gå inn i en eutopisk og global humanistisk æra. Jordens nåværende utseende med hav og
kontinenter vil bli drastisk forandret. Formålet med ZetaTalk er kun å hjelpe oss til å
forberede oss på de kommende begivenheter, da verdens myndigheter foretrekker å holde
hemmelig NASAs og astronomenes oppdagelse av Nibiru. Siden 2003 har det under optimale
forhold ved soloppgang vært mulig å se Nibiru som en ekstra sol; hvilket astronomene prøver
å bortforklare med et optisk fenomen kalt bisol og solulv. Den nåværende nærkontakten med
Nibiru er ansvarlig for en dramatisk intensivering av geologiske, klimatologiske, meteorologiske og zoologiske anomalier, hvilket myndighetene og akademia i verste fall prøver å
bortforklare som resultat av ”Global warming”. ZetaTalk har et gratis ukentlig nyhetsbrev
man kan abonnere på, og som er meget interessant (arkiv).

Er vitenskapen styrt av paradigmer, dogmer eller konspirasjoner? Jeg vil her hevde at
vitenskapene er styrt både av New World Order(NWO)-konspirasjoner og av dogmer, og at
vitenskapssosiologien hvis oppgave det er å avsløre dette er meget langt fra en slik erkjennelse. Den store vitenskapssosiologiske klassikeren er The structure of scientific revolutions
(1962) av Thomas Kuhn (1922-1996), der han lanserte ordet paradigme i en ny betydning. Et
paradigme er en underliggende modell, mønster og felles enighet om: a) det kunnskapsfundament man skal ta for gitt og ikke skal stille spørsmål ved; b) hvilke emner som anses for
å være relevante, interessante, og respektable; og c) hva som er akseptabel eller respektabel
vitenskapelig prosedyre for å fremskaffe vitenskapelige data.
Kuhn kalte for normalvitenskap all den forskningsaktivitet som foregår innenfor et gitt
paradigme. Normalvitenskap er å sette puslespillbiter sammen innenfor allerede gitte rammer.
Kuhns bok ga oss en ny forståelse av hvordan vitenskapen går fremover: det skjer ved
revolusjonære gjennombrudd der et nytt paradigme får fotfeste, etterfulgt av en lang periode
med normalvitenskap innenfor dette paradigmet. Kuhns forståelse av vitenskapens fremmarsj
er imidlertid langt fra hele sannheten. Hvor går grensen for når et paradigme heller bør kalles
et dogme? Det som ser ut som et uskyldig paradigme eller dogme, kan meget vel være en
NWO-konspirasjon. Tre eksempler kan nevnes der jeg mener NWO-konspirasjoner har blitt
maskert som uskyldige paradigmer eller dogmer:
• scientismen, dvs. det vitenskapelige dogme at tilværelsens primære dimensjon er
materien fremfor bevisstheten. Scientismen er nær knyttet til naturalismen, det dogme
at tilværelsen ikke har et åndelig-guddommelig tilværelsesplan.
• isolasjonsteorien ang. fortiden, dvs. det implisitte dogme at mennesket ikke har fått
genetisk eller kulturell bistand av utenomjordiske i forhistorisk og historisk tid.
• isolasjonsteorien ang. nåtiden og vår solsystem; dvs. at ingen artefakter fra utenomjordiske har blitt oppdaget i vårt solsystem, og at vi de siste hundre årene ikke har
noen bekreftelser på besøk eller artefakter fra utenomjordiske på Jorden, Månen eller
Mars.
Scientisme er ikke fundert på vitenskap; det er bare et dogme som akademikerne har blitt
tvunget til å holde seg innenfor. Vitenskap basert på det syn at tilværelsens primære
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dimensjon er bevisstheten, kalles åndsvitenskap. På slutten av 1800-tallet kom parapsykologisk forskning i USA og England meget langt i å bekrefte det åndsvitenskapelige
grunnsyn. Denne forskningen var på begge kontinentene ledet av usedvanlig mange Nobelprisvinnere. Så satte NWO-konspirasjonen inn på 1920-tallet med det resultat at oppnådde
erkjennelser og innsikter ble avvist, og den videre parapsykologiske forskning ble trivialisert
og redusert til statistikk omkring kortgjetning i sterile laboratorier.(bildet viser Nancy
Lieder)
De to versjonene av isolasjonsteorien nevnt over kan ikke lenger
forsvares som ”dogmer”. Definitive bevis på at vi har besøk av
utenomjordiske romfartøyer og vesener foreligger. Likeså har vi
definitive bevis på at myndighetene er klar over dette og prøver å
holde det skjult for befolkningen, hvilket vi her vil klassifisere som
en NWO-konspirasjon som inkluderer de Establishment-styrte
media. Det er verdt å nevne at astronomen Carl Sagan (1934-96),
kjent fra dokumentarprogrammet Cosmos, var CIA-sponset for å
latterliggjøre åndsvitenskapen og forsvare det politiske og
vitenskapelige Establishment. Hans rolle var å fremstå som en
autoritativ og populær ”Mr. Science”. De som ikke liker konklusjonene til Sitchin,
Velikovsky og ZetaTalk, og som trenger en ”autoritativ” avvisning av dem, anbefales å
omfavne latterligjøringene fra Carl Sagan og hans Skepsis-organisasjoner verden over. Du
bestemmer hvilket livssyn du vil investere i; ingen andre.
Rolf Kenneth Myhre
Epost: ro-ken@online.no
Web-base: www.rolfkenneth.no/
________________________________________________________________________

POLITIRAPPORT: ”HER SÅG VI UFOÈN”
Av: Hans Marius Tonstad, Aftenposten 14.05.2008
I april 1984 ble politiet i London kontakter etter at en 29 år gammel kvinne hadde observert
det hun mente var en UFO. Da de kom frem til adressen i Nord-London, så tre uniformerte
politimenn det samme som melderen: "et blinkende lys 45 grader opp i luften". Objektet
hadde en kuppel på over- og undersiden. - Vi observerte objektet i en time. I denne perioden
beveget objektet konstant fra side til side, opp og ned, uten å vike langt fra utgangsposisjonen,
skrev de tre politimennene i en rapport. I tillegg til den avbildede skissen, laget de en
tegneserielignende tegning av romskipet.

X-Files: Denne rapporten og en rekke andre om lignende hendelser er fra i dag for første gang
tilgjengelige for allmennheten. Gjennom Det britiske nasjonalarkivets nettsider frigis alle
offisielle UFO-dokumenter samlet av det britiske forsvarsdepartementet fra perioden 1978 til
1987. Dokumentene vil ifølge The Guardian bli kalt for "Storbritannias X-Files". Enkelte av
de åtte dokumentene som i dag er allment tilgjengelige er på over 450 sider. De neste tre til
fire årene vil ytterligere 160 dokumenter publiseres. Årsaken til at dokumentene slippes er
den enorme interessen fra UFO-entusiaster og konspirasjonsteoretikere etter at freedom of
information act (Wikipedia) trådte i kraft. - Den administrative byrden ved å håndtere disse
(UFO-forespørsler red. anm.) på et sak-til – sak-nivå er helt forferdelig., sier UFO-spesialist
Nick Pope til The Guardian. Pope har jobbet 21 år i forsvarsdepartementet – tre av dem
utelukkende med UFO-er.
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Enorm interesse. Han tror dokumentene vil vekke enorm interesse blant troende, skeptikere
og agnostikere. Da franske myndigheter i fjor gjorde et lignende trekk, strømmet over
220.000 brukere til allerede første dagen. Interessen var så stor at datasystemet brøt sammen.
Det britiske nasjonalarkivet har sikret seg mot dette og lagt dokumentene ut på eksterne
servere. Onsdag formiddag ble brukerne likevel advart mot at trafikken var svært høy. Det er
stor variasjon i dokumentene som nå blir sluppet: enkeltobservasjoner av UFO-er, reelle
etterforskningsdokumenter og redegjørelser til ministere fra forsvarsdepartementet om temaet.
Smart trekk. De fleste dokumentene dreier likevel seg om vanlige mennesker som har sett
noe uvanlig som de mener andre bør høre om. Sjelden ble disse fulgt opp av
forsvarsdepartementet. I en podcast gjort tilgjengelig på nasjonalarkivets nettsider onsdag,
sier David Clarke, en forleser i journalistikk, at det er et smart trekk å frigi dokumentene.
Det faktum at disse dokumentene frigis, viser at det ikke foregår en massiv dekkoperasjon.
Det er smart av forsvarsdepartementet å vise hva de vet, noe som ikke er spesielt mye, sier
Clarke. Trolig vil konspirasjonsteoretikere bli skuffet over hva de finner. - Hvis 100 prosent
av alt materiale om UFO-er fra alle verdens nasjoner ble frigitt og de viste seg at det ikke
fantes utenomjordiske vesener, ville uansett de som tror på slike vesener påstå at det var ugler
i mosen, sier Nick Pope. Pope sier de vanligste forklaringen på UFO-er er lys fra fly, kraftige
stjerner og planeter, satellitter, meteorer og luftskip.
Et utvalg av høydepunkter: Aldershot, 1983: En 78 år gammel mann hevdet at han var blitt
kontaktet av utenomjordiske vesener og fått en rundtur i romskipet deres. Da han ble spurt om
hvor gammel han var, fikk han følgende beskjed: "Du kan gå. Du er for gammel og svak for
vårt formål".

Flyplass i East Anglia 1984: Da et småfly gikk inn for landing, oppdaget flygeledere lys som
kom motsatt vei. Det uidentifiserte objektet kom inn med en enorm hastighet, gjorde en
touch-and-go før det forsatte nærmest vertikalt. I dokumentet står det at flygelederne ikke
ønsker å bli identifisert i frykt for at det senere kunne bli spørsmål om deres profesjonelle
integritet.
September 1985: Et helikopter av typen Sea King fikk på sin radar inn to objekter som over
en distanse på 40 miles beveget seg i en fart på nærmere en nautisk mil per sekund.
___________________________________________________________________________
Nyhetsbrevet ble avsluttet søndag 12.oktober 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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