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REDAKTØRENS SPALTE.  
 
Påsken nærmer seg med stormskritt og det er klart for årets første nyhetsbrev fra NETI. 
Navnet er skiftet fra UFO-Nytt til Den Flyvende Tallerken. Det skjer mye på aktivitetsfronten 
i NETI i form av faste UFO-møter i Sarpsborg, vi starter opp med UFO-møte i Bergen igjen 
og vi inviterer til nye turer til Hessdalen. En 2 dagers konferanse finner sted også i Sarpsborg, 
der Rune Øverby og Tore Alfstad skal holde foredrag om Livet om bord i utenomjordiske 
Moderskip med oppdrag Jorden. Håper også å starte opp med faste UFO-møter i Oslo igjen 
innen kort tid. For tiden er det 140 medlemmer i NETI pr. 05.04.09.  
 
NETI var representert på alternativmessa i Bergen helgen 20.-22.mars der Rune Øverby 
avholdt 3 forskjellige foredrag og NETI fikk nye medlemmer. Resultatmessig var denne 
messa i Bergen den beste for NETI noe som vi er svært glade for. Salg av DVDer gikk bra og 
den nye filmen til Terje Toftenes, ”Portalen”, som tar for seg Hessdalen, solgte i flere 
eksemplarer. En fantastisk fin ufo-dokumentar som anbefales på det sterkeste! Se mer info i 
nyhetsbrevet. Nevner at godkjent årsmelding og regnskap for NETI for 2008 kommer i neste 
nummer.  
 
Trist å meddele at det beste ufo-bladet i England som bl.a. NETI abonnerte på, UFO DATA 
Magazine, er nå opphørt grunnet økonomien. Altfor få fornyet sitt abonnement og 
undertegnede håper ikke at dette får konsekvenser for den årlige ufo-konferansen som blir 
avholdt i Leeds oktober hvert år. Det gjenstår å se. På vegne av styret i NETI ønsker jeg dere 
alle en koselig, innholdsrik og solrik påskefeiring. Påskehilsen fra leder Kjell Arne 
Høviskeland  
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AKTIVITETER FRAMOVER I REGI AV NETI:  
 
UFO-Møter i Alternativhuset, Pellygt. 80, Sarpsborg. Leder Kjell Arne Høviskeland 
holder foredrag og viser ufo-dokumentarer og følgende datoer er klare:  
 
Onsdag 15.april  Tirsdag 12.mai   Tirsdag 9.juni 
 
Alle ufo-kvelder starter kl 18:30, inngang kr. 30,- for medlemmer i NETI og kr. 50,- for ikke-
medlemmer som inkluderer kaffe/te/noe å bite i. Velkommen alle sammen! Ring Høviskeland 
hvis spørsmål: 4734 8316 

2 dager konferanse i Sarpsborg 18 og 19 April 2009 med temaet. Livet ombord i 
utenomjordiske Moderskip med oppdrag Jorden. Her vil det bli diskutert hvordan en 
ombord i moderskip forbereder seg for oppdrag relatert til vår planet, livet generelt ombord i 
disse skipene, og prosedyrer ved mulige fremtidige katastrofer som for eksempel polvending. 
Det vil bli vist bilder og tegninger med projektor knyttet til temaet. Det kan også bli 
meditasjoner og kanaliseringer i forbindelse med temaet. Konferansen skal holdes på 
Alternativsenteret i Pellygata 80. Inngangspenger.  

MEDLEMSMØTE I BERGEN. Møtet finner sted i lokalene til Lakshmi Norge, 
Inndalsveien 47 B, Tirsdag 28.april og med møtestart kl 19:00. Ring Kitty hvis du har 
spørsmål: mob. 9888 2152.  

UFO-Møte på Lørenfallet, Sørum Kommune, i Meierigården. Møtet finner sted mandag 
4.mai og starter kl 18:00.  Hvis spørsmål, ta kontakt med Eldbjørg Fjeldberg: 6382 0507 
______________________________________________________________________  

NETI INVITERER MEDLEMMER TIL NYE TURER TIL HESSDALE N. 
Vi har datoene klarer til årets 2 turer til ”Ufo-Bygda” Hessdalen, som ligger 3 mil nord for 
Røros, i Østerdalen. Første turen er helgen 12.-14.juni, og i slutten av august, 28.-30.august, 
blir turen arrangert sammen med Prosjekt Hessdalens Venner (PHV) der forsker Erling Strand 
er initiativtaker. Alle deltakere deler på utgifter som drivstoff, overnatting og mat.  
 
For nærmere informasjon og påmelding: Ta kontakt med reiseleder Høviskeland på tlf.  
4734 8316.  
___________________________________________________________________________   
 

HVEM VANT FLAX-LODD VEDR. INNBETALING INNEN FORFALL SDATO?  
Vinnere ble trukket ut under årsmøtet i Bergen 29.mars og følgende medlemmer vant 3 flaxlodd:  
 
Finn M. Kalvik, Bergen  Tharald Beck, Oslo   Elisabeth Gjerdrum, Vevestad  
 

NETI ønsker alle lykke til med eventuelle premier. 
___________________________________________________________________________ 
 
Som tidligere nevnt, så vil nyhetsbrevet Den Flyvende Tallerken komme ut 4 ganger til dere 
som får dette i posten, mens 5-6 utgaver til dere på mail. Samme innhold vil alle kunne motta. 
Dette grunnet store utgifter i printing av bladet samt portoutgifter.  
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Flyvertaktisk Kommando har nå fått elektronisert mappen som inneholder rapporter 
fra mennesker som har observert et uidentifisert objekt på himmelen. Nå kan mappen 

lastes ned her på siden. Nyhet: 28.01.09 kl. 06:45 

Igjennom årene har en del UFOer blitt observert over 
Danmark. Rapporter om disse observasjonene er nå 
tilgjengelige her på siden, slik at interesserte kan få et 
innblikk i hvilke observasjoner som er blitt gjort gjennom 
tiden. Svaret på det naturlige spørsmålet om hva som er blitt 
observert, er for de fleste aldri blitt oppklart.  

Observasjoner som har vært presise og detaljerte nok til å 
kunne etterforskes og oppklares, har ”UFOen” typisk vist seg 
til å være enten et militært eller sivilt fly, et værfenomen, 
”Kinalamper”, en lyssterk planet eller noe annet forholdsvis 
naturlig forklaring.  

Enkelte rapporter vitner dog om mer merkverdige fenomener 
som for eksempel ”den flyvende gople”, som etter en 
grundig etterforskning fra den sivile organisasjonen 
Skandinavisk UFO Informasjon, høyst sannsynlig er 

resultatet av en dampsky, som er blåst igjennom på et varmeverk (bildet)  

De historiske UFO-observasjonene, som nå kan lastes ned her fra siden, er innrapportert til 
Flyverteknisk Kommando, og inneholder dessuten de særdeles grundige 
etterforskningsrapporter fra Skandinavisk UFO Informasjon samt enkelte avisartiker – blant 
annet med historien om den gang frosset toalettavfall som falt ned fra himmelen og gav 
anledning til berettiget undring.  

Personopplysninger må ikke offentliggjøres.  

Flyverteknisk Kommando er underlagt persondataloven, og derfor er opplysninger om 
personene som har kommet med ufo-observasjonene, strøket bort. I dag har Skandinavisk 
UFO Informasjon fullstendig overtatt oppgaven med å innsamle og etterforske UFO-
observasjoner, så Flyvåpenet kun leverer brikker til oppklaringsarbeidet i form av informasjon 
og hvor og når der militære fly har vært i dansk luftrom.  
  
Bladet Flyvervåbnet, som utkommer 2.februar, har mer info om UFO-arkivet. 
Fremtidige UFO-observasjoner skal innrapporteres til Skandinavisk UFO Informasjon 
(SUFOI) på www.ufo.dk           UFO-arkivet kan downloades som .pdf her(30MB). 
 __________________________________________________________________________  

MINNEORD.  
Gunnar Pedersen ble 78 år gammel. Han ble født den 17 Mars 1930 og døde den 7 februar i 
år. Han har laget UFO-rapporter sammenhengende siden først på 80-tallet. Han var svært 
entusiastisk i sin søken etter svaret på UFO-gåten. Han filmet uidentifiserte objekter i Voss og 
skrev rapporter som han sendte ut til mange interesserte samt UFO-organisasjonen UFO-
Norge og NETI i løpet av de årene han hadde som aktiv observatør i nærområdet der han 
bodde på Ygre i Voss. NETI lyser fred over Gunnar Pedersens minne.  
___________________________________________________________________________  
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MYSTISKE DYRELEMLESTELSER – AV ROLF KENNETH MYHRE 

 
 
Sammendrag. Siden 1967 har en karakteristisk type lemlestelser av dyr med døden til følge, 
fortrinnsvis av kveg og andre store husdyr, blitt rapportert over hele det amerikanske 
kontinentet, i flere europeiske land, samt i Australia og Japan. De tvingende konklusjoner er 
at de som står bak disse lemlestelsene kommer i luftfartøy, og at de er i besittelse av teknologi 
som ikke er kommersielt tilgjengelig eller kjent her på Jorden. Indikasjonene går i retning av 
at flere besøkende ET-arter bruker enzymer i dyrenes blod til deres egen ernæring; det er 
mulig at forskjellige ET-arter foretrekker blodet fra forskjellige dyr. Flere øyevitneskildringer 
finnes fra personer som har blitt tatt med opp i romskipet, og som har observert prosedyren. 
Zetaene hevder at de ikke har noe med disse lemlestelsene å gjøre; da de ikke trenger levende 
dyr som kilde til produksjonen av deres næringsstoffer. Den private web-basen Earthfiles har 
i mange år vært den fremste kunnskapssentralen og oversiktsskaperen på dette feltet. 
 
Historie og omfang. Den første lemlestelsen av den typen som her skal omtales og som ble 
rapportert i pressen, skjedde i september 1967 i San Luis Valley i sørlige Colorado. En 
Appaloosa-hoppe ved navn Lady ble funnet død med absolutt alt vev fjernet fra nakken og 
opp. Alle indre organer i brystet hadde blitt fjernet kirurgisk med høy varme. Uidentifiserte 
flygende objekter og bevegende lys hadde blitt sett i området, så pressen spekulerte om det 
var en sammenheng mellom lemlestelsen og UFO’er. De amerikanske myndigheter visste 
imidlertid at dyrelemlestelser av dette slaget hadde forekommet i minst ti år før. Oberst-
løytnant Philip J. Corso (1915-1998), som i fire år var medlem av president Eisenhowers 
Nasjonale Sikkerhetsråd, skrev følgende i sin bok The day after Roswell (1997): 

  
”Selv om de første offisielle rapportene om kveglemlestelser dukket opp rundt 1967 i 
Colorado, hadde vi i Det hvite hus lest lemlestelsesrapporter som hadde blitt holdt tilbake 
for pressen helt tilbake til midten av 1950-tallet, særlig i området rundt Colorado”. 

  
Hemmeligholdelsen skyldtes naturligvis at de amerikanske myndigheter ikke ville ha masse-
medias oppmerksomhet på et fenomen som mange ville konkludere måtte være ET/V-relatert. 
Spørsmålet er hvorfor massemedia fikk nyss om dette akkurat i 1967. Tiltok antall 



 5 

lemlestelser så drastisk at det ble for krevende å holde dem skjult for massemedia; eller var 
det noen organer innen myndighetene som ønsket å utnytte disse lemlestelsene til å skape 
frykt og skremselspropaganda om ET/V-fenomenet generelt? 
  
Pr. idag har disse karakteristiske lemlestelsene av dyr blitt rapportert over hele det ameri-
kanske kontinentet, i flere europeiske land (England, Frankrike, Tyskland), samt i Australia 
og Japan. Foreløpig har ingen rapporter kommet fra Afrika eller det asiatiske kontinentet 
(Moulton Howe, 1997). Det er mest kveg som rammes, men også andre utegående gårdsdyr 
som hester, sauer, katter og hunder, samt ville dyr som hjortedyr og harer. Da ingen nasjonale 
eller internasjonale registreringssentraler har blitt opprettet, er det vanskelig å si noe om den 
globale forekomsten. Forekomsten er ihvertfall langt over ett tusen pr. år. Lemlestelsene 
opptrer i ”bølger” som plutselig ruller over et land. Her er noen eksempler på slike bølger: 
 
 
* I to fylker i staten Colorado i perioden 1975-77 ble ca. 200 lemlestelser rapportert. 
* I Canada i 1978 ble over 100 halve kattekropper funnet og rapportert. 
* I Frankrike ble ca. 400 sauer lemlestet i 1985-86.  
∗ I Frankrike i 1992 ble ca. 300 sauer lemlestet bare i nærheten av Cajuers militærbase. 
∗ I Argentina, fra 2002 til juni 2005, har til sammen 2150 kveg og andre større dyr blitt funnet  
   lemlestet, hovedsaklig i provinsen La Pampa. Først var det mye media-oppstyr, men fra  
   september 2002 stoppet pressen plutselig å rapportere nye tilfeller og politiet sluttet å  
   etterforske dem. Myndighetene ga en liten rødsnutet mus (Oxymycterus rufus) skylden for  
   lemlestelsene, en mus som ingen noensinne har sett i La Pampa! 
∗  I Chile, fra 2002 til juni 2005, har tilsammen 1294 kveg og andre større dyr blitt funnet  
    lemlestet. 
∗ Den foreløpig seneste rapporten fra Linda Moulton Howe er artikkelen Half Cat and Other  
  Animal Mutilations Around the World and East of Palm Springs, California [Earthfiles   
  09/29/2008]. Rapporten tar for seg mutilasjoner verden over siden juni 2008. 
  
Et kart over dyrelemlestelser utviklet av Moulton Howe, viser at i perioden 1967-93 har det 
kommet rapporter fra samtlige amerikanske og canadiske delstater. 
 
Karakteristika ved lemlestelsene. Foruten reproduksjonssystemet er de hyppigst fjernete 
organer øret, øyeeplet og omgivende øyevev, vevet på nedre kjeve, noen ganger kjeveben og 
tenner. Tungen er ofte fjernet fra dypt nede i strupen. Rektum er vanligvis ”kjernet” ut i et 
hull som er ca. ti cm i diameter og 15-35 cm dypt (etterlater seg samme type hull som når man 
trekker kjernen ut av et eple). På hanndyr er penis og testikler ofte fjernet ved en oval 
skinndyp bortskjæring. Noen ganger er bare én testikkel på mystisk vis fjernet, mens selve 
pungen er intakt og uten kutt. På hunndyr er livmoren samt jurene på kyr, sauer og geiter ofte 
fjernet med en skinndyp bortskjæring, eller bare spenene har blitt fjernet med et pent lite hull 
tilbake i juret. Ved lemlestelser av katter –  som det har vært bølger av i Canada, California og 
Texas – er regelen at bare halve kattekroppen blir gjenfunnet. Dette kan være forparten eller 
bakparten. Ved alle lemlestelser gjelder at de gjenværende organer er blodløse, at det ikke er 
blodsøl rundt bortskjæringene, og at organene har blitt fjernet med kirurgisk presisjon. 
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En halvert katt 

Hvorfor lemlestelsene ikke kan ha blitt utført av rovdyr: 
a) Kuttene og bortskjæringene kan bare ha blitt foretatt med høyteknologiske kirurgiske 
instrumenter, av en ennå ukjent type. Mikroskop-analyser av vev som ligger inntil kuttene 
viser at hemoglobinet (et protein i de røde blodlegemene) har blitt kokt! 
  
b) Kadavrene er uten bitemerker og uten tegn på at skinn og kjøtt har blitt slitt eller revet av. 
  
c) Vanligvis er det ingen dyrespor i nærheten av kadavrene. I noen tilfeller har det vært snø 
eller våt sand rundt kadaveret som måtte ha resultert i fotavtrykk dersom angriperen hadde 
angrepet fra bakken. I mange tilfeller er det ikke en gang spor fra offeret selv, hvilket tyder 
på at offeret etter avlivingen har blitt dumpet eller bragt ned fra et luftfartøy. 
  
d) Ingen veterinærer eller kvegdrivere har noen gang gitt rovdyr skylden for disse karak-
teristiske lemlestelsene, og det er jo de som har størst øyevitne-erfaring med gårdsdyr som 
har blitt drept av rovdyr. Forskjellige typer myndigheter, sheriffer og politibetjenter gir ofte 
rovdyr skylden. I disse tilfellene er det alltid en dogmatisk avvisning av ET/V-fenomenet. 

 
 

      
     Kveg, rektum "kjernet" ut (2006)                       Kveg, brystet "hullet" ut (1977) 
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Etter at veterinærer og gårdsdyreiere har ekskludert rovdyr fra listen over mulige skyldige, går 
mistanken gjerne til sataniske sekter eller perverse personer. 
  
Hvorfor det er meget usannsynlig at mennesker står bak lemlestelsene: 

a) Ingen fotavtrykk ses i nærheten av kadavrene. 
  
b) I løpet av de snart 40 årene som har gått siden 1967 har aldri noe menneske blitt grepet 
eller arrestert for denne typen lemlestelser. Heller aldri har noe menneske påberopt seg 
skylden eller ”æren” for dem, hvilket jo forekommer ved andre kriminelle handlinger. Siden 
1970-tallet har store pengepremier blitt utlovet til dem som kan gi spor som fører til 
oppklaring, så det mangler ikke på motivasjon til å finne de skyldige. 
  
c) Pr. idag finnes ingen kommersielle eller kjente instrumenter som kan utføre de presise 
kuttene og bortskjæringene og samtidig hindre blodsøl. Det er opplagt at det må være en 
type laserinstrument som opererer med høy varme. Lasere ble ikke brukt til kirurgi av dyr 
eller mennesker før på 1970-tallet. I 1974 var Dr. Joseph Bellina ved Louisiana State 
University den første som prøvde laser i gynekologisk kirurgi. Veterinærer bruker ikke 
laserinstrumenter i jobben sin, men kan bruke forskjellige typer brennere for kirurgisk 
behandling av mindre dyr. Disse duger imidlertid ikke til å skjære gjennom kuskinn. 
  
d) Et mysterium er det faktum at interne organer, inkludert hjertet og blæren, noen ganger 
har blitt kirurgisk fjernet uten at noen bortskjæringer har blitt foretatt på den ytre kroppen. 
En slik mulig ”dematerialisering” har man ingen naturlig forklaring på. 

 
Hvis mennesker overhodet er involvert i dette, må det være i tilknytning til meget avanserte 
og kostbare etterretningsoperasjoner hvis formål er ET/V-skremselspropaganda. Disse 
operasjonene forutsetter bruk av luftfartøy og ukjent høyteknologi. 
 
Merkverdigheter i tilknytning til dyrelemlestelsene. I noen tilfeller ses dusinvis av sirkler i 
merkelige mønstre i området der kadaveret blir funnet. Den ene halvparten av kattekroppen 
blir i de fleste tilfeller lagt tilbake slik at det kan forventes at katteeieren finner den. Dette kan 
synes makabert, men kan også være en medlidenhetshandling overfor eieren, som ihvertfall 
slipper å lure på om katten fortsatt er i live. Hva enn intensjonen med kattelemlestelsene er, 
hadde det vært lettest for den skyldige å beholde hele kadaveret. 
  
UFO’er og bevegende lys blir ofte rapportert i tilknytning til lemlestelsene. Særlig i USA har 
umerkete helikoptere ofte blitt sett og hørt i nærheten av åstedet. Helikopterne tilhører 
naturligvis myndighetene, flyvåpenet og etterretning. Den gjengse oppfatning er at militær-
vesenet eller flyvåpenet har plukket opp UFO’er på radaren, og sendt av sted egne helikoptere 
for anonymt å undersøke saken. Da alle identifiseringsmerker har blitt fjernet eller skjult, kan 
myndighetene ved å benekte at de eier helikopterne også benekte at de erkjenner en 
sammenheng mellom lemlestelsene og UFO’er. Såkalte fantom-helikoptere er i USA et stort 
og komplekst emne med et assosiasjonskompleks som omfavner UFO-fenomenet generelt; 
det er ikke spesifikt for dyrelemlestelser [se artikkel av Tom Adams, Mystery helicopters 
(Texas, 1993)]. 
  
Spekulasjoner omkring ET’enes motiv for dyrelemlestelsene: 

a) ET’ene bruker de fjernete organer og dyrenes blod for å trekke ut enzymer som skal 
brukes som næringsmiddel. 
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b) ET’ene undersøker i hvilken grad dyrene er forgiftet av miljøforurensing, og hvordan 
denne forgiftningen så overføres til mennesker. 
  
c) ET’ene bruker eggcellene fra kyr til kloning av embryoer av helt andre arter. I 1998 
oppdaget vår egen vitenskap at eggcellene til kyr har usedvanlige egenskaper som gjør 
dem fortreffelige som ”krybber” for andre arters embryo-utvikling (Hopkins & Rainey, 
2003). 

  
En av verdens fremste eksperter på disse karakteristiske dyrelemlestelsene er Linda Moulton 
Howe, redaktør og forfatter av web-basen Earthfiles. I 1980 og 1993 ga hun to TV-
dokumentarer om fenomenet, for den første vant hun en Emmy Award. I 1989 ga hun ut en 
egen bok om emnet, An alien harvest; og i boken Glimpses of other realities. Volume I (1997) 
gir hun en oppdatering. 
 
Fortellinger fra romskip.  
Her kommer to usedvanlige øyevitneskildringer fra personer som har observert deler av 
lemlestelsesprosedyren fra det aktuelle romskipet. 
  

1) Judy Doraty og Cindy Tindle, Texas. I mai 1973 kjørte en familie på fem hjem fra 
bingo-aften, på veien så de noen merkelige lys sveve over dem. De stanset, og noen 
gikk ut av bilen. Deretter hadde alle et kort hukommelsestap, de kom hjem noen timer 
senere enn forventet. Fra den natten av begynte moren Judy å lide av forferdelig 
hodepine og mareritt, som ledet til at hun i 1978 og 1980 gikk til hypnotisk 
behandling. Her gjenopplevde hun å ha blitt ført inn i et romfartøy, hvor hun så en 
kalv bli holdt oppe i luften av en gulblek lysstråle. Kalven ble først levende lemlestet 
av to humanoider inne i et lite rundt kammer, og da den var død ble den senket ned på 
bakken igjen med lysstrålen. Judy mottok telepatiske beskjeder fra de fremmede at 
lemlestelsene var vitenskapelige undersøkelser relatert til miljøet, og at dette ble gjort 
for menneskehetens skyld. Hun mottok også beskjeden at reproduksjonssystemet 
interesserte dem mest. Judy fikk panikk da hun så at datteren Cindy også var inne i 
romskipet, og at hun ble behandlet av to fremmede. 

 
Judy fortalte ikke Cindy om innholdet i sine hypnotiske sesjoner, 
men oppfordret Cindy til også å prøve et par sesjoner. Cindy trodde 
ikke at noe spesielt hadde skjedd mainatten 1973, men lot seg til 
slutt overtale til to hypnotiske sesjoner i 1990 (altså 17 år etterpå). 
Moulton Howe var selv tilstede ved disse to sesjonene, som ble 
utført av psykiater og hypnoterapeut John Carpenter. Under 
sesjonene fikk Cindy ”total recall”, men her tar vi bare for oss det 
som angår dyrelemlestelsene. Hun ser seg selv inne i et romskip, 
redd og mot sin vilje. Hun ser en kalv bli løftet opp fra bakken og 
inn i romskipet på en lysstråle. I et laboratorie-lignende rom ser hun 
to døde fugler og forskjellige dyrelemmer. Så ser hun at moren 

hennes ser henne og skriker. [Kilde: Howe (1997)]. Bildet: Linda M. Howe  
  
I boken til Howe (1998) er det flere lignende øyevitneskildringer av kveg som blir løftet opp 
til romskip på en lysstråle, og senere dumpet ned i lemlestet tilstand. Dette kan forklare de 
merkelige rapportene fra kvegeiere som har funnet sine lemlestete kyr oppe i trær!  
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2) Musikeren Roger Vail (f. 1944), USA. Vail 
forteller i et intervju med Moulton Howe i juli 
2005 om en meget spesiell opplevelse han 
hadde tidlig på 1970-tallet. Sammen med en 
venn slo han leir ved Cheyenne Mountain. Han 
begynte å gruble over hva som kunne være 
forklaringen på de mystiske dyrelemlestelsene 
som de lokale nyhetene pratet om. Han blir da 
oppmerksom på en lysstråle som kommer 
nedover, og før han vet ordet av det blir han 
sugd opp i lyset og befinner seg på innsiden av 
et romskip. Han får her en omvisning av en 

høy humanoid med slangeskjellaktig hud som synes å være lederen for en gruppe kortere 
gråhudete humanoider. Kommunikasjonen skjer telepatisk, og Vail oppfatter at det var 
nettopp det emnet han grublet over nede på bakken som var årsaken til at han ble plukket opp.    
  
Lederen lar Vail se en 3-4 år gammel rød hvitflekket kvige bli sugd opp i lyset fra romskipet, 
og forklarer under den videre prosedyren hva som skjer. Kvigen kommer inn i romskipet fra 
oversiden og rett ned på et stort ”operasjonsbord”. En rekke tuber, rør, utkjernings- og 
skjæreapparater aktiveres for å tømme kvigen for blod og fjerne enkelte organer. Ut fra en 
”kran” kommer så ferskt blod som tilsettes pulver av et aller annet slag og som blir rørt godt 
rundt. ”Blodbrygget” er så klar til å drikkes med sugerør! Kvigen er tilsynelatende levende 
men paralysert under hele operasjonen. Vail mottok telepatiske bilder om hvordan kvigen 
etterpå ville bli transportert med lyset ned til 3-4 meter over bakken, for så å bli overlatt til 
tyngdekraften. Han blir også forklart hvordan romskipet ble drevet, men det er annen historie. 
  
Da Vail ble transportert med lysstrålen ned igjen til vennen sin, trodde han at bare et kvarter 
hadde gått. Men ifølge vennen hadde hele to timer gått. Romskipet var sølvfarget, og Vail 
vurderte dets størrelse til å være ca. 30 meter i diameter og 10-12 meter høy. [Kilde: Linda 
Moulton Howe: Eyewitness Description of Cattle Mutilation. Part 1: Earthfiles 07/04/2005; 
Part 2: Earthfiles 07/07/2005]. 
 
Zeta Talk. Web-basen ZetaTalk hevder at de mystiske dyrelemlestelsene skjedde som et 
resultat av et samarbeid mellom NWO-konspiratører (men ikke MJ12 eller andre hemmelige 
myndighetsorganer) og selvisk-orienterte ET-grupper for å skape frykt i befolkningen, men at 
prosjektet var mislykket da folk fort skjønte at de ikke selv var i faresonen. 
  
Her er tre relevante ZetaTalk-notater: 

• Om dyrelemlestelser: ZT-150795.  
• Om svarte helikoptere: ZT-150196.  
• Om hvorfor den siste bølge av lemlestelser nå foregår i Sør-Amerika: ZT-150596. 

 
Referanser og anbefalte kilder.  
Earthfiles (drevet av Linda Moulton Howe) [web-base]. 

For å få tilgang til hele arkivet fra 1998 kreves et abonnement på 36 $ året. Dette er 
grunnen til at linker ikke kan legges herfra til de forskjellige Earthfiles-rapportene. Man 
må først være abonnement og logge inn for å få adgang. 

  
Corso, Philip J. (1997): The day after Roswell. Simon & Schuster, New York. 
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Donovan, Roberta & Wolverton, Keith (1976): Mystery stalks the prairie. [Keith Wolverton 
var sheriff i Great Falls, Montana, og forteller om serien av dyrelemlestelser som skjedde i 
perioden august 1974 til mai 1976 i fem fylker i Montana. Dokumentet ligger som e-bok 
på Earthfiles] 

  
Howe, Linda Moulton: Half Cat and Other Animal Mutilations Around the World and East of 

Palm Springs, California. [Earthfiles 09/29/2008]. 
  
Howe, Linda Moulton: Eyewitness Description of Cattle Mutilation. [Part 1: Earthfiles 

07/04/2005; Part 2: Earthfiles 07/07/2005] 
  
Howe, Linda Moulton (1998, 1. utg.): Glimpses of other realities. Volume II: High strange-

ness. LMH Productions, Pennsylvania. 477 sider, mange s/h-illustrasjoner. Chapter 2: 
Light beams, discs and animal deaths (p. 145-190). 

  
Howe, Linda Moulton (1997, 2. utg.): Glimpses of other realities. Volume I: Facts and 

eyewitnesses. LMH Productions, Pennsylvania. 356 sider, glanset papir, svært mange gode 
fargefotografier. Chapter 2: Animal mutilation (p. 94-195). Inneholder også artikkelen til 
Tom Adams (1993). 

  
Howe, Linda Moulton (1993): Strange harvests [video]. Varighet: 1 time. LMH Productions, 

Pennsylvania. 
  
Howe, Linda Moulton (1989): An alien harvest: further evidence linking animal mutilations 

and human abductions to alien life forms. LMH Productions, Pennsylvania. 455 sider, 
over 100 fotografier i s/h og farger.  

  
Smith, Fredrick William (1976): Cattle mutilation: the unthinkable truth. Freedland 

Publishers. [Tar for seg tilfellene av kveglemlestelser i Colorado på midten av 1970-tallet. 
Dokumentet finnes som e-bok på Earthfiles]. 

 
NETI takker hjerteligst Rolf Kenneth Myhre for bruk av hans artikkel. 

______________________________________________________________________________  

 
PORTALEN – LØP og KJØP! 
 
Jeg fikk nettopp tilsendt den rykende ferske filmen til Terje Toftenes (dere husker den første, 
om kornsirkler, som også gikk på TV2?)  Portalen tar i sin helhet for seg Hessdalen-
fenomenet. 
 
Jeg ble imponert.  TT klarer igjen å lage en meget sober film.  Han finnes ikke spekulativ, i 
min oppfatning er han akkurat der han bør være; dvs. han stiller seg undrende til hva dette kan 
være.  Undring og nysgjerrighet er to ursunne trekk å inneha for å få menneskeheten 
fremover! 
 
Hva får du?  En time med opptak og intervjuer.  Det begynner ganske spektakulært, der vi får 
noen ungdommers tydelig spontane reaksjon på en ”sighting”.  Og så følger han på med 
diverse intervjuer der folk som aldri har stått frem før nå tør å si hva de har opplevd sammen 
med mer etablerte folk fra miljøet, en vi i NETI kjenner ganske godt bl.a. Og så har han et 
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intervju med en fra UFO Norge, og han er åpen, han!  Og så avslutter filmen like spektakulært 
som den åpnet.   
 
Mer skal jeg ikke røpe!  Du må selv se den, og jeg sier heller: du skal kjøpe den før du ser 
den!  Med så mye arbeid lagt ned (3 år) fortjener Terje Toftenes et stort salg!  Den kan 
bestilles fra NETI ved Høviskeland til kr. 200,- + porto kr. 16,-, totalt kr. 216,-.  Jeg sier igjen: 
LØP OG KJØP! 
 
Berit Oftedal 
___________________________________________________________________________  
  
ÅRSMØTET I NETI SØNDAG 29.MARS 2009 I BERGEN – OPPSUMMERING.  
Gledelig var det 11 fremmøtte på NETIs årsmøte og på sakslisten sto det vanlige 
årsmøtesaker som årsmelding, årsregnskap og valg. Styret består av følgende personer for 
2009 etter årsmøtet og valg var unnagjort:   
 
Leder, Kjell Arne Høviskeland, Fredrikstad, gjenvalgt for 1 år 
1.nestleder, Torgeir S. Hansen, Sæbøvågen, ikke på valg 
2.nestleder, Tore Alfstad, Oslo, gjenvalgt for 2 år 
Kasserer, Kitty H.B. Kristiansen, Sæbøvågen, gjenvalgt for 2 år 
Njål Eidhammer, Os, ikke på valg 
Kari Mala, Gvarv, (tidligere varamedlem) valgt for 2 år 
Berit Oftedal, Oslo, ikke på valg 
 
1.varamedlem: Trine Torgersen, Bergen, ny, valgt for 2 år 
2.varamedlem: Kim Sekkelsten, Oslo, ny, valgt for 2 år 
3.varamedlem: Mette Martens, Bønes, ikke på valg 
 
Valgkomitè:  
Leder, Terje Gustavsen, Oslo, gjenvalgt for 1 år 
Erik Jåstad, Bergen, gjenvalgt for 1 år 
Tharald Beck, Oslo, valgt for 1 år 
Varamedlem: Frank Johansen, Kråkerøy, ny, valgt for 1 år  
 
Årsmøtet vedtok å honorere leder, Kjell Arne Høviskeland, kasserer Kitty H.B. Kristiansen og 
medlem/foredragsholder Rune Øverby med kr. 1.000,- hver for deres innsats for NETI for 
2008. Kitty svarte med å donere pengegaven til innsamlingsaksjonen som NETI jobber med 
for innkjøp av projektor og lerret. Med dette bidraget er summen kommet oppi kr. 2.100,-.  
 
Alle de fremmøtte fikk sett en UFO-dokumentar etter årsmøtet og det ble utvekslet 
synspunkter og det ble stilt spørsmål til styret. NETI v/ leder takker alle de fratredende 
styremedlemmer for deres innsats i den tiden de har vært i styret.  
___________________________________________________________________________  
 
NAVNEKONKURRANSEN. NETI inviterte alle medlemmer til en navnekonkurranse for 
nytt navn på nyhetsbrevet. Resultatet ble ”Den Flyvende tallerkenen”, et forslag som kom fra 
redaktøren og lederen Høviskeland. Trøstepremie går til Inger M. Shkreta. Takk for alle 
tilsendte forslag.  
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PLANETEN ADJE – INFORMASJON – KILDE: WWW.GALACTIC.TO   
Kosmos - Vår 
Galakse - Andromeda 
System - 4321 
Planet navn - Adej 
Planet nummer - 4 
Planet type – Materiell 
 
Beskrivelse: Dette er en åndelig utdanningsplanet. På denne planeten nøytraliseres 
oppsamlinger av manipulasjons tanker som en har hatt igjennom flere livsløp, samt at alle 
konkurranse begreper nøytraliseres. Planeten har en aksehelning på 3 grader. Den har en 
gjennomsnittstemperatur på 20 grader. Det forekommer ikke årstider. Topografien inneholder 
ikke høye fjell bare lave åser. Det er ikke skoger etter vår definisjon av begrepet på planeten. 
Det finnes nåletrær her samt en type tre med grønn stamme og bregnelignende blader. Trærne 
står i små klynger eller spredt enkeltvis over landskapet. De står som skrevet tidligere ikke i 
så store klynger at en kan kalle dem skoger. Det finnes visse fuglesorter på planeten som kan 
minne om jordiske fugler. Disse er imidlertid mere fargerike enn de jordiske, med mange 
sterke farger. Den største fuglearten er på størrelse med en skjære. Den har imidlertid farger 
som best kan sammenlignes med en Arapapegøye.  
 
Alle fuglartene har rett nebb slik som hos Trost osv. De synger slik som jordiske fugler 
bortsett fra andre temaer i sangene. Det er sparsomt med dyr på planeten. Det finnes bare 5 
pattedyrsarter. En av disse artene kan minne om Jordisk Elg. En annen er en katterase som er 
på størrelse med Jordisk huskatt. Individer fra denne ville kunne gå rett inn i huskatt miljøet 
på jorden utseendemessig. Disse kattene mjauer imidlertid ikke, men har et mere sofistikert 
språk. Det er mulig å lære disse kattene til å snakke. De er mere intelligente enn jordiske 
sjimpanser og det er mulig å føre en enkel samtale med dem. Den arten som minner om en 
jordisk elg spiser en bestemt grønn mosetype som vokser over hele planeten. Det er en spredt 
bebyggelse på det meste av planeten uten at en kan kalle dette for by. En øy er imidlertid 
sterkt bebygget. Her er det ikke særlig med natur. Her finnes det en stor by som kan 
sammenlignes med New York i USA.  
 
Dette er planetens hovedstad. Det er den eneste by på planeten. Planeten er opprinnelig 
befolket med en lav menneskerase med brun hudfarge og store runde hoder uten hår. De har 
store runde øyne uten øyevipper og iris. Øynene er helt svarte og kan minne om fasett øynene 
til et innsekt selv om de er bygget opp på en annen måte. De har 4 fingere på hver hånd og de 
er tvekjønnet. I en periode i deres livs syklus antar visse individer hannlige og hunnlige 
former. Den midlertidige hunnen føder et kull på 3 barn. Etter at hun har gjort dette går hun 
og han tilbake til tvekjønnetheten slik at dem da ikke kan få flere barn i deres daværende liv. 
Vesnene snakker det kosmiske språk urvantica. Det behersker også telepati 
___________________________________________________________________________  
 

Nyhetsbrevet ble avsluttet søndag 5.april 2009  
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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UFO FILMER TIL SALGS – NOEN ER NEDSATT I PRIS! ”FØR ST TIL MØLLA”:  
 

 
 

Fra venstre: UFO ENCOUNTER. Tidligere pris kr. 240,- NÅ Kr. 195,-! Kun 3 stk igjen!  
”Kanskje du ikke tror det fordi de allerede har rotet med hjernen din”. William Shatner er vert 
i denne 115 minutter lange UFO-dokumentaren. Produsert i 2001. Bra film. Kun engelsk tale 
og utekstet.  
 
WHERE ARE ALL THE UFO`S?  Kr. 150,- Produsert i 1996. 100minutter. Produsert av 
The History Channel. Unidentified Flying Objects have long served as the source of both curiosity and fear. 
The world's captivation with UFO's first began in 1947 when pilot Kenneth Arnold reported seeing a formation 
of nine disc-shaped objects flying over Mount Rainier at speeds over 1,200 miles per hour. Within weeks, there 
were several more reported sightings, including the now-famous report of an extraterrestrial crash and a U.S. 
military cover-up in Roswell, New Mexico. By 1961, UFO mania had taken a new twist: under hypnosis, people 
began relating detailed stories of alien kidnappings. Could these sightings and recollections have been part of 
Cold War hysteria? Or is it possible the government was conducting high-tech experiments unbeknownst to the 
public? THE HISTORY CHANNEL brings you this comprehensive program with shocking photos and film 
footage, eyewitness interviews, and precise simulations to create the ultimate UFO dossier. 
 
ULTIMATE CROP CIRCLES.  Tidligere pris kr. 250,- NÅ Kr. 195,-! Kun 3 stk igjen! 
Langt intervju med eksperten Colin Andrews. 115 minutter og produsert i 2002. Meget bra 
dokumentar er tilbakemeldingene. Du blir godt kjent med kornsirkler.  
 
Porto kr. 25,- for 1 DVD tilsendt, samme porto ved bestilling av 2 DVDer.  
 
For bestilling: Send en sms til 4734 8316 eller en mail til : kaotisk6@online.no  
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UFO FILMER TIL SALGS – NOEN ER NEDSATT I PRIS! ”FØR ST TIL MØLLA”: 

 
 
Fra venstre: UFOs – The First Encounters. Kr. 150,- 50 minutter. Produsert i 1996. Have we 
ever been visited by beings from another world? And, if so, is it possible that extraterrestrials have actually 
influenced the course of human history? In this compelling program, confront these and other puzzling questions 
about the existence of life beyond our home planet. Although experts today have been able to decipher artifacts 
and ruins from once flourishing ancient civilizations, questions remain as to why so many monuments of 
antiquity seem to refer to certain stars in the sky. UFOs: THE FIRST ENCOUNTERS investigates several early 
texts and their curious references to strange flying objects, while confronting the age-old question: Are we truly 
alone or have we been visited by travelers from other worlds for thousands of years? Join A&E as it attempts to 
unravel the great mysteries of Earth's first encounters with life beyond our borders. 
 
KGB UFO FILES . Kr. 150,- 89 minutter. Produsert i 2005. Vert er Roger Moore. Tar for seg 
bl.a. et UFO-kræsj i 1955 i Russland.  
 
ALIEN ABDUCTIONS . Kr. 150,- 50 minutter. Produsert i 1997. Shortly after the first UFO sightings 
were reported in the late 1940s, claims of a new kind of extraterrestrial experience - forcible alien abductions - 
began to emerge.To date, there have been thousands of these reports, and while no conclusive evidence has been 
found to either prove or disprove the claims, many abduction stories are often strikingly similar. This captivating 
program from THE UNEXPLAINED examines four such cases, from a man who claims he was immobilized 
while small gray beings stole his child from its crib, to the astonishing tale of two Virginians who contend they 
have been abducted a staggering 40 times since their childhood. With chilling re-enactments of reported events 
and in-depth interviews with alleged abduction victims, psychiatrists, and skeptics, this balanced examination of 
a controversial topic is sure to raise both questions and doubts - no matter what you may currently believe. 
 
Porto kr. 25,- for 1 DVD tilsendt, samme porto ved bestilling av 2 DVDer. 
For bestilling: Send en sms til 4734 8316 eller en mail til : kaotisk6@online.no  
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UFO FILMER TIL SALGS – NOEN ER NEDSATT I PRIS! ”FØR ST TIL MØLLA”:  
 

 
 
Fra venstre: The real story of the men behind the film and how they made it: ALIEN AUTOPSY – The True 
Story. Kr. 195,- 82 minutter. Produsert i 2006.  
 
ROSWELL – Final Declassification. Kr. 150,- 50 minutter. Produsert i 2002. Ever since a 
strange object fell from the sky near Roswell, New Mexico, in 1947, controversy and conspiracy theories have 
brewed. Was it debris from an Air Force research project - or an elaborate UFO cover-up? The National Archive 
recently declassified the last remaining files on the Roswell incident, releasing 11 boxes of evidence from a 
government vault. Granted a chance to check out their contents - including film footage, photos, audio 
recordings, documents, and an unidentified metallic object - The History Channel® investigates the evidence 
surrounding this bizarre and mysterious occurrence. Retrace the steps of the government’s investigation and hear 
eyewitness reports. Follow cameras as they accompany an expedition to the original crash site and hear the 
world's leading UFO experts discuss recent theories. Roswell: Final Declassification uncovers a detailed account 
of one of the most enigmatic events of the 20th century. 
 
ALIE N AUTOPSY – The greatest hoax in history? Based on true events. Kr. 195,- 92 min. 
Produsert i 2006. "From the director of "Shameless" and "Phoenix Nights" (Jonny Campbell) comes the truth 
behind one of the biggest hoaxes in history. In 1995, a mysterious piece of top secret black & white footage, 
supposedly filmed during the Roswell incident of 1947, was broadcast around the World to an expectant TV 
audience. It showed the autopsy of an Alien life form. Two men were responsible for the discovery of the 
footage, best friends Ray (Declan Donnelly) and Gary (Anthony McPartlin). The discovery of the film throws 
them into the centre of a media frenzy and catapults them into the limelight. However, the two have an even 
bigger secret and if the truth got out what would happen to them? Based on true events, Alien Autopsy is the 
story of two unlikely lads from London who became icons of UFOlogy." 

 
Porto kr. 25,- for 1 DVD tilsendt, samme porto ved bestilling av 2 DVDer. 
For bestilling: Send en sms til 4734 8316 eller en mail til : kaotisk6@online.no  
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PORTALEN AV TERJE TOFTENES  
"I generasjoner har mystiske lys vært observert i 
denne lille fjelldalen Hessdalen 3 mil nord for 
Røros. Fra høsten 1981 tiltok hyppigheten 
betraktelig med opptil 20 observasjoner i uka. 
Lysene var beviselig ikke fra fly, satelitter, 
stjerner eller kometer og heller ikke fra tog, bil, 
eller annen menneskelig aktivitet. De fløy ofte 
rett under tretoppene i varierende hastigheter og 
kunne være store som hus, eller små som 
fotballer. Ofte foretok de halsbrekkende 
manøvre, eller tok av mot stjernene med 
hastigheter på opptil 30000 km i timen. Hva i all 
verden var dette? 
 
Etter et par år dalte aktiviteten, men foregår den 
dag i dag. Stadig gjøres nye oppsiktsvekkende 
observasjoner. 
 
Både norske og internasjonale forskere har 
engasjert seg for å finne ut hva dette er. 
Teoriene er mange, fra ukjent naturfenomen til 
utenomjordisk besøk. Noen hevder til og med å 

ha sett farkoster og landinger med fremmede vesener. 
 
Lyset inneholder tydeligvis enorme mengder energi, fordi det ofte lyser med megawatts styrke 
og kan vare i opptil timer. Forskerne mener at hvis vi kan avsløre og temme denne energien, 
så har vi kanskje løsningen på fremtidens energiproblem. Både ordfører i kommunen, de 
fastboende og de modige forskerne inviterer til å være med på denne spennende jakten etter 
en ukjent energiform - eller kanskje ukjente besøkende." Se omtale av filmen skrevet av Berit 
Oftedal et annet sted i nyhetsbrevet. Filmen ANBEFALES!!!  
 

FILMEN KOSTER KR. 200,- porto kr. 16,- kommer i 
tillegg. Bestilles fra NETI ved å sende en sms til 
Høviskeland på 4734 8316.  
___________________________________________________________________________  

Grey Wolfs abduction i 1981 
Dette hendte høsten 1981, i oktober tror jeg. Jeg bodde da med min andre mann i et gammelt 
hus i Huntsville, Alabama. Det er der hvor en del av luftfarts/romprogrammene foregår (min 
far jobbet der som rakett-ingeniør). Huset vårt lå like ved et fjell. En kveld, omtrent kl. 17, var 
jeg på tur hjem fra matbutikken med 2 poser med matvarer. Butikken lå rett rundt hjørnet. Jeg 
spaserte inn på tunet vårt da noe sa inni hodet mitt: Se opp! Jeg så gjorde og så da noe som så 
ut som en enorm X med noe som roterte på toppen med lys på. Den hang da rett over huset 
vårt. Jeg satte ned handleposene tett inntil et tre og løp inn for å varsle mannen min.  
 
Han og hans bror kom begge ut for å se på dette. ”Senere” gikk min mann og jeg inn i huset 
og da var klokken 20 på kvelden!!! 3 timer borte!! Min svoger spurte: Hvor har dere vært? 
Ingen steder, svarte vi. Men så sier han at han gikk inn i huset igjen (?) for å se etter oss (?) og 
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så ut igjen for å se mer, men både vi og den store X-lignende saken var borte. Vi husket ikke 
noe spesielt da. Men, senere lot jeg med hypnotisere flere ganger, og fikk også 
regresjonsterapi for å huske hva som hadde skjedd. Da kom ting fram og jeg begynte å huske. 
Jeg husker jeg satt i en glatt steinlignende stol (den var hard) og jeg satt og så på mannen min 
som satt på et ”bord” omtrent som på et SPA. Han hadde ingen skjorte på. Vi tittet på 
hverandre og ristet på hodet. Jeg kan ikke huske at jeg var redd i det hele tatt.  
 
Det var noen korte ”figurer” som løp rundt, de var blå, og jeg fikk den tanken/følelsen at de 
var roboter. De var riktig søte å se på. Så var det noen veldig høye ”figurer” der, med glatt 
hud, ikke hår, tynne, veldig hvit hud og med store øyne. Jeg husker at jeg lurte på om de var 
som de ”små grå”, androgyne. Jeg tror de var virkelige ”individer”, men IKKE menneskelige. 
De så veldig menneskelige ut, kun veldig bleke og hårløse, vel, faktisk hadde de noen 
hårtuster på hodet, men hodene deres var bøyd bakover og de hadde noen slags 
beskyttelseslinser og det var (er) derfor øynene deres ser så store ut. Bortsett fra det, så de 
ganske menneskelige ut, bare veldig høye. De snakket et slags språk som jeg ikke forsto. Noe 
annet jeg husker, er at vi gikk i en slags svingete gang sammen med andre (jord) mennesker. 
Det var ibenholt-lignende håndtak, runde lys. Alt var veldig stille og det var liksom litt 
”tåkete”. Så husker jeg at jeg var sammen med en masse andre (jord)-mennesker i et slags 
auditorium. Vi må ha vært minst 50 stykker. Jeg kjente kun min mann. Jeg så ut av et stort 
vindu og så stjerner.  
 
Det var en mann, en av aliens-typene, som satt ved en benk av lys og han berørte det akkurat 
som når vi spiller på et key-bord. Det var en alien like ved det store vinduet som gjorde noe 
annet, samt andre som sto spredd her og der. Det var en blank vegg som ble brukt som et slags 
kinolerret. De viste oss store bilder av STORE hendelser som skulle skje her på Jorden, i 
fremtiden. Mange år senere, da disse tingene begynte å skje, husket jeg at vi ble vist dem, på 
skjermen. Dette var ting som store vulkanutbrudd, krigs-scener som Gulf-krigen og andre 
kriger. Det var hus som ble sprengt i luften og orkanødeleggelser. Dette gjorde at jeg våren 
1983 klarte å forutse/spå orkanen Katrina. Jeg hadde skrevet ned denne hendelsen, blant mye 
annet, som vi fikk se på denne skjermen under bortføringen.  
 
Mine psykiske evner ble mye sterkere etterpå og har bare fortsatt å utvikle seg. Jeg har lært å 
heale med mine hender, utføre fjernhealing og å ”se/lese” andre. Jeg kan forutsi fremtiden og 
se folks tidligere liv. Jeg gjorde mye av dette før også, men ikke fullt så bra. OK, dette var 
min UFO-historie. Grey Wolf er forfatter/skribent/lærer/professor. Margrete Grey Wolf er 
indianer og har fortalt denne historien til sin venninne, Inger M. Shkreta. (Margrete Grey 
Wolfs email er: beargreywolf@hotmail.com ) PS. Hun forteller at hun har diskutert denne 
hendelsen med Stanton Friedman, leder av en stor UFO-organisasjon i USA og forfatter av 
flere bøker. Hun har også snakket om dette i et TV-show i 1999. NETI får hennes email-
adresse slik at hvis noen har lyst til å maile for å spørre henne om noe angående denne saken, 
så har de tillatelse til det. Hun forteller at hun aldri var eller er redd (disse bortføringene 
fortsetter). Men hun ble sint da de tok opp hennes sønn da han var 6 år, da ba hun dem for 
h…. om å la barna være i fred.  
 
Hun vil la meg få vite mer siden, så kanskje vi kan få en ”fortsettelse” på disse tingene og få 
vite hva de gjør her og vil med oss? Hun sier at visse ting får hun IKKE lov til å fortelle til 
andre, det er for alvorlig til det, og det har med indianerne å gjøre. Hun sier at hennes mann 
Bear og hun VET hva som foregår. Noen av de som er her, driver ikke med bortføringer. Folk 
flest, tror ikke på dem når de forteller hva de er med på, så derfor forteller de sjelden om dette 
til noen. Men, jeg skal få vite mer og får da lov til å dele dette med NETIs medlemmer. Ellers: 
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Hun kjenner en Lloyd Pye (som er blitt en venn, sånn som Stan Friedman), Pye er en 
”lærling” av Dr. Sitchen. Pye har også skrevet bøker om emnet og det var han som fant de 
spesielle hodeskallene i Mexico og som ble sendt til testing i England (skal spørre om hun vet 
om noe nytt i saken). Hodeskallene hadde ”alienfasong” og de fleste har sikkert lest eller hørt 
om dette. Hun fikk også høre om en David Icke som har skrevet bøker om UFOs, de var 
interessante, men litt for tørre synes hun.  
 
Her kommer mer info om ufonautene: De tynne ”folkene” hadde ingen ører, veldig tynn 
strekmunn, ingen neser, de så androgyne ut. Men, hun fikk en veldig sterke fornemmelse av at 
de bar ”ansiktsmasker” sånn som dykkerne og de bar noe som beskyttet øynene. Under alt 
dette så de menneskelige ut. Faktisk hadde de tettsittende drakter a la dykkere også, på hele 
kroppen. Jeg tror de ligner oss, men disse ”dykkerdraktene” får dem til å se rare ut (for 
beskyttelse). De hadde lange, tynne fingre. De korte blå, lignet på Teletubbies, det er en god 
beskrivelse ja (jeg spurte om det, fikk det for meg at de kunne ligne på dem ref IMS), men det 
hadde ikke noe på toppen av hodet. Teletubbies har en slags antenne. De så ut som roboter og 
lagde en elektronisk lyd og de rullet bortover som på hjul. De tynne snakket til hverandre i et 
språk, jeg hørte noe, men forsto det ikke. De hadde høye, musikalske stemmer og de beveget 
seg som oss og gikk som oss. Under den tettsittende drakten, tror jeg de er som oss – men 
høyere. Jeg tror også at det var både kvinner og menn, fordi noen var mindre og slankere. De 
både snakket og kommuniserte telepatisk. Det var ikke lyder som delfiner, men et virkelig 
språk. Over alt i Romskipet var det skrevet ord som lignet på et slags Sanskrit. Dette er som 
sagt ikke den eneste gangen jeg har blitt tatt opp. Jeg har lært en MASSE av dem og noe får 
jeg lov til å snakke om, men ikke alt.  
 
Noe er om mitt folk (GW er native american) og det må jeg ikke fortelle til utenforstående. 
Det som er globalt kan jeg si. Det er MYE mer jeg kan fortelle deg (IMS), men det er ikke alt 
jeg orker å snakke og noe måtte jeg være veldig diskret og forsiktig med å si. Mange vil og 
kan misbruke den informasjonen. Vel, ikke det at alle vil tro på alt, men dog…… Det er så 
mange som ikke er til å stole på. Jeg er ikke redd for å fortelle at jeg bortført, men angående 
informasjonene, så er jeg forsiktig. Jeg fikk det inntrykket at de er veldig redde for oss 
mennesker. For noen av aliens er vi en eneste stor Zoologisk hage som de kan studere. Mens 
andre aliens, virkelig bekymrer seg for hva som hender her på Jorden.  
 
Men, de er bekymret fordi vi dreper hverandre, for miljøet, for alle krigene, alt det uærlige. 
Dette er fordi vi har et apegen, altså blandet DNA. De blandet sitt DNA med aper, og så laget 
de oss. Og se nå!!! Hvilket rot det ble!! Det var et eksperiment som feilet. Jeg vil fortelle mer 
siden. GW og IMS       

 
 
 
 
 
 
 
 
 


