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GOD JUL OG GODT NYTT UFO-ÅR 2009 FRA OSS I STYRET I NETI
REDAKTØRENS SPALTE.
Hei alle sammen. Så er det klart for årets 7. utgave av nyhetsbrevet som er et julenummer. Vi
satser på at vi kommer med siste utgave i romjulen.
Ikke så mye spennende har skjedd siden forrige nummer, men følgende må nevnes: NETI var
på messa i Oslo der vi fikk over 10 nye medlemmer som vi ønsker hjertelig velkommen til.
Det er meget aktuelt å starte opp ufo-møter i Oslo som en fast ordning en gang i hver måned
slik det er i Sarpsborg. Det er håp om å prøve å starte opp med ufo-møter i Bergen igjen i
første halvdel av 2009.
UFO-møtene i Sarpsborg, som arrangeres på alternativsenteret første tirsdag hver måned, er
nå avholdt 4 ganger. De siste 2 møtene var det samlet rundt 20 personer, som ivrig følger med
på informasjon som blir gitt av undertegnede gjennom sine foredrag, og ufodokumentarene/filmene som blir vist, er av stor interesse for deltakerne og vi prater rundt
emnet etterpå der vi utveksler synspunkter og meninger.
NETI har nylig hatt et styremøte via tlf.konferanse, og har vedtatt flere viktige saker for 2009.
Vi må justere medlemskontingenten i 2009 for de som skal fornye, dette grunnet store utgifter
vedr trykking og utsendelse av nyhetsbrevet til de som ikke har mail og som får det i posten.
Vi må mulig også redusere antall utgaver til å gjelde 4 til de som mottar nyhetsbrevet i posten

og til 6 utgaver til de som får dette på mail. En annen grunn til disse forandringene, er å kunne
ha råd til å delta på alternativmesser, med vekt på en deltakelse hvert år i Oslo, Bergen og
Trondheim. Det er jo ønskelig å kunne delta på alle de små messene rundt om i landet, men vi
må først kunne ha råd til å være representert i de 3 største byene. Bare messen i Oslo nå i
november, koster kr. 7.875,- inkl. mva og skillevegger! Det er MYE penger for en liten
organisasjon selv om vi har den største medlemsmassen i historien på 172 medlemmer pr.
16.12.08. Vi ønsker jo også å kunne ha økonomi for å kunne avholde en ufo-konferanse, da i
en liten målestokk økonomisk, sammen med en ufo-organisasjon som deler vårt syn på ufofenomenet og fenomenets mange sider. Det å kunne kjøpe inn et lerret og en projektor, er
også utstyr vi trenger for å informere ut til publikum om vårt arbeid og om hva som skjer på
ufo-fronten til en hver tid. Her har vi fått inn kr. 1200,- så langt i 2008.
Regnskapet for 2007 viste et underskudd på over kr. 8.000,- og vi ser hva regnskapet for 2008
vil vise og om vi da må foreta disse justeringene som her er belyst, noe vi kommer tilbake til
på nyåret. Vi håper på forståelse fra dere medlemmer for at vi må gjøre disse forandringene.
Ønsker dere alle, på vegne av styret i NETI, en riktig koselig jul og et godt nytt UFO-år
2009. Julehilsen fra Kjell Arne Høviskeland

__________________________________________________________
NRK nektes UFOUFO-innslag med Robbie Williams

Sensur av pressen i Norge.
Norge Den kjente artisten Robbie Williams har nettopp vært
på UFO-observasjon i USA. NRK nekter å kjøre et innslag på saken da de ikke er tillatt å
dekke innslag om UFO i nyhetsbildet i Norge!
Robbie Williams har i et tidligere intervju med The Guardian snakket varmt om nettstedet
AboveTopSecret.com og sin overbevisning om at det finnes UFO-er med intelligent liv.
Det har vært stille fra han siden slutten av 2006. Nå har han blitt oppslukt av UFO-er og
utenomjordisk liv. For å samle inn bevis har han og Jon Ronson tidligere i år vært i ørkenen i
Nevada for å observere fenomenet.
Jeg har brukt svært mye tid hjemme og på internett på nettsteder som AboveTopSecret.com,
sier Robbie Williams. Jeg ønsker å gjøre noe. Jeg ønsker å dra ut og møte disse folkene. Jeg
vil være en del av dette. Jeg ønsker å gjøre noe utenom å ligge i senga og se på nyhetene. Og
det starter med UFO-konferansen i Laughlin, Nevada. Vi kan høre om folks vitnemål om
bortføringer av utenomjordiske vesener. Det er visstnok en hel familie med bortførte folk som
kommer til å være der.
NRK ikke tillatt å dekke nyheten. På en
reise til USA for to uker siden fikk
Robbie med seg en tur til Trout Lake i
Washington med folket bak nettstedet
AboveTopSecret (ATS). På lokasjonen
Gilliland Ranch gjorde de en rekke
observasjoner på fenomener som ikke
umiddelbart kan forklares på en rasjonell
måte annet enn å bli definert som UFO.
Robbie Williams fascinasjon for UFO-er
og hans nylige besøk i USA burde være
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en stor nyhet for tabloidene. Derfor tok tipseren av denne artikkelen, Peter, som personlig
kjenner innehaveren av ATS og ringte NRK for å tipse de om saken. Når han fikk svar hos
NRK spurte han om de var interessert i å kjøre en nyhet på dette. Han ble satt over til en
person hos NRK som nektet å presentere seg. Meldingen han fikk var følgende: Vi er ikke
tillatt å dekke innslag om UFO i nyhetsbildet i Norge.
Sensur av pressen i Norge. Peter ble videre strengt oppfordret til ikke å ringe flere ganger om
slike saker. Og dermed ble samtalen avbrutt av ansvarlig person hos NRK. Ut fra at ingen
andre nyhetsredaksjoner i Norge har skrevet om saken så må man anta at Staten praktiserer
sensur av pressen i Norge.
Man kan kun spekulere på hvorfor NRK har et slikt pålegg, men man kan jo lure på om
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har gitt NRK dette pålegget. PST har jo som kjent et tett
samarbeid med CIA. Ansvaret ligger dog hos Staten for denne sensuren. For å si det enkelt så
kan ikke pålegget komme fra noen andre steder.
Den kjente journalisten Larry King er derimot tøff nok til å kjøre innslag om UFOobservasjoner. Les mer om det i innslaget Larry King avslører UFO-hendelser.
Robbie Williams observerer UFO i USA. Uansett spekulasjoner, nedenfor kan du se videoer
fra observasjonene som ble gjort av Robbie Williams.
AboveTopSecret.com And Robbie Williams Investigate UFOs at Gilliland Ranch (audio &
video).
Kilde: http://itpro.no/art/13081.html 20.09.2008
Her følger noen kommentarer på artikkelen:
1. Dere misforstår. UFO fenomenet er klassifisert som over "top secret" nivå. Og de fleste
land har programmert dets innbyggere til å "le" av fenomenet. - Vi har tusenvis av troverdige
vitner som står frem, innenfor militære, politiet osv. en har fått opp objektene på radar, hvor
noen objekter har vært noen kilometer store, mens andre har blitt fanget på radar tracks
bevege seg i 10.000 vis av kilometer i timen. Det finnes også hemmeligstemplet offentlige
dokumenter som er frigjort, som ligger i hendene til disclosure project. Som har 500
mennesker fra pentagon, NASA, navy, Faa osv. - men dette har vel ikke hørt om, ettersom det
er sensur om akkurat "ufo2 fenomenet i media. (søk disclosure project)
2. Jeg ringte også til NRK og spurte om de ville være interessert i å dekke en historie om
Lock Ness Monsteret, og akkurat det samme skjedde med meg. Jeg ble satt over til en mann
som ikke ville presentere seg, og som hørtes ut som han snakket gjennom en
stemmeforvrenger. Han spurte meg i detalj om hva jeg visste om beistet, før han høflig men
bestemt sa at det ikke er lov å dekke innslag om Lock Ness Monsteret i Norske Nyhetsmedier.
Etter det spurte han meg om jeg hadde noen tilknytning til Tom Cruise. Hvordan kunne vel
han vite at jeg og Tom har vært på Locken og lokket på Nessie? Her er det undulater i
undertøysskuffen!
3. Er faktisk veldig mye bevis når det gjelder UFO`er osv. gjenstander, bilder, vids, avtrykk,
merker, kornsirkler med magnetisme å noe rare greier som jeg ikke husker navnet på. Jeg har
faktisk sett noe rare ting selv å jeg vil egentlig kalle meg en skogsmann, er veldig mye ute i
naturen og bor på landet. Kan navnet på veldig mange stjerner og har ingen problemer med å
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vite retninger ved å se på himmelen, har også sett uttalige satellitter, stjerneskudd og diverse
,men jeg har også sett helt bizzare ting som er helt uforklarlig. Ta en titt på denne videoen og
bestill den. http://ufonasa.terra-ent.com/
Til å med vitenskapsmenn sier at det tyder på at det er en Utenomjordiske intelligente
skapninger som har kontakt med jorda, noe særlig mer kan de ikke si annet at det er helt klart
UFO(Unindentified Flying Object).
___________________________________________________________________________

Ny bok om UFO-bilder og -filmer i
Norge.
Eller flere måneders omfattende
etterforskningsarbeide (litteratur og
arkivsøk, data-innsamling, rapport-studier,
og statistiske analyser) utført av forfatterne
Vicente-Juan Ballester Olmos og Ole Jonny
Brænne, er FOTOCAT Rapport #4, Norway
in UFO Photographs: The First Catalogue
nå ferdig.
Rapporten sammenstiller, summerer, og
analyserer 744 foto-saker fra Norge i
tidsrommet 1909 - 2005, inkludert 479
eksempler av det såkalte Hessdalenfenomenet. For første gang er en grundig
gjennomgang tilgjengelig av samtlige kjente
UFO-rapporter i Norge der et bilde, film
eller video er blitt tatt av fenomenet.
Denne utvidede versjon av rapporten er på
206 rikt illustrerte sider, skrevet på engelsk.
Med boken følger også en CD med hele
boken i PDF-format, der også innholdet er i
farger.
Bestilles fra UFO-Norges webshop, www.ufo.no, 349,- inkl porto.
___________________________________________________________________________

UFO’er i ”listebok”
Jeg kom over en bok fra Schibsted; en bok med lister over alle mulige slags rekorder og
fenomener. Der var det t.o.m. en egen liste over det de anså som de mest fremtredende tegn
på UFO-/utenomjordisk kontakt. Det var i alt 8 slike på listen. Disse var:
1. Det Gyldne Flyet
En liten gullgjenstand fra Sør-Amerika som er laget for mer enn tusen år siden, ligner
temmelig mye på et moderne jetfly med deltavinger. Det er blitt hevdet at smykket
skal forestille en sjødjevel (en rokke av slektene Manta og Mobula), men det ligner
ikke smykket stort på. Hvordan skal en kunne forklare den opprettstående
rektangulære halen og den cockpitaktige revnen i snuten av gjenstanden?
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Kan søramerikanerne ha hatt besøk fra andre kloder som har reist i jetlignende
transportmidler en gang for lenge, lenge siden? Og laget de en modell av et av disse
”kjøretøyene” til minne om begivenheten?
(Kommentar fra meg: Vi som har lest litt om vimaanas fra India tenker litt på
det..Berit O.)
2. Ezekiels hjul
Profeten Ezekiel ble jaget ut fra Israel i året 597 f.Kr. Fire år senere så han ”syner fra
Gud” da en himmelvogn med fire ”livsvesener” dukket opp ”og livsvesnene for frem
og tilbake liksom lynglimt…og det var et hjul på jorden ved siden av hvert av
livsvesnene, og de vendte ut mot fire sider. Hjulene så ut som om de var gjort av noe
som lignet krysolitt, og alle fire var like hverandre, og det så ut som om de var gjort
således at det ene hjul var inne i det andre” (Prof. Ezekiel, 1.kap.) Kan det ha vært
rotorvinger av fire sammenknyttede helikoptre bemannet med skapninger
(”livsvesener”) fra Rommet? Kan det ha vært disse overjordiske skapningene som ga
profeten ”ordre” om å tale ordet for Israels barn – ”til barna med de frekke ansikter og
hårde hjerter sender jeg deg”. (Prof. Ezekiel, kap.2.4)
3. De grønne barna
I august 1887 kom to barn med lysegrønn hud og skjeve øyne ut fra en hule i Spania.
Klærne deres var laget av et merkelig, ukjent stoff, og de snakket et språk som
eksperter fra Barcelona ikke klarte å identifisere. Gutten døde. Men piken lærte å
snakke spansk, og hun fortalte at en virvelvind hadde blåst dem inn i hulen, og
virvelvinden hadde tatt dem med seg fra et land som lå i skumring. Kunne det landet
ha vært en annen planet? Var hun blitt transportert hit til vår klode ved hjelp av et eller
annet tid- og romfenomen som har hatt med parallelle verdener eller den fjerde
dimensjon å gjøre?
4. UFO-observasjoner i 1897
UFO’er ble i løpet av 1897 observert flere ganger på forskjellige kanter av jorden.
Den 19. april dette året observerte Alexander Hamilton, en bonde i Kansas, et 90
meter langt luftfartøy formet som en sigar. Det hang omtrent 9 m over Hamiltons
kubeite. Undre skroget hang en slags kabin som var laget i et glassaktig materiale, og
de merkelige vesnene i denne kabinen snakket et fremmed språk. Vesnene fanget en
av bondens kuer med lasso og halte den om bord i romfartøyet. Den 27. mars hadde
folk sette en stor gjenstand fly over Topeka, Kansas. Ikke mindre enn 200 mennesker,
blant dem statens guvernør, var vitne til det. ”Jeg vet ikke hva tingen kan ha vært, men
jeg håper det må løse jernbaneproblemet,” var guvernørens besynderlige kommentar
til begivenheten.
(Alien animal abduction, altså, anno 1887, BO.)
5. Eksplosjoner i Sibir
En eksplosjon, kraftig som nedslaget til en vannstoffbombe, rystet Sibir den 30. juni
1908. Noen vitner påsto at de hadde sett en ildsøyle eller en slags soppformet sky.
Ingen kunne forklare hva som egentlig hadde hendt. Først i 1927 fant sovjetrussiske
vitenskapsmenn frem til stedet, et øde landområde på omkring 4000 km2. De fastslo at
det ikke var noe som tydet på at eksplosjonen skyldtes en meteoritt.
Vitenskapsmennene antydet en rekke andre muligheter. Det kunne ha vært en
kollisjon mellom jorden og antimaterie fra rommet (hvordan kunne antimaterie
komme gjennom jordens atmosfære?), en komet (ingen var blitt observert), et stykke
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av et ”black hole”, en laserstråle fra en annen planet. Alexander Kazantsev, en russisk
metallurg og våpeningeniør, hevder at eksplosjonen skyldtes at et romskip, bemannet
med vesener fra andre planeter kan ha styrtet ned mens det var på rekognoseringstokt
over jorden.
6. Ufoene i 1913
Den 9. februar 1913 så man noen merkelige flyvende gjenstander som krysset
himmelen horisontalt i grupper, mer langsomt enn meteoritter ville ha gjort. De ble
observert av bønder og astronomer i Canada, Bermuda, Brasil og Afrika. Astronomen
W.F. Denning hevdet at han hadde sett opplyste vinduer i en av gjenstandene.
7. Ekteparet Hill besøker en flyvende tallerken
Det var den 19. september 1961 at ekteparet Betty og Barney Hill ble stanset av en
tallerkenformet flyvende gjenstand mens de kjørte gjennom et avfolket
sommerferiested i New Hampshire. De mener at gjenstanden var ca 20 m i diameter,
og om bord var det fem skapninger som var omkring halvannen meter høye med store
øyne, ingen nese og gråaktig hud. Da disse skapningene nærmet seg, mistet ekteparet
Hill alt som heter viljestyrke; de ble trukket inn i romskipet og underkastet en
fullstendig kroppsundersøkelse. De fremmede rom-menneskene kommuniserte med
ekteparet Hill ved hjelp av en slags ESP (ekstrasensorisk persepsjon). Seg imellom
snakket de et underlig, uforståelig språk. Ekteparet Hill ble befalt av de fremmede
skapningene å glemme alt som hadde hendt dem, og dermed ble de sluppet fri igjen.
Men under hypnose kunne de huske det hele. Denne saken har blitt tatt så høytidelig at
i 1975 – 14 år senere – ble den behandlet på nytt i et spesielt TV-program.
(Det er også skrevet bøker om dette, BO)
8. Radiosignaler fra rommet
Astronomer har oppfanget noe som kan være radiosignaler fra fjerne himmellegemer
betegnet som CTA-21 og CTA-102 (den ene i stjernebildet Pegasus, den andre i
Værens stjernebilde). Professor Gerald Feinberg ved New Yorks vitenskapsakademi
tror at signalene kan stamme fra tachyoner, (hypotetiske) partikler som beveger seg
hurtigere enn lyset. Sovjetastronomen Nikolai S. Kardashev tror at signalene er sendt
fra en annen planet av individer som er mennesket langt overlegen i intelligens. Andre
teorier: at nordlyset og sydlyset er signaler fra en annen verden, at pulserende stjerners
signaler er kunstige fyrlys til bruk for romskip når de manøvrerer fra enstjerne til en
annen.
(Boken dette er hentet fra er ”325 rankinglister om likt og ulikt” på Scibsted forlag. Berit
Oftedal)
___________________________________________________________________________

10.000 f.Kr. – Baian Kara Ula, ved Sino-Tibet-grensen
En av de underligste historiene når det gjelder besøk i oldtiden startet i 1938 da en arkeolog,
Chi Pu Tei, fant noen svært systematiske rekker av graver i Baian Kara Ula-fjellene nær
Sino-Tibetgrensen. Under huletegninger av hjelm-vesener blant stjerner, sol og måne, fant de
små skjøre skjeletter med uvanlig store hodeskaller.
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Chi Pu Tei kom med en teori om at disse skjelettene tilhørte en utdødd art fjellaper og at
tegningene ble laget av stammer av mennesker. Siden gravene var i en slik systematisk orden
ble teorien hans utledd og glemt til 1962, da steinplater som hadde blitt funnet blant gravene
ble oversatt av professor Tsum Um Nui fra Det Forhistoriske Forskningsakademi i Beijing.
Oversettelsen fortalte en uhyggelig historie om en gruppe vesener som krasjlandet på den
tredje planeten i dette solsystemet for ca 12.000 år siden. Da de ikke var i stand til å reparere
skipet forsøkte denne gruppen å gjøre seg til venns med fjellstammene som bodde der, men
ble jaktet på og drept pga. deres ikke-menneskelige utseende. Siden denne beretningen ikke
var kompatibel med vestlig oppfatning, ble den avvist.

Interessant teori om forulykkede farkoster for 12.000 år siden
Høyt oppe i fjellene i Baian Kara Ula, ved grensen mellom Kina og Tibet, drev et team
arkeologer en svært nitid undersøkelse av et slags hulesystem. Deres interesse hadde blitt
vakt pga en oppdagelse av rekker av fint arrangerte graver som inneholdt skjeletter av det som
må ha vært en underlig rase av menneskelige vesener; underlige fordi de hadde unaturlig
spinkle kropper og store, overutviklede hoder.
I begynnelsen ble det antatt at hulene hadde vært hjem for en hittil ukjent apeart. Men, som
leder av ekspedisjonen, den kinesiske arkeologen professor Chi Pu Tei, påpekte; ”Hvem har
noengang hørt om aper som begraver hverandre?” Mens de studerte skjelettene nærmest
snublet en av deltakerne over en stor rund steinskive, halvt begravd i støvet på bunnen av
hulen.
Teamet samlet seg rundt funnet og snudde og vendte på skiven. Den så ut som, absurd nok,
en slags steinalderens grammofonplate. Det var et hull i midten og fine tettstående riller som
gikk i sirkel ut fra hullet mot ytterkanten. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at den
skraverte rillen var en sammenhengende linje med tettskrevne tegn. Gjenstanden var en
”record” (eng.: ’opptegnelse’ og også ’gr.fonplate’, o.a..) på mer enn en måte. Det var bare
det at ingen på den tiden – dette var i 1938 - hadde noen nøkkel til forståelse av oppdagelsen
og dens utrolige innhold. Steinplaten ble merket og lagret bort sammen med andre funn fra
området. Tom. de som visste at dette fantes hadde ingen peiling på noen slags betydning.
Mange eksperter prøvde å oversette hieroglyfene i løpet av de 20 årene steinplaten befant seg
i Peking. Ingen greide det. Det var ikke før professor dr. Tsum Um Nui greide å bryte koden
og startet med å dechiffrere de ”talende rillene” at de oppsiktsvekkende implikasjonene fra
”platen” gikk opp for folk. Gikk opp for folk, dvs. bare av en svært utvalgt klikk.
Utenverdenen forble i uvitenhet. For professorens konklusjoner mht. tolkning av skiven var
så truende at de ble undertrykket i sin helhet. Pekingakademiet For Fortidige Studier forbød
ham å publisere sine funn.
To år senere, i 1965, fikk professoren og fire av hans kolleger endelig tillatelse til å gjøre
teorien kjent. Den ble publisert under den omstendelige, men fascinerende tittelen
”Rilleskriften om romskip som, bevart i skivene, landet på jorden for 12.000 år siden.”
Opptegnelsene – 716 rilleplater ble senere funnet i de samme hulene – fortalte en utrolig
beretning om en ”rom-sondering” fra innbyggerne av en annen planet som strandet i Baian
Kara Ula-fjellene. Den underlige spiralformede skriften fortalte om hvordan de fredelige
hensiktene til de besøkende hadde blitt misforstått og hvordan mange av dem hadde blitt
jaktet på og drept av medlemmer av Ham-stammen som bodde i nærliggende huler.
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Ifølge Tsum Um Nui fortalte en av skivene at ”Dropaene kom ned fra himmelen i skipet
deres. Våre menn, kvinner og barn gjemte seg i hulen ti ganger før soloppgang. Da de til
slutt forsto tegnspråket til Dropaene forstå de også at nykommerne hadde fredelige
hensikter...” En annen del tar for seg ”beklagelsen” fra Ham-stammen over at skipet til de
fremmede krasjlandet i et så avsidesliggende og utilgjengelig fjellområde og at det hadde vært
umulig å bygge et nytt skip så Dropaene kunne vende tilbake til sin egen planet.
I årene etter oppdagelsen av den første steinplaten, oppdaget arkeologer og antropologer
stadig mer om det isolerte Baian Kara Ula-området. Og mye av oppdagelsen gikk på å kunne
stemme med den bisarre historien platene kunne fortelle om. Det var fortsatt legender i
området om små, magre ’gulansikter’ som ”kom ned fra skyene for lenge, lenge siden.” De
hadde digre svulmende hoder og svake kropper og var så stygge og frastøtende at de ble jaktet
på av lokale stammefolk til hest.
Underlig nok samstemmer beskrivelsen av disse ”inntrengerne” med skjelettene som i sin tid
ble funnet i hulene av professor Chi Pu Tei. På selve huleveggene hadde arkeologene
avdekket grovskisser av en oppadstigende sol, månen og umiskjennelige stjerner samt
jorden… alle i en sammenheng ved hjelp av prikkede linjer trukket mellom de ulike formene.
Sammen med steinskivene ble huletegningene datert til å være ca 12.000 år gamle.
Huleområdet var ennå bebodd av to halvveis huleboerstammer kjent som Ham og Dropa, som
selv hadde et merkelig utseende. De svake og veksthemmede stammefolkene var i
gjennomsnitt ikke høyere enn 150 cm og hadde verken typiske kinesiske eller tibetanske
trekk. ”Deres rasebakgrunn”, sa en ekspert, ”er et mysterium.”
Men selv med professor Tsum Um Nuis forbløffende oversettelser, så var ikke historien med
”rom-skivene” over. Russiske vitenskapsfolk ønsket å se skivene og flere ble sendt til
Moskva for undersøkelse. De ble renset for steinpartikler som hadde satt seg i rillene og
deretter sendt til kjemisk analyse. Til forskernes store forbauselse fant de at skivene inneholdt
store mengder kobolt og andre metalliske stoffer. Og det var ikke alt. Da de ble plassert på
en spesiell dreieanretning, vibrerte de, i henhold til dr. Vyatcheslav Saizev , som skrev om
eksperimentet i det sovjetiske tidsskriftet Sputnik, eller på en måte ”nynnet” de i en spesiell
rytme som om det gikk en elektrisk strøm gjennom dem. Eller, som en forsker kommenterte:
”Som om de utgjør en slags form for elektrisk krets.” På et eller annet tidspunkt måtte de ha
vært utsatt for ekstraordinært høye spenninger. Kilde: www.cseti.org oversatt av Berit
Oftedal med tillatelse.
___________________________________________________________________________
ALTERNATIVMESSA I VALHALL, OSLO, 21.-23.NOVEMBER 2008.
NETI hadde som annonsert stand på messa, der MANGE mennesker var innom oss for å
fortelle om sine observasjoner og opplevelser som de ikke har fortalt tidligere, verken til sin
mann/kone, samboer eller sine barn og slektninger. De VET at det å fortelle om sine
opplevelser til oss som sitter på standen og som representerer NETI utad, ikke er farlig og de
blir ikke latterliggjort med dumme kommentarer. Vi tar alle på alvor og har ikke noen grunn
for å finne logiske og naturlige svar på alle beretninger som kan være veldig fantastiske noen
ganger. Vi VET at mange mennesker har reelle opplevelser og som må tas på alvor.
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Vi fikk over 10 nye medlemmer under messa,
solgte mange DVDer til publikum og Rune
Øverby avholdt 3 forskjellige ufo-foredrag
denne helgen. Det var til tider kø for å komme
til standen vår av ivrige ufo-interesserte
mennesker, noe vi setter enormt pris på.
Lørdagen feiret NETI sin 11 årsdag og vi
gratulerte hverandre med dagen, og hadde vi
hatt økonomi til det, så hadde vi også kunne
feiret dagen ved å gi rabatter på produkter for
eksempel, men det var ikke rom for det
økonomisk. Vi hadde heldigvis muligheten til å
feire 10 årsdagen i fjor som var en suksess.
Som leder av NETI, vil jeg få takke Rune
Øverby som holdt foredrag for NETI og som var
på standen, takke Tore Alfstad som var både
tekniker og stand-hjelper, takke Ingunn og Berit
som gjorde en flott innsats på standen til NETI.
Underskuddet ble ikke så stort denne gangen
under årets messe, men det er VIKTIG at vi er der og er synlig utad mot også et nytt
publikum.
Bildet: Berit på plass på NETI standen.
___________________________________________________________________________
NETI RETTER ET STOR TAKK TIL Ole Jonny Brænne, i UFO-Norge, som med
velvillighet gjennom et godt samarbeid, hjalp oss med å skaffe til veie ufo-dokumentarer på
DVDer til innkjøpspris slik at vi kunne få inn viktige inntekter under messa i Oslo. Også
bøker fikk vi som vi kunne selge, og vi har felles bestilling av DVDer for framtiden i tillegg.
___________________________________________________________________________
NETI RETTER EN STOR TAKK TIL Rune Øverby, Karen-Sofie Thorstensen og Tore
Alfstad, som gir vekk 25% av boksalget sitt som provisjon til NETI når NETI selger bøkene
til nevnte forfattere til publikum. Under messa i Oslo fikk NETI inn kr. 900,- i provisjon!
___________________________________________________________________________
NETI RETTER EN STOR TAKK TIL Lillian Anita og Freddy på Alternativhuset i
Sarpsborg, som med et varmt og godt hjerte og gjennom et godt samarbeid gir NETI
muligheten til å avholde sine UFO-møter der første tirsdag hver måned. Dette flotte og viktige
samarbeidet fortsetter også i 2009, noe vi gleder oss til alle sammen. NETI oppfordrer de som
har muligheten til det, å bli medlemmer av alternativhuset i Pellygata 80, i Sarpsborg, for
2009.
___________________________________________________________________________
NETI RETTER EN STOR TAKK TIL Rolf Kenneth Myhre for bruk av hans meget
interessante ufo-artikler til gjengivelse i nyhetsbrevene til våre medlemmer.
___________________________________________________________________________
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Zetaene:
forbereder de Jordens nye æra med et hybridprogram?
Sist oppdatert: 23. oktober 2008 – Forfatter: Rolf Kenneth Myhre - DEL 1 av 2

Sammendrag
Først på 1990-tallet har allmennheten hatt tilgang til et stort antall troverdige rapporter om
personer som hevder å ha blitt bortført av én bestemt ET-gruppe: zetaene. Bortføringer har
pågått i stor skala siden 1950-tallet, og skjer idag verden over. Under bortføringen er personen
vanligvis i en endret bevissthetstilstand, så det er ingen bevisste minner om hendelsen.
Ubevisste minner kan likevel stige mot bevisstgjøring gjennom drømmer eller
erindringsglimt, hvilket kan lede noen personer til å oppsøke hypnoterapeut. Gjennom
sesjoner med hypnoterapi kan de ubevisste minnene noen ganger bevisstgjøres for første
gang. Beskrivelsene av zetaene er overraskende samstemte, verden over. Zetaene har
biologiske robotvesener som utfører standard arbeidsoppgaver for dem. De som bortføres
utgjør en fast gruppe som blir bortført gjennom hele livsløpet. Deres barn blir som regel også
bortføringssubjekter.
Bortføringene synes å ha to hovedformål. Det ene er knyttet til et enormt komplekst
hybridprosjekt: skapelsen av en rase transgene mennesker med gener fra zetaene. Det andre
formålet synes å være å forberede flest mulig av oss på globale kataklysmer som kommer til å
avslutte den gamle æra og innlede en ny æra. De bortførte får ofte inntrykk av at de har fått en
bestemt oppgave eller misjon å utføre når dommedagstilstandene setter inn. En kompliserende
faktor er såkalte ”military abductions” (MILABs), pseudo-ET-bortføringer utført av
paramilitære grupper, som kan være vanskelig å skille fra zeta-bortføringer. Zetaene er så
avanserte i forhold til materien og de kjente fysiske lover at selve deres eksistens truer det
rådende materialistiske verdensbilde.
I 1995 ble web-basen ZetaTalk opprettet av Nancy Lieder (USA). Hun er i telepatisk kontakt
med, og talsperson for, en zeta-gruppe som befinner seg her på Jorden. Denne zeta-gruppen
hevder at Jorden vil bli utsatt for globale kataklysmer før 2012 pga. et nærkontaktmøte med
planeten Nibiru. Nibirus magnetiske kraftfelt og dens hale av planetarisk skrot vil utløse
akseskift og polskift på Jorden, som igjen vil utløse globale kataklysmer der 90 % av
menneskeheten vil omkomme. Denne zeta-gruppen bekrefter at et hybridprogram ble satt i
gang på 1950-tallet, og at de ferdige hybridene vil bli Jordens nye hominoide beboere
(muligens sammen med andre ET-grupper) i den nye æra. Denne zeta-gruppen har gjennom
Nancy Lieder skrevet boken ZetaTalk: Direct Answers from the Zeta Reticuli People (1999),
som er en gullgruve av informasjon om Kosmos, zetaene, Jordens og menneskehetens
historie. Denne informasjonen avslører et ualminnelig høyt kunnskapsnivå og
erkjennelsesnivå.
Vår erfaring med zetaene siden 1960-tallet
På 1950-tallet i USA kom en bølge av tvilsomme tilfeller der folk hevdet å være ETkontaktpersoner. De mest kjente av disse var George Adamski, Truman Bethurum, Orfeo
Angelucci, Daniel Fry og Howard Menger. Deres påstander var så fantastiske i forhold til de
bevis de kunne fremføre at mange UFO-forskere valgte å innta en dogmatisk avvisende
holdning til alle ET-kontaktpersoner.
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Historien om personer som hevder å ha blitt
bortført (eng.: ”abducted”) av ET’er begynte i
USA den 19. september 1961 i delstaten New
Hampshire med bortføringen av Betty og
Barney Hill. (Bildet) Den afroamerikanske
postfunksjonæren Barney Hill og hans hustru
Betty kom om natten kjørende hjem fra ferie.
De så at de ble fulgt av et himmelobjekt, så
mistet begge bevisstheten. Det neste de husker
er at de igjen var på vei hjem, men da hadde
2,5 time sporløst forsvunnet. 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. I boken nevnes en episode der Betty under bortføringen
spør de fremmede hvor de kom fra. De viser henne et stjernekart, som hun senere er i stand til
å gjengi. Det var i 1968 at barneskolelærerinne og amatørastronom Marjorie Fish tydet
stjernekartet dithen at de fremmede kom fra dobbeltstjernesystemet Zeta Reticuli. Siden da
har den ”gråhudete” ET-gruppen som driver med ”bortføringer” bare blitt kalt for ”de Grå”
eller ”zetaene”.
Bildet: Betty Andreasson
Det neste tilfellet som ble verdenskjent var de bisarre opplevelsene
som den kristne husmoren Betty Andreasson Luca fra Massachusetts
(USA) ble utsatt for i januar 1967. Hun tolket sin
bortføringsopplevelse religiøst; det er mulig at zetaene ga opplevelsene
hennes en religiøs ”drakt” for ikke å skremme henne. Det var først ti år
senere at dette tilfellet ble etterforsket av en hypnoterapeut og andre
eksperter. Dette resulterte i en 528-siders rapport som konkluderte at
dette var et reelt bortføringstilfelle. UFO-forskeren Raymond E.
Fowler kom i 1978 ut med den første boken om dette tilfellet, The
Andreasson Affair. Her ble det for første gang hevdet at de Grå kan sette personer i nærheten
av den som skal bortføres i koma (i ”av”-posisjon), for så å slå dem ”på” igjen etterpå. Fowler
har siden fulgt opp Andreasson-tilfellet med fire andre bøker, da det viste seg at lignende
opplevelser hadde forekommet både før og etter episoden i 1967. Fowler skriver fortsatt bøker
om bortføringstilfeller, og i 2002 kom hans selvbiografi, UFO Testament: Anatomy of an
Abductee.
På 1980-tallet økte antall rapporterte tilfeller betraktelig, og det ble for første gang mulig å
gjøre sammenligninger. Først ute var Budd Hopkins, verdenskjent artist og UFO-forsker, med
boken Missing time (1981). Her gransket han inngående syv tilfeller, et mønster kom til syne.
Det ble klart at samme person gjerne bortføres flere ganger; at zetaene fjerner egg fra
kvinnene og tapper sæd fra mennene; og at de bortførte ofte blir presentert for hybrider
ombord på romskipene. [Ordet hybrid brukes her fremfor mer korrekte betegnelser som
”transgene” eller ”genmodifiserte” mennesker. Leseren skal ikke anta at 50 % av hybridenes
DNA kommer fra zetaene og 50 % fra menneskene]. Hopkins var også den første til å
bemerke uforklarlige arr på personer som ble bortførte. De personene Hopkins studerte var
alle pålitelige og troverdige.
Utgivelsen av boken resulterte i at Hopkins mottok hundrevis av brev fra personer som mente
å ha blitt bortført og som derfor ønsket å bli hypnotisert. Disse personene besvarte et batteri
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av personlighetstester, som viste at bortføringssubjekter er minst like ærlige og objektive,
stabile og normale, som normen. I 1987 utga skrekkromanforfatteren Whitley Strieber boken
Communion: a true story, der han skildrer de uhyggelige opplevelsene som han og hans
familie har hatt med utenomjordiske. Boken ble en enorm bestselger og gjorde emnet på ny
populært i massemedia, men den faglige debatten ble vanskeligere.
Bildet: Budd Hopkins
Sommeren 1991 ble den hittil største og grundigste
spørreundersøkelsen gjennomført for å få en idé om forekomsten av
bortføringsopplevelser. Spørsmålene ble utformet av Budd Hopkins
og David M. Jacobs. Undersøkelsen ble gjennomført av The Roper
Organization. Tilfeldige grupper av voksne over hele kontinentet ble
valgt ut, og de ble intervjuet i deres egne hjem ut fra et standard
spørreskjema. Totalt ble 5.947 personer intervjuet. Intervju-objektene
ble ikke spurt rett ut om de hadde hatt en bortføringsopplevelse, for
undersøkelsen hadde som ambisjon å finne frem også til dem som
kunne ha blitt bortført uten å være klar over det. Resultatene ble publisert i 1992. De indikerte
at 2 % av den amerikanske befolkningen (dvs. 5 millioner mennesker) hadde hatt opplevelser
som var identisk med dem som bortføringssubjekter hadde hatt før de erkjente at de hadde
blitt bortført (les gjerne denne setningen en gang til). Jacobs (1998) skriver:
”Konklusjonen fra Roper-undersøkelsen og fra vår egen forskning er, uten tvil, at et
enormt antall personer har opplevd et stort antall bortføringer. De fremmede har investert,
og fortsetter å investere, svært mye tid og energi i bortføringsprogrammet. Mange folk tror
at bortføringene er en ”undersøkelse” eller et ”eksperiment”, eller at de fremmede ”lærer”
om oss. Tallene indikerer noe annet. Læreprosessen og eksperimenteringen, hvis noe slikt
noensinne har foregått, er i hovedsak over. Derfor går indisiene i retning av at de
fremmede gjennomfører et omfattende og systematisk program for fysiologisk utnyttelse
av menneskene.” (s. 127)
Denne undersøkelsen har som regel blitt gjengitt feil i massemedia, hvor man får inntrykk av
at millioner av amerikanere mener at de har blitt bortført.
1990-tallet så en polarisering av UFO-forskere, forfattere og organisasjoner i to hovedgrupper. I den ene gruppen finner man de tradisjonelle UFO-organisasjonene, der lederne
antagelig følger et skjult direktiv om aldri å bekrefte et eneste ET/V-tilfelle som genuint. I
beste fall blir saken henlagt som uløst. I den andre gruppen finner vi et økende antall nye
organisasjoner, forskere og forfattere som er mindre interessert i tilfeller av uidentifiserte
flyvende objekter, og mer interessert i tilfeller der direkte kontakt med utenomjordiske påstås.
Bildet: Whitley Strieber
Vi skal nå se nærmere på bøkene til to av de fremste
bortføringsforskerne i USA på 1990-tallet: David M. Jacobs og
John E. Mack (1929-2004). Begge har skrevet to bøker om emnet
som er basert på hypnoterapisesjoner av hundrevis av troverdige
tilfeller. Begge begynte deres praksis etter samtaler med Budd
Hopkins. Informasjonen og konklusjonene fra disse to skal vi så
integrere med informasjonen i ZetaTalk (1999).
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David Michael Jacobs
David M. Jacobs er professor i historie ved Temple University, med historien og kulturen til
Amerika på 1900-tallet som spesialitet. Han bor i Philadelphia med sin hustru Irene og to
barn. Hans doktoravhandling fra 1973 tok for seg kontroversen rundt UFO’er fra et
intellektuelt, sosialt og militærhistorisk perspektiv. En utvidet utgave av avhandlingen ble
utgitt som bok i 1975, The UFO controversy in America. Han jobbet også som UFOfeltforsker. I denne rollen så han hvordan databasen av UFO-rapporter som ikke kunne
forklares med naturfenomener stadig vokste. Jacobs var intelligent nok til å forstå at han
kunne kaste bort resten av livet sitt på å studere UFO’er uten noensinne å komme nærmere
gåtens løsning. Han måtte derfor ta spranget over til å studere tilfeller av nærkontakt grad 4,
dvs. personer som hevdet å ha vært på innsiden av UFO’ene. Vi vil her bemerke at
medlemmene av tradisjonelle UFO-organisasjoner enten ikke har den nødvendige intelligens
til å komme videre, eller de må ha en skjult agenda.
Bildet: David M. Jacobs
Jacobs lærte seg hypnose, og utførte den første hypnotiske
sesjonen i 1986. I 1992 fikk han utgitt boken Secret life:
firsthand accounts of UFO abductions, der han beskriver det
typiske mønsteret i en bortføringsopplevelse. Han hadde da
hypnotisert 60 personer som hadde fortalt ham om ca. 300
forskjellige bortføringer. I 1998 kom Jacobs med oppfølgeren,
The threat: revealing the secret alien agenda. Hans arkiv hadde
da vokst til det dobbelte, hvilket tillot ham å utdype temaer som
han visste for lite om i sin første bok. Nå kunne han også trekke
mer definitive konklusjoner om hva som foregår.
Jacobs har et materialistisk livssyn, og setter vitenskapen og fornuften i høysetet. Han har
tilbrakt hele sitt liv i den akademiske verden. Når det gjelder bortføringsopplevelser er han
primært interessert i å finne frem til sannheten, hva som faktisk skjedde på det ytre, materielle
planet. Det terapeutiske elementet er for ham sekundært. Bortføringsopplevelser som han
antar bare er fantasier, har han ingen interesse av. Det ville være et stort prestisjetap for
Jacobs dersom en av bortføringsopplevelsene han refererer til, skulle vise seg å være fantasi.
Denne tøffe og skeptiske ”no nonsense”-holdningen kommer leserne til gode, for vi kan være
sikre på at Jacobs gjør sitt ytterste for ikke å bli lurt verken bevisst eller ubevisst av sine
klienter. Hans holdning har imidlertid en pris, nemlig at han unnlater å rapportere om fenomener som han ikke har fått bekreftet fra mange nok uavhengige kilder. Fra Jacobs får vi ikke
kjennskap til hele bortførings-fenomenologien; men vi kan ha tillit til den delen vi får presentert. Zetaenes opphav og spredning. La oss begynne med zetaenes introduksjon av dem selv,
deres opphav og spredning, slik dette fremgår i ZetaTalk (1999). De bekrefter at de kommer
fra en forlengst utdødd planet tilhørende de 2/3 av dobbeltstjernesystemet Zeta Reticuli som
ikke er synlig for oss. Derfra migrerte de til hundrevis av nye habitater i universet. De er så
teknologisk avanserte at de kan leve hvor som helst: i verdensrommet, på en død planet, i
kunstig belyste huler… Hvert habitat har naturligvis med sine livsvilkår og særegenheter
påvirket psyken og organismen til de som bor der. ZetaTalk (1999) anslår at det nå er ca. 127
zeta-varianter som har utviklet seg bort fra den felles ur-zetaen som holdt til i Zeta Reticuli.
Zetaene mener det er uheldig og dumt å kalle dem for ”de Grå”. Dette begrunner de med at av
de over tusen ET-arter som besøker eller snart kommer til å besøke Jorden, vil over
halvparten av dem i våres øyne være grå i hudfargen. For det andre, hevder de, ser
menneskene fargen grå der ET-artene ser et rikt fargespekter. Med andre ord, vår
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klassifikasjon av de fleste ET-arter som ”grå” sier overhodet ingenting om deres hudfarge;
klassifiseringen avslører bare vårt eget primitive fargeregister.
Zetaenes anatomi og fysiologi. Beskrivelsene av zetaene har vært overraskende konsistente
verden over, og inneholder mange merkelige detaljer som ikke kan plukkes opp fra populærkulturen. De er hominoider 150-180 cm høye med nærmest fyrstikkaktig tynne kropper og
lemmer, og med uproporsjonalt store hoder og øyne.
Hodet beskrives gjerne som lyspære-formet. Øynene er store og svarte, ”til å falle inn i”, og
dekker hele ansiktsbredden. Øynene er størst mot ansiktets midtparti, og smalner av oppover
mot kinnsiden. Øynene beskrives som uten pupiller, iris og øyelokk, og kan ikke beveges fra
side til side. Noen mener at disse svarte øynene bare er linser, og at de under linsene har
vertikale pupiller som en katt eller slange. Nesen beskrives som fraværende eller som en
ytterst liten uthevning. De har en liten strekmunn, ingen lepper. De har verken tenner, tunge
eller spytt, og trolig ikke noe stemmebånd. Munnen brukes ikke til kommunikasjon, og de
synes ikke å bevege munnen. De har verken kjeveparti eller ører.
De er totalt hårløse. Huden beskrives som læraktig, og det er ikke antydning til bein under
huden. De synes ikke å ha ytre tegn på alder, ingen rynker i huden. Brystet er lite og smalt,
uten synlig benstruktur. De synes ikke å ha hofte eller hoftebein; heller ikke viser de noen
tegn på kjønnsorganer eller andre kjønnslige attributter. Likevel har bortføringssubjektene en
klar og tydelig fornemmelse av om den enkelte zeta er maskulin eller feminin. Armene er
lange og svært tynne, uten synlig muskulatur. Fingrene er også lange og tynne; ofte rapporteres bare tre fingre. Beina beskrives som korte og tynne, uten synlig muskulatur. Deres finmotorikk er utmerket, de virker svært kvikke og profesjonelle i alt de gjør med hender og
fingre.
Det har vært spekulert at zetaene ikke puster, at de i stedet har fotosyntese lik planter. Det
antas videre at de verken spiser, drikker eller utskiller avfallsstoffer (avføring, urin, svette).
Bortføringssubjektene har aldri sett dem vaske seg; de har heller ikke sett vaskefasiliteter. Det
har aldri blitt rapportert at zetaene lukter. For bortføringssubjektene er det uforklarlig hvor
zetaene får sin kroppslige styrke fra, og hvordan de så lett kan manipulere mennesker fysisk. I
tillegg til deres fysiske styrke virker det som om de mentalt kan kontrollere og manipulere
med tyngdekraften.
ZetaTalk (1999) bekrefter mange av antagelsene og spekulasjonene ovenfor. De forklarer sin
fysiske styrke med at deres opprinnelige hjemplanet har langt større tyngdekraft enn Jordens.
Etter deres migrasjon fra denne planeten har de imidlertid blitt så relativ svak at de ville ha
blitt knust av tyngdekraften dersom de skulle vende tilbake. De bekrefter at de har sluttet å
spise, og at de ikke putter noe inn i munnen. Genetisk har de transformert seg slik at
fordøyelseskanalen ikke lenger er fullstendig. De reproduserer seg ved kloning, så utseendemessig er de temmelig lik hverandre. Intensiteten i deres seksualdrift er betydelig nedtonet;
sex har derfor ikke den samme bio-psyko-kulturelle betydningen for dem som for oss.
De ernærer seg ved å ta et kjemisk bad der næringsstoffene opptas gjennom huden. Dette
badet, med musikk som vibrerer gjennom veggene og vannet, er for dem en sterk kroppssensorisk velbehagsopplevelse. De avviser påstanden om at de trenger enzymer fra levende
organismer til sin ernæring, da de i UFO-litteraturen mange ganger har blitt beskyldt for å stå
bak de mystiske lemlestelsene av dyr som skjer verden over (se RKM-artikkelen Mystiske
dyrelemlestelser). De puster gjennom huden, hvilket stimulerer deres klorofyllproduksjon.
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Zetaenes psyko-kulturelle aspekter. Personer som bortføres formidler ofte det inntrykk at
zetaene synes å være styrt av et kollektivsinn, slik vi opplever enkeltmauren tilhørende en
maurtue. Det hevdes at zetaene ikke har individualitet, kreativitet, estetisk sans, humoristisk
sans eller medfølelse. Deres liv er visst bare arbeid, arbeid og atter arbeid som utføres på den
mest mulig måleffektive måten til det beste for kollektivet. Det hevdes at zetaene ikke har
personlige eller sosiale interesser. De som bortføres har ikke sett indikasjoner på at zetaene
finner den menneskelige kultur interessant. Zetaene har blitt rapportert å kunne vise irritasjon
og tilfredshet, men ikke sterkere emosjoner som sinne eller direkte glede. De som bortføres
har i romskipene aldri sett stoler, sofaer eller senger der zetaene kan hvile ut i en komfortabel
stilling.
Disse inntrykkene går igjen i hundrevis av rapporter, og bør tas til etterretning. I ZetaTalk
(1999) formidler zetaene imidlertid et helt annet inntrykk av seg selv. De kommuniserer kun
telepatisk, hvilket naturligvis ”går over hodene” på de bortførte. De bortførte ser bare ”fullkomment team-arbeid”, hvilket de tolker som instinktstyrt. Mange bortførte skjelner heller
ikke mellom zetaene og deres bioroboter, hvilket forsterker inntrykket av at zetaene er
programstyrte.
Zetaene har definitivt sin egen kultur, men denne kommer ikke de bortførte i kontakt med.
Mens mediene for den menneskelige kultur (bøker, musikk, film, historie, undervisning…) er
fysisk-materielle, er mediene for zeta-kulturen multidimensjonale hologrammer som avleses
telepatisk, eller ved at man går telepatisk inn i hologrammenes virtuelle verden. Zetaene har
med sin intelligens, disiplin og høytstående kultur langt høyere utviklet individualitet enn det
menneskene har, men denne individualiteten kommer ikke til uttrykk i form av ”arbeidskonflikter” eller i ”avvik” i utførelsen av arbeidet, hvilket synes å være de bortførtes eneste
håp når det gjelder å få et glimt av eventuell individualitet.
Zetaene hevder at deres intelligens, hvis den skulle defineres og måles ut fra våre egne
intelligenstester, ligger på rundt 260. Menneskene regner IQ fra 150 og opp som ”genistadiet”, i hvert fall i det som spesifikt blir målt.
Zetaene hevder at de har ikke noen form for underbevissthet, slik vi har. Vår underbevissthet
er forbundet med vår tredelte hjerne som muliggjør eller gjør det lettere for oss å fortrenge
negative emosjoner og minner [se f.eks. Paul D. MacLean (1913-93) sitt evolusjonære
perspektiv på vår ”treenige” hjerne i hans siste bok The triune brain in evolution (1990)].
Dette gjør at vi opplever zetaene som svært direkte i deres kommunikasjon, f.eks. på webbasen ZetaTalk, fordi vår kultur er vant med en ekstrem grad av ”diplomatisk formulert”
snakk. Denne direktehet fra zetaene blir av noen personer tolket som mangel på sensitivitet og
medfølelse, til og med som et tegn på frekkhet.
Da kloning er reproduksjonsmodusen, har antagelig fars- og morsrollen opphørt til fordel for
at alle voksne mer eller mindre fungerer som onkler og tanter. Betydningen herav kan være at
en faktor som bidrar til det enormt sterke konkurransekjøret i vårt samfunn – ambisjonene for
”mitt barn”, ”min familie” og ”min blodslinje” – er fraværende i zeta-kulturen.

15

Zetaene bruker mye tid på lek og spill, også de voksne. I motsetning til de aller fleste leker og
spill som menneskene hengir seg til, er zetaenes holografiske leker og spill hundre ganger mer
intrikate og er spesialdesignet for å utvikle ønskete ferdigheter som strategisk planlegging og
teamarbeid som krever timing og presisjon.
Zetaene har naturligvis forlengst overskredet de mytiske, før-rasjonelle religioner og de
materialistisk-naturalistiske rasjonelle dogmer som over 99 % av menneskene er forankret i.
Deres erfaringsbaserte livssyn bærer mer preg av en transrasjonell åndelig forståelse.
Zetaenes bioroboter. Ifølge bortføringslitteraturen lar zetaene biologiske roboter utfører
standard arbeidsoppgaver for seg. Biorobotene ser ut som mindre utgaver av dem selv, 90-120
cm høye. Robotene har gjerne en formsittende metallisk grå uniform på, noen ganger med et
identitetsmerke på venstre side av brystet. Robotene oppleves av oss å være uten
individualitet og emosjoner, men de kan kommunisere og diskutere med hverandre hvis de
står overfor et lite problem. Dersom problemet blir alvorligere, trekker de seg straks til side og
overlater situasjonen til en zeta.
Fortsettelsen del 2 kommer i nyhetsbrevet nr. 8 i romjulen . . .
___________________________________________________________________________
NETI kommer til å arrangere 2 turer til Hessdalen i 2009 slik som tradisjonen er blitt. Vi
kommer tilbake til mer info når den foreligger. Tur til ufo-konferanse i Leeds, mulig i oktober
2009, blir også foretatt når vi har info klar her også.
___________________________________________________________________________
TERJE TOFTENES MED NY FILM!
Terje Toftenes har produsert en ny film, denne gangen med fokus på Hessdalen med tittelen:
”Portalen”- en film om Hessdalen og ufo-fenomenet.
Info om filmen: Vi lever midt i et paradigmeskifte hvor vitenskapen er i ferd med å avdekke
flere elementer til et nytt verdensbilde. Dypereliggende fysiske lover og sammenhenger
oppdages og vår forståelse av universet og vår rolle i det endres. Evolusjonsteorien og vår
tidligere erfaring med den fysiske verdens lover plasseres inn i nye og uventede
sammenhenger, som skaper en utvidet opplevelse av vårt forhold til universet og andre
vesener.
Ifølge kvantefysikken består universet av to grunnelementer; energi og informasjon. Det vi
opplever som vår fysiske virkelighet ser ut til å befinne seg et sted inne i lag av "høyere" og
"lavere" dimensjoner. Samtidig opererer vårt bevissthetsaspekt på mange plan samtidig.
Kan vi av og til skimte glimt av noe som beveger seg på tvers av
dimensjonene?
I Hessdalen i Sør-Trøndelag har mennesker sett merkelige lys i årtier. Uforklarlige
lysfenomener og fysiske objekter som har fløyet lydløst gjennom dalen – ofte flere ganger
daglig. Norske og internasjonale forskergrupper har engasjert seg i å studere fenomenet.
Lysglimtene er filmet og registrert på avanserte instrumenter. Men hva er dette?
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Filmen ”PORTALEN” tar oss inn i historien om Hessdals-fenomenet. Filmen viser
oppsiktsvekkende bilder som ikke tidligere er offentliggjort. Den trekker også paralleller til
lignende fenomener i Norge og globalt, og setter søkelys på hvordan disse fenomenene kan
kobles til et nytt fremvoksende verdensbilde. Er det en portal til en ny virkelighet, med ny
viten og en ny forståelse av vår virkelighet? Kan fenomenet avsløre nye energikilder og
dermed gi oss løsninger på våre miljøproblemer?
I filmen møter vi også Dr. Steven Greer, som gjennom The Disclosure Project avslører
grensesprengende informasjon om hva som holdes skjult av ny viten, viten som vil endre hele
vår kultur.
Filmen er på overkant av 1 time og vil være i salg i løpet av januar 2009 til en pris av kr. 250,. Høviskeland har fått en demo-versjon grunnet medvirkning i filmen gjennom et intervju, og
kan trygt anbefale filmen på det varmeste ved å gi topp karakter til denne dokumentaren.
Terje Toftenes har tidligere produsert ”Kornsirkler – Visittkort fra det ukjente?” som vant en
pris i USA.
Filmen hadde verdenspremiere i Oslo Spirituelle Filmklubb lørdag 13.desember og ble vist på
Vika Kino.

PREMIERE I HESSDALEN LØRDAG 17. JANUAR KL 13.00 I SAMFUNNSHUSET:
En spesialversjon av filmen med fokus på Hessdalsfenomenet, blir vist denne dagen og alle er
hjertelig velkommen.
___________________________________________________________________________
KONKURRANSE: KOM MED NAVNEFORSLAG PÅ NYHETSBREVET!
Redaktøren ønsker at dere medlemmer kommer med forslag på nytt navn på ”blekka” vår.
Nyhetsbrevet bærer i dag navnet ”Ufo-nytt” og det er på tide med et navneskifte.
En komitè går igjennom alle forslagene som kommer inn og det beste forslaget blir premiert.
Send inn ditt/dine forslag(er) til mailadr eller i posten nevnt på side 1 og fristen er 5.januar
2009. Lykke til !

Nyhetsbrevet ble avsluttet søndag 21.desember 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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