Facebook grupper forts.

UFO Opplevelser og Nærkontakter:
Dette er en lukket gruppe for de som har sett Ufo, lys, hatt nærkontakt med utenomjordiske eller
andre energier. Gruppen deler også andre ting som: Ut av kroppen opplevelser, Tankekraft og
egne og andres kunstverk innen for temaet: Tidligere liv, Filmsnutter, Orber og div.
Vi forteller åpent om våre opplevelser. Derfor har vi valgt å holde gruppen lukket. Alle viser
gjensidig respekt ovenfor fortellinger som blir fortalt. Det gis støtte og oppmuntring. Ønsker du å
bli med i gruppen, er du velkommen.
Antall medlemmer: 154. Initiativtaker Monica Sarhan.
Utdrag fra gruppa Ufo Opplevelser der alle er blitt anonymisert:
På grunn av de store skiftningene og at jorden har hatt av konflikter og lyse og mørke krefter,
tiltrekker vi oss alle slags vesener som kan ha ulike agendaer og for å erfare er de her nå.
Jeg kan kun uttale meg om våres venner fra Venera. Den største forskjellen mellom de
utenomjordiske fra Venera og mennesket er at de ikke har noen ben, skjellet å holde kroppen
oppe med, men i staden for har en slags brusk. De er kortvokste ca 150-160. Blir eldre enn
menneskene, velger selv når de vil avslutte livet da de har knekt aldringskoden.
Litt bredere i øverste delen av hodet. Litt større øyne. Mindre nese. Lederen fra Venera heter
Mokur, har ikke hår men ellers så har de fleste hårvekst. Får gjennomsnitt et barn per par. Parene
holder sammen så lenge de har noe å gi hverandre og å lære av hverandre. Kjemien må stemme.
De som er her nede har blå drakter og får næring gjennom draktene.
De er harmoniske , musikalske , kunstneriske og veldig samstemte og handler stort sett etter det
som er kollektivt best. Selv om det er stort rom for individets personlige utvikling og mangfold, av
væremåte har de stor sympati og følelser som oss.
En enorm guddommelig kjærlighet som de vil gi oss.
De er veldig opptatt av vårt økosystem og er til tider med på å rense lufte for oss. Vil at vi skal
tenke mer på at vi ikke skal forurense vårt drikkevann og jorden vi skal dyrke på. Vi kan godt
lære av andres mistak, man behøver ikke erfare alt selv. Dessuten kan vi bli flinkere til å
samarbeide på alle plan, og delt på ting, redskap og annet utstyr . Nå skal alle ha sitt eget, være
mere nøysomme. Man glemmer at en skal bli gjenfødt her og hva da?

EXOPOLITICS NORWAY:
This group will be a communications portal between the leading exopolitical activists in Norway
and all who join. If this group can grow to great size, 100,000+, then the disclosure movement will
at last have the networking list it has needed to service the advocacy work.
This activism has as its primary objective the ending of a 62-year truth embargo imposed by the
United States Government with the cooperation of other first-world nations. The truth in question?
The engagement of the human race by non-human beings (extraterrestrials) since at least the
1940`s. argo imposed by the United States government with the cooperation of other first-world
nations. The truth in question? The engagement of the human race by non-human beings
(extraterrestrials) since at least the 1940's.
Initiativtaker: Kim Stensbøl; Antall medlemmer: 134
UFO MØTER I FREDRIKSTAD, OSLO & BERGEN KOMMER I FRAMTIDEN!
NETI går nå til innkjøp av utstyr som gjør det mulig å kunne avholde ufo-møter i Fredrikstad, Oslo
& Bergen. Vi snakker her om projektor og lerret og datoer for møtene kommer på NETIs nye
hjemmeside samt på alle gruppene på Facebook som her er nevnt.
Håper mange av dere dukker opp og deltar på møtene, ikke minst både for å få informasjon og
ikke minst diskutere og utveksle synspunkter samt observasjoner /opplevelser.

Kjell Arne Høviskeland,

Leder NETI
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Bilder av et uidentifisert flygende objekt over Austrheim i 2008.
En person som Trine Torgersen
(vara-styremedlem i NETI) har
snakket med, oppdaget et uvanlig
fenomen på Himmelen en
augustkveld i 2008. Vi har sett
nærmere på det beste av bildene
han tok den kvelden. De er tatt på
Austrheim, like ved Mastrevikene
utenfor Bergen. Han hadde vært å
fisket, og var på vei hjem, kjørte bil.
Han så noe lysende på himmelen og
fikk en følelse av dette var noe
utenom det vanlige.
Han stoppet bilen, tok bildene
gjennom vinduet (holdt kamera helt
inntil vindusglasset).

Originalbildet.
Så kom det en bil bak+ han sto litt dårlig til, så han følte han måtte flytte seg, og kjørte videre. Han
stoppet lengre oppe, men da var objektet forsvunnet. Objektet sto helt stille mens han tok
bildene. Han husker objektet mindre i virkeligheten,enn på bildet.
I ettertid skal observatøren, som ønsker å være anonym) ha sendt bildene til en i Ufo-Norge i
Trondheim uten å få noe tilbakemelding derfra.
NETI’s photoshop-ekspert har sett nærmere på bildet og kan avsløre litt mer enn det som er synlig
i originalbildet. Bildet er tatt med et Nikon D300 kamera. Det er brukt autoinnstillinger, uten zoom
og blitz. Bildet er ikke forfalsket eller manipulert på noen måte. Vi har her blant annet forstørret
objektet for å forøke å se tydeligere hva det kan være:

Her er en ubehandlet forstørring av originalbildet.

Kraftigere forstørring samt økt kontrast og
lysstyrke.

Omvendte fargerverdier
Enda kraftigere zoom og høyere kontrast.
Vi ser ikke hva det er, men vi ser at det er noe. Ingen tvil om at dette er en UFO i ordets rette
forstand.
-Redigert av Jan Erik Bergfjord-
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UIDENTIFISERTE FLYVENDE OBJEKTER
fortsettelse fra forrige nummer…

En landevei nær Gdansk i Polen var den sceniske ramme om et dramatisk møte med en UFO den
5.september 1980. Omkring kl. 03.30 om natten kjørte en ambulanse av sted i all hast for å bringe
en kvinne som skulle føde, fru Elzbieta Pluta, til det lokale sykehus. Også dr. Barbara Piazza og en
førstehjelper fulgte med i bilen. Plutselig la dr. Piazza merke til en stor rød kule på himmelen. Hun
bemerket undrende hva mon dette kunne være, og alle begynte å spøke med at det muligens
kunne være en UFO… Kulen ble større og større, inntil den var på størrelse med månen, som på
det tidspunkt var synlig på himmelen. Ikke lenge etter var UFOen nede i tretopphøyde og bare et
par hundre meter fra dem. Sjåføren satte opp farten, men objektet, som åpenbart ”var under
intelligent kontroll”, for å bruke legens egne ord, hadde ingen vanskeligheter med å innhente
ambulansen: ”Vi klarte rett og slett ikke slippe fra det”.
Med ett landet UFOen og sperret den seks meter brede veien omkring 200 meter foran
ambulansen, og dens kanter overlappet veien med en halv meter på hver side. Alle i ambulansen
så krumme striper på UFOens overflate – irregulære sorte linjer som løp opp og ned i alle
retninger – og oransjegule flekker på det høyrøde eksteriøret. Også to vaktmenn på en
jernbaneovergang like i nærheten stirret på UFOen. Fru Plutas veer kom nå med korte
mellomrom. Legen radiotelefonerte til politiet og meldte at en UFO blokkerte veien, og i
desperasjon ba hun sjåføren blinke med taklysene. Han slo dem på to ganger. I det ene
øyeblikket kunne de se UFOen like foran seg, i det neste var den simpelthen borte. Ambulansen
nådde frem til sykehuset 10 minutter senere, og Fru Pluta nedkom med en velskapt pike på tre
kilo. (Flying Saucer Review, 26:2-4, mars 1981. )

NÆRKONTAKT AV 2.GRAD.
”Speiderleder”-historien fra Florida er en av de første amerikanske rapportene om en UFO som
etterlater seg håndgripelige spor på bakken. Om kvelden den 19.august skulle C.S.Desverges
kjøre tre speidere hjem. Underveis la han merke til et lys like over et tett skogholt av
dvergpalmer. Speiderlederen stoppet bilen, gav guttene beskjed om å gå etter hjelp hvis han
ikke vendte tilbake innen 15 minutter, og gikk selv til fots med en lommelykt for å se etter det han
fryktet kunne være et småfly under nødlanding. Ifølge forklaringen han senere avga til en sheriff
og en tjenestemann fra flyvåpenet, kjente han en stram lukt og en plutselig temperaturstigning
like etter at han hadde hakket seg vei med en machete gjennom tykningen mot det stedet han
mente å ha sett lyset. Han fortsatte imidlertid fremover omtrent 30 meter til han kom til en klaring i
krattet. Her ble heten nesten utålelig. Da han kikket opp mot himmelen for å orienterer seg,
oppdaget han en mørk gjenstand som fullstendig skygget for utsikten. Han rygget tilbake og rettet
lommelykten mot objektet, som svevet 10-15 meter over bakken. Det var tallerkenformet, med en
glatt, grå overflate. Underdelen var konkav, mens overdelen hadde en kuppel på midten. Langs
fartøyets kanter var det utstikkere mellom små åpninger.
Da hørte han en lyd, ”som når en velsmurt safedør åpnes”, samtidig med at en liten rød kule – som
svellet ut til en rød skydott – drev langsomt mot han. Da dotten var kommet temmelig nær,
besvimte han.
De tre guttene hadde fulgt speiderlederens vandring gjennom krattet ved å holde øye med lyset
fra lommelykten. Etter 10 minutter – sa de i sin senere forklaring – kunne de se at han rettet
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lysstrålen oppover, hvorpå en rød ildkule omsluttet han og de så han falle. De kom seg ut av bilen
og løp til en nærliggende bondegård etter hjelp.
Da visesheriffen og en konstabel kom til stedet en stund senere, hadde Desverges gjenvunnet
bevisstheten og tumlet tilbake til veien. Han var i stand til å gi en noenlunde sammenhengende
forklaring, og sammen gikk de alle tilbake til klaringen i krattet. De fant Desverges lommelykt og
machete og så at noe gress var trykket ned, men ellers kunne de ikke oppdage noe ualminnelig.
Først senere – under kjøreturen tilbake – merket Desverges at håret på armene hans var svidd av
og at det var lettere brannsår på armer og hender. Også hans speiderlue var lett forbrent.
Årsaken til Desverges brannsår forble imidlertid uoppklart, og det samme gjaldt de bitte små
hullene og forbrenningsskadene på luen, som så ut som om den hadde vært utsatt for elektriske
gnister.
( The Encyclopedia of UFOs, Ronald D. Story, red., s.128-131; Len Ortzen: Strange Stories of UFO`s,
s. 28-33).
Følgende vitneforklaring ble gitt av Pedro Saucedo og bekreftet av en hjelpesjåfør som var med
han under en tur på en motorvei i Texas om kvelden den 2.november 1957:
”Jeg kjørte lastebilen min nordover på vei 116, 6,5 km fra Levelland (Texas) så jeg en stor flamme
lenger framme. Jeg trodde det var lynglimt, men da objektet var nådd omtrent dit hvor jeg befant
meg, viste det seg å være noe ganske annet, for det satte bilmotoren og lysene ut av funksjon. Det
så ut som en torpedo, var omtrent 60-70 meter langt og beveget seg med en hastighet av 10001200 km/t.”
Da de flammene glimtene fra UFOen forsvant i det fjerne, virket frontlyktene igjen, og motoren
startet jevnt og pent.
Trafikkpolitiets A.J.Fowler mottok den til dels hysteriske telefonoppringingen fra Saucedo om
tildragelsen. Senere på kvelden fikk han ytterligere 15 telefoner fra personer som hadde sett en
stor UFO samtidig som bilene deres fikk motorstopp. En av de signerte øyenvitne-erklæringer
lyder:
”Jeg la merke til en ovalformet gjenstand – flat i bunnen - som lå i veibanen et stykke fremme. Den
var ca 40 meter lang, glødet med et blågrønt skjær. Objektet så ut til å være laget av et
aluminiumlignende materiale, men hadde ingen kjennetegn. Etter en stund steg objektet til værs,
nesten rett opp.” (Robert Emenegger: UFO`s Past, Present and Future, s.54, Len Ortzen: Strange
Stories of UFOs, s. 40-41.)
Banandyrkeren George Pedley fra Tully i North Queensland i Australia kjørte sin traktor gjennom
sukkerfarmen til naboen Albert Pennisi ved 9-tiden om morgenen den 19.januar 1966 da han så et
“romskip” stige til værs fra Horseshoe Lagoon, en myr i nærheten. Han beskrev fartøyet som
gråblått, omtrent 8 meter bredt og 3 meter høyt. Pedley kunne også fortelle følgende:
”Det roterte forferdelig fort da det steg vertikalt til omtrent 20 meter, for så å foreta et dypt stup og
igjen stige bratt. Det fòr av sted i sørvestlig retning med en fantastisk fart og var ute av syne i løpet
av sekunder”.
Da Pedley undersøkte stedet hvor han så UFOen, fant han et nedtrykket, sirkulært område på ca
10 meter i diameter. Innenfor sirkelen var sivet uten unntak bøyd ned under vannflaten; det virket
snodd rundt i urviserretningen, som om det hadde vært utsatt for en fryktelig roterende kraft.
Pedley fortalte senere at han hadde kjent en svovelaktig lukt i området rundt ”redet” etter at
UFOen tok av. Nærmere granskning av det sirkelformede feltet avslørte et ni tommer tykt sivlag –
revet opp med roten – som lå og fløt på halvannen meter dypt vann innenfor periferien.
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Tre store hull som ble oppdaget under ”redet”, ble antatt å være ”landingsavtrykk”. To andre
”reder” ble senere oppdaget bare 25 km fra det første.
Den offisielle forklaring gikk ut på at ”redene” var ”resultatet av kraftig turbulens, som normalt
etterfølger byger og tordenvær, som er fremherskende i North Queensland på den tid av året”.
Været var imidlertid pent den dagen.
( The Encyclopedia of UFOs, Ronald D. Story, red., s.370-371)

Om kvelden den 2.november 1971 passet 16 år gamle Ronald Johnson og hunden hans sauer på
farens farm i nærheten av Delphos i Kansas. Plutselig så han en sopplignende gjenstand med
flerfargede lys som dekket overflaten. UFOen var bare 25 meter borte, og svevet knappe meteren
over bakken. Ronald anslo diameteren til 3 meter. Objektet lød nærmest som ”en gammel
vaskemaskin som rister”.
Før den tok av, sendte den ut fra undersiden et intenst lys, som en stund blindet Ronald. Da han
gjenvant synet etter noen få minutter, styrtet han inn i huset for å varsle foreldrene. Hele familien
gikk ut, og alle fortalte senere at de så gjenstanden, nå høyt på himmelen, før den forsvant.
Der hvor UFOen hadde kretset, så de tre vitnene ”en glødende ring på bakken”, og noen av
trærne i nærheten var selvlysende. En etterforsker som kort tid etter undersøkte området, sa at
jorden føltes ”som en glatt skorpe, som om den var krystallisert”. Ronalds mor, som var
sykepleier, opplyste at hennes fingre føltes numme, som av en lokalbedøvelse, etter at hun hadde
berørt spor etter UFOen. Denne tilstand varte i to uker. En måned senere falt snøen og smeltet på
bakken – unntatt i ringen, som forble hvit. Da fenomenet ble undersøkt, viste det seg at
jordsmonnet under ringen var ugjennomtrengelig for vann og helt ”tørt til en dybde av minst en
fot”. En jordprøve fra ringen inneholdt organisme av slekten Nocardia, som ofte er funnet sammen
med en soppart som til tider er fluoriserende. Hvis energiutstråling fra en UFO hadde utløst
sammenfallende vekst, kunne dette muligens være forklaringen på ringen.
(J. Vallee: Det usynlige kollegium, s. 35-38.)
Noen interessante spor ble funnet etter en UFO-landing i Transylvanske Alper i Romania om
kvelden den 27.september 1972. En eldre vaktmann fra bygden Posesti hadde sett et mystisk
objekt som beveget seg over himmelen før det myklandet i en åsside. Neste morgen gikk
landsbyboerne til det stedet vaktmannen mente UFOen hadde landet, og fant at en klynge
maisstengler på en åker ved bøyd en meter over bakken. Jordstykket med krummet vegetasjon
formet en sirkel på nesten 7 meter i tverrsnitt, og i sirkelens sentrum var et trangt, vel 2,6 meter
dypt sylindrisk hull, tilsynelatende boret ned i jorden. Ut fra hullet løp tre lange, rektangulære
avtrykk med innbyrdes samme avstand. Lokalbefolkningen fikk inntrykk av at et rundt objekt med
tre landingsben hadde dumpet ned i maisåkeren.
Fra universitetet i Bucuresti kom en gruppe granskere noen uker senere. De tok mål av
avtrykkene, fotograferte åstedet, studerte topografien og brakte med seg omkring 20 jord- og
vegetasjonsprøver for nærmere analyse. Konklusjonen gikk ut på at et veldig tungt objekt faktisk
hadde landet og stått i hvilestilling på et trebent understell. Siden maisstenglene ikke var blitt
presset helt ned til marken, antok de at avstanden fra gjenstandens underside til bakken måtte ha
vært en meter omtrent. Øyensynlig hadde UFOen foretatt en hårfin vertikal landing og letting
mellom tre epletrær som alle var ubeskadiget. Jordanalysene tydet på en usedvanlig sterk
radioaktivitet, og prøver av gress fra sirkelen viste seg å være svidd. Det ble også konstatert at
den biologiske rytme hos smådyr som muldvarp nær landingsstedet var blitt forstyrret. Til tross
for at det bare var høst, virket det som om de nettopp var kommet ut av vinterdvalen.
(Len Ortzen: Strange Stories of UFOs, s.38-39)
Kilde: Boken Møte med det uforklarlige, fra forlaget Det Beste, 1984.
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UTENOMJORDISK TEKNOLOGI
Grunnleggende teknologiske prinsipper for elektromagnetisk fremdrift basert på antigravitasjon.
Her skisseres noen generelle prinsipper. Disse vil jo variere en del avhengig av hvilken sivilisasjon
fartøyet kommer fra.
En utnytter egenskaper ved naturen(gravitasjonskraft og magnetisme). Fremdriften sikres ved
hjelp av elektromagnetiske felt som fartøyet selv produserer. Disse varierer i polaritet(pluss eller
minus) og styrke avhengig av hvilken effekt en ønsker å oppnå. Fartøyet er utstyrt med sensorer
som kontinuerlig registerer det omkringliggende felts retning og styrke. Er det for eksempel i
nærheten av en planet og feltet der er minus, settes det opp et felt med samme ladning(minus),
slik at det skubbes fra(likt frastøter likt). Beveger det seg vekk fra en planet, vil kraftfeltet rundt
fartøyet være slik at gravitasjonskraften oppheves. (Kilde: Daniel Fry).
Hvordan genereres kraftfeltene fartøyet selv produserer?
Midt i fartøyet befinner det seg en vertikal magnetstav. Den
andre samlingen av magnetstaver befinner seg på en av to
roterende ringer på skipets underside. Den vertikale staven
midt i fartøyet frastøter en planets gravitasjonskraft slik at den
oppheves. Er fartøyet på vei ned mot en planet, gjøres dette
feltet svakere. Er det på vei opp styrkes det sentrale
magnetfeltet. Magnetstavene som befinner seg på den
roterende ringen kan reguleres i polaritet og styrke uavhengig
av hverandre. De kan justeres slik at flere virker på samme måte, altså forsterker hverandre, eller
noen kan styrkes, mens andre samtidig svekkes.
På den andre ringen befinner det seg spoler som genererer et kraftig roterende elektrisk felt.
Dette feltet kan reguleres slik at det umiddelbart kan skifte retning.
Kilde: Bob Renaud. UFO kontakt fra planeten Korendor.
Den hvinende, høyfrekvente lyden som øyenvitner har beskrevet i forbindelse med UFO
observasjoner, skyldes sannsynligvis bevegelsen fra ringene på undersiden av fartøyet.
En bør aldri gå direkte bort til eller ta på et fartøy som enten svever like over eller som står på
bakken, uten å være helt sikker på at alle kraftfeltgeneratorene er avslått.
Sikker avstand er ca. 100 meter.
For mer informasjon om UFOenes elektromagnetiske fremdriftsystem anbefales dette nettstedet.
(www. http://oriharu.net/ufophysics/ufopropagation.htm)
Når det gjelder utvikling av nye energikilder basert på elektromagnetisme og 0-punkts energi, se
Steven Greer's: The Orion Project.
Fartøyene finnes i en rekke typer og størrelser avhengig av bruksområde og hvor de kommer fra.
Ubemannete sporingsskiver som brukes til kartlegging/undersøkelser. I tillegg til å registrere
atmosfæriske/meterologiske data, kan de og kartlegge en persons tanker, hensikter og
følelser.(Kilder: Howard Menger: From Outer Space, Daniel Fry: They rode in Space Ships).
Engelsk: Telemeter discs, unmanned scanners, foo fighters.
En lysende kule eller ball er en annen type fjernstyrt sonde. Den styres telepatisk og når
'oppdraget' er utført, eksploderer den og forsvinner.
Større grønne, lysende ildkuler. Når disse eksploderer, nøytraliseres radioaktivitet.
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Denne typen observeres gjerne i forbindelse med kjernefysiske prøvesprengninger.
(Kilde: Other Tongue, Other Flesh, George Hunt Williamson).

Et speiderskip(scout ship) er det vi vanligvis forbinder med en UFO. Dette er et større bemannet
fartøy som fraktes over lange avstander(interplanetarisk)av et større moderskip. Det slippes så ut
fra moderskipet når dette er i nærheten av den planeten/området en vil undersøke.
Et moderskip er et stort fartøy, noen ganger flere km langt. Dette lander vanligvis ikke, og
brukes som nevnt til frakt av mindre speiderskip. Et moderskip har fasiliteter som gjør at det kan
være på oppdrag i flere måneder, noen ganger i årevis.
(Hovedkilde: They rode in Space Ships, Daniel Fry).
Teknologi fra utenomjordiske som vi enten har tatt eller fått:
Laser

Fiberoptikk

Nattkikkert(infrarød) Transistoren

Nye våpensystemer som stråle- og partikkelvåpen . Deler av amerikansk industri har altså tjent
milliarder på dette. (Hovedkilde: Oberst Philip Corso, Dawn of a New Age).
Kilde: www.ufologi.net /

Hensikten med dette nettstedet er å bidra til økt forståelse for det kompliserte, men svært
betydningsfulle UFO- fenomenet. Informasjonen er basert på fakta fra mest mulig pålitelige
kilder(se litteraturlisten), samt egne erfaringer som en rekke UFO observasjoner, personlig
erfaring med Galactic Cointelpro og årelang kontakt med et offer for fenomenet bortføring.
Hovedvekten av informasjonen er lagt på det som kalles Space Brothers - våre rombrødre. Dette
er individer som til forveksling ligner oss, men som både bevissthetsmessig og teknologisk er
kommet mye lenger i sin utvikling.
Loven om den frie vilje er for rombrødrene hellig og ukrenkelig, så ingen tar ikke styringen fra oss og
vi bestemmer, men ved inspirasjon og hjelp både fra dem og vår egen planets åndelige hierarki vil
følgende kunne bli mulig:


Ny teknologi som gir gratis, ren, fornybar energi tilgjengelig for alle. Den vil og være i
stand til å nøytralisere miljøgifter og radioaktivitet, d.v.s. løse våre miljøproblemer.



Planetens ressurser fordeles mer rettferdig.



Vi blir i stand til å leve sammen i fred og harmoni som en menneskehet.



Vi taes opp i og blir en del av et større galaktisk felleskap.

"Av alle menneskets egenskaper er et åpent sinn det mest uvanlige"
Benjamin Creme
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Rapport fra foredraget:

UTENOMJORDISK DISCLOSURE 1.11.11
Tirsdag 1.nov kl. 19-21, Unity i Oslo

Foredragsholder: Hans K. Gaarder
Tiden for å vente på ”Godot” (utenomjordisk disclosure fra USAs president) er over.
I stedet vil Nyhetsspeilets Hans Gaarder avsløre sannheten om utenomjordisk liv.
Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning; "mest interessert i det
som ikke har med økonomi å gjøre". Som frittstående helseforsker med fysikk som grunnlag kom
han frem til at det må finnes store mengder informasjon om helse, sykdom, sykdomsforebygging
og helbredelse som blir hemmeligholdt av sterke krefter, bl.a. informasjon knyttet til biofysikk og
frekvensers betydning for kropp og helse. Er i de siste årene blitt mer opptatt av å kartlegge og
eksponere THEY og hva i huleste det er de holder på med.
Programmet skulle inneholde følgende punkter:
-

Roswell-hendelsen i 1947

-

Menneskeskapte UFO-er (discs)

-

Utenomjordiske besøkende på jorda (aliens)

-

Det hemmelige romfartsprogrammet

-

Litt om organiseringen av USAs utenomjordiske ”kaninhull”

-

Presentasjon av noen nøkkelpersoner (mennesker og aliens)

-

Det vil bli vist bilder og videoklipp som er helt ”spacet”.

Oppsummering:
Det var ca 50 mennesker som hadde løst billett til foredraget. Alle var forventningsfulle og spente
inkl. undertegnede. Han nevnte Kaptein Bill Uhouse, US Marine Corps (pensjonert) som var med
under Disclosure-prosjektets pressekonferanse 9.mai 2011 arrangert av Steven M. Greer.
Han kjørte flere videoklipp vedr Uhouse og Robert ”Bob” Lazar fikk også mye omtale.
(Se annen artikkel i bladet om Lazar)
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Han viste videoklippet ”The Alien Interview” som vi i NETI har vist på våre ufo-møter. Kom innom
navnene Mr. Don Phillips, Design Engineer, Forsvarsminister James F. Forrestral som i 1947
ønsket å komme med riktige opplysninger rundt Roswell-hendelsen, men ble drept ved at han
dyttet ut fra 16.etasje.
MJ12 ble også nevnt med fokus bl.a. på Henri Kissinger og Dick Cheney. Da President Bill Clinton
ønsket å få en avsløring av UFO-fenomenet under sin periode, ble han advart av nevnte Kissinger
som sa: ”Husk hvordan det gikk med John F. Kennedy.”
Videre kom han inn på de 2 typene ETs: EBE-1 og EBE-2. Bla. Richard C. Doty sitt møte med en
EBE-2 i 1983.
Dan Burisch, mikrobiolog (vevsprøver) fikk i oppgave av å snakke med en
ET med navn J-ROD (JAROD, tegning til venstre), inni en steril kuppel, for
å utveksle informasjon og der han plutselig falt av stolen sin og J-ROD satt
seg oppå han og gav han mye informasjon i den stillingen telepatisk.
Heldigvis grep ikke noen inn i den situasjonen. Han nevnte bl.a. at de
hadde ikke samme Gud som oss, kun en spirituell religion. Burisch hjalp JROD å flykte i 2003 da de var i Egypt gjennom en Stargate (wormhole).
J-ROD savnet sin sønn og ønsket å reise hjem, og det var grunnen.
Tegningen er laget av Bill Uhouse, en pensjonert US Air Force Major so
også jobbet med JAROD i en periode.
Gaarder kom inn på UFOen som styrtet på Svalbard i 1958, Project Aquarius, Stealth flyet, Michael
Shraft, Dan Crain og Ben Rich.
Produkter som er laget takket være teknologi kommet fra ETs:
Lasere
Fiberoptikk
Nattkikkerter
Skuddsikre vester
Integrerte kretser
Stealth flyet som ikke vises på radar
Datahacker Gary McKinnon ble også nevnt som hacket seg inn på PENTAGONs sider og fant bla.
info rundt: Non-Terrestrial Officers, Ship-to-ship transfers og Fleet-to-fleet transfers.
Undertegnede med flere som har jobbet med UFO-fenomenet i mange år, satt allerede inne med
denne kunnskapen og for de som ikke er godt opplyst rundt informasjonen som ble gitt i
foredraget, var dette et spennende foredrag med Gaarders egen avsløring av fenomenet.
Alt i alt et godkjent foredrag der han valgte sine kilder til avsløringen, noen mulig omstridte men
slik er det med mange kilder som kan nevnes i en slik sammenheng. Dessverre var det ingen
representanter fra aviser, TV, radio eller militæret til stede for å kunne gi denne avsløringen mer
publisitet.

Kjell Arne Høviskeland
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Er dette et UFO-vrak på bunnen av Østersjøen?
Mystisk objekt funnet på 87 meters dyp i Sverige.

De svenske skattejegerne i Ocean Explorer gjorde 19. juni et særdeles uvanlig funn på bunnen av
Østersjøen. Ved hjelp av ekkolodd oppdaget de et mystisk objekt på havbunnen som var 60 meter
i diameter.
Aldri sett lignende.
Vi fikk gåsehud da vi så det. Det var ingen av oss som hadde sett noe lignende før, sier deleier i
Ocean Explorer, Dennis Åsberg til tv2.no.
Foreløpig er det ingen som vet hva det sirkelformede objektet på havbunnen er, men det har ikke
manglet på forslag. Enkelte mener det kan være et russisk eller tysk militærskip, mens andre
spekulerer i om det er en styrtet UFO.
Men Åsberg er langt fra sikker. ”Jeg har ikke noe svar på hva dette er. Det er kommet forslag om
skip, miner og en meteoritt, men mye taler mot disse teoriene fordi objektet er for stort”, sier
Åsberg til tv2.no. – Hva tenker du om UFO-spekulasjonene?
– Jeg er profesjonell og våger ikke tenke i de banene. Men har man fantasien med seg, så kan det
være mulig. Jeg tror mer på at det er noe menneskeskapt som er blitt dumpet i sjøen.
«Ny Stonehenge». Foran objektet kan man også se noe som ligner et 1000 meter langt spor, som
om rundingen har glidd over havbunnen før det har stoppet opp. Svenske UFO-entusiaster tror det
kan være slepesporene etter en eventuell krasjlanding på havbunnen. – Det er umulig å si om
sporene stammer fra objektet, men slik vi tolker bildene gjør de det, sier Åsberg.
Vrakleder Peter Lindberg vil ikke selv spekulere om
objektet kan ha utenomjordisk opprinnelse, men har
uttalt at det kanskje kan være snakk om «en ny
Stonehenge».
(USIKKER: Dennis Åsberg vet ikke hva de har funnet på
havbunnen i Østersjøen. Foto: Privat)
”Det kan det være. Vi har jo hatt istid i Østersjøen også,
så det kan være noe veldig gammelt”, sier Åsberg.
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Må undersøkes nærmere. Marinarkeolog Fredrik Skoglund ved Vitenskapsmuseet på NTNU
synes også bildene er merkelige. – Men utifra disse bildene er det vanskelig å si hva det kan
være. Sonar brukes som forundersøkelse og for å kunne få klarhet i hva dette er, må man ned med
dykkere eller videoutstyr. Det som ser unaturlig ut kan ofte vise seg å være naturlig, og omvendt,
sier Skoglund til tv2.no.
Objektet kan også opprinnelig hatt en annen form som har blitt forandret av vann og sand.
Vil ha svar. Etter at det mystiske funnet ble omtalt i media, har Ocean Explorer mottatt
henvendelser fra hele verden med forslag om hva objektet kan være.
”Jeg har fått tusentalls e-post, har aldri opplevd lignende før. Det kommer henvendelser fra
filmselskap, National Geographics og dokumentarskapere. Alle vil vite om og når vi skal ut igjen i
Østersjøen for å gjøre flere undersøkelser. Foreløpig er det ikke satt en klar avreisedato, men
Ocean Explorer-teamet planlegger en ny ekskursjon om kort tid.
”Forhåpentlig får vi svar på hva dette er. Hvis det er en kjempegreie er det viktig å få
offentliggjort det”, sier Åsberg.
Kilde: 12.08.2011 www.tv2.no

NETI anbefaler! Siste norske bok om fenomenet:
"Kornsirkler, underverk i åkeren" er en oppfølger til den første norske boka,
"Kornsirkler, verdens vakreste mysterium".
Denne nye boka er tre ganger tykkere, går mer i dybden og tar for seg flere emner enn den
første.
"Kornsirkler, underverk i åkeren" er på
220 sider, innholder 200 fargebilder og
tallrike fakta og teorier om de mange
tusen kornsirklene som har oppstått
verden rundt gjennom flere hundre år.
Mer enn 50 øyenvitneskildringer,
grundig historisk dokumentasjon,
geometriske analyser og fascinerende,
nye teorier! Kjøp eller bestill:
Kjøp boka i din lokale bokhandel (alle
bokhandlere har plikt til å ta den inn på
forespørsel) eller bestill den fra
bokklubben Energica eller fra Vega
Forlags nettbutikk. Forfatter: Eva-Marie
Brekkestø, Norges ekspert på
kornsirkelfenomenet!
www.kornsirkler.org / http://www.cropcirclesnorway.com
Boken skildrer også en detaljert episode der en polsk yrkessjåfør møter og har en lang samtale
med to utenomjordiske humanoider i 2003.
Av: Kjell Arne Høviskeland
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BOB LAZAR – Ble fløyteblåser for å redde livet
I 1989 ble det vist et oppsiktsvekkende intervju på lokal-TV i Nevada. Som ut av ingensteder
hadde en ukjent person ved navn Robert (Bob) Lazar dukket opp i et TV-studio i Las Vegas og
fortalte om sitt arbeid.
Lazar fortalte at han hadde høy teknisk utdannelse, at han engang hadde
møtt og fått en anbefaling fra Dr. Edvard Teller, en kjent vitenskapsmann
med kontakter i mange maktsirkler, og at hans daværende arbeid
pågikk et sted i ørkenen nord for Las Vegas ved navn S4. Hans arbeid
dreide seg om å undersøke flyvedyktige objekter med ukjent
teknologisk virkemåte. På spørsmål om det dreide seg om UFOer
presiserte Lazar at UFO-er betyr U-identifiserte objekter, hvilket
objektene ikke var siden han arbeidet med dem daglig. Flying discs var
betegnelsen innsidere som han selv benyttet på romskipene.
Lazar bekreftet at romskipene var av utenomjordisk opprinnelse, han
visste ikke hvorfor de var havnet i S4 og at hans oppgave var å foreta
såkalt “backengineering” (reverse engineering) på objektene. Dette dreier seg om å undersøke
et foreliggende objekt med en ukjent teknologi og funksjonalitet for å avdekke dens virkemåte.
Han redegjorde så i detalj for mer eller mindre ukjente tekniske begreper som antigravity,
gravity amplifier, anti-matter, anti-matter reactor, ZPE, vacuum magnet field, torsion field,
levitation og Element 115.
Uansett om man velger å tro på det Lazar fortalte om sitt arbeid eller ikke, så behersker han
tydeligvis kaskader av avansert kunnskap om fysikk og teknologi, kan hende nok til å starte en
teknologisk revolusjon. Eksempler på dette er at han mener å ha forstått gravitasjonens natur;
“gravity is a wave, and it can be accessed and amplified” (et tema selv Einstein måtte oppgi å
finne ut av) samt at han kjenner til antigravity-teknologi, som fremdriftssystemet i discene han
studerte benyttet.
Antigravity drevet disc av typen Bob Lazar arbeidet
med, kalt "The Bob Lazar Sports Model". Den er ca 10
meter i diameter med antimatter reactor og gravity
amplifier plassert i bunnen.
Antigravity-teknologi gjør romfart ut av solsystemet
mulig, fordi lyshastigheten ikke lenger vil utgjøre en
begrensning (tid/fart/distanse), pga. krumningen av
rommet som antigravity-teknologien muliggjør.
Det som ikke fremgikk av det oppsiktsvekkende programmet da Lazar første gang fortalte om sitt
topphemmelige arbeid var hans motiv for plutselig å ville gå ut med dette. Han hadde tatt lett på
de strenge reglene knyttet til hemmeligholdet av alien disc craft, ved å ta med noen venner på
discspotting for å se på flyvetester noen onsdags ettermiddager etter mørkets frembrudd, som fant
sted på Area51 ikke så langt unna S4. Etter at han en gang ble stoppet av sikkerhetsvakter utenfor
Area 51 og avkrevd identifikasjon under en slik utflukt var han etter å ha kommet hjem blitt
oppringt av sin sjef som hadde meddelt ham at han ikke behøvde å komme på jobb mer. Så hadde
sjefen lagt til: “- Do you have any idea about what we will have to do with you now ?” Lazar hadde
svart ” – No”, hvoretter røret ble lagt på i den andre enden.
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Etter å ha summet seg oppfattet Lazar situasjonen som at hans liv var i fare og han bestemte seg for
å gå ut offentlig med informasjon om arbeidet sitt som en utvei for å redde livet: Å komme seg i
sikkerhet i søkelyset, en fremgangsmåte som er blitt kalt “å ta en Bob Lazar”.
Lazar resonnerte som så at ettersom titusenvis av mennesker ville se og høre ham på TV ville
svært mange også få høre om det dersom han ble drept kort tid etter å ha fortalt om reverse
engineering of alien disc craft. Om så skjedde ville folk tenke at “Aha – han ble drept fordi han
snakket sant. Nå kjenner vi også sannheten om at det finnes ekte utenomjordiske romskip i Area51 og
S4 og et hemmelig korps som er licenced to kill for å holde dette skjult”.
Siden en slik fremgangsmåte ville bidra til at hemmeligheten ble kjent vurderte Lazar at de
hemmelige myndighetene med licence to kill ville velge å la Lazar leve.
Bob Lazar lever fremdeles, 20 år etter at han “tok en Bob Lazar” og ble fløyteblåser for å redde
livet. Han har understreket at grunnen til at han gikk ut og fortalte om det han holdt på med ikke
var en altruistisk holdning i retning av at menneskeheten har krav på å kjenne til romskipene og
eksistensen av utenomjordisk liv el. l. Han har selv sagt at han gjorde det av rent egoistiske
sikkerhetsmotiver.
Bob Lazar arbeider nå med innovative applikasjoner av hyper-høyteknologi, så som fri energi;
“free energy”. Dette er hemmeligholdt teknologi som kan bidra til å løse verdens energi- og
miljøproblemer, dersom informasjon om teknologien frigjøres og offentlige myndigheter legger
forholdene til rette for dette.
Bob Lazar snakker ikke lenger om sitt tidligere arbeid i S4, som pågikk i omkring 6 måneder i
1989.

Kilde: www.nyhetsspeilet.no
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”The Contact has Begun” – Kontakten har startet
Fra boken av Philip H. Krapt (1998)
Den sanne historien om en tidligere skeptisk journalists møte med utenomjordiske vesener.
INTRODUKSJON
Den 11.juni-97 - kl. 2.32 på natten - opplevde den da 62 år gamle Krapt at et lys kom inn i rommet.
Hans kone var borte for noen dager og han var der alene. Plutselig fant han seg selv nærmest
vektløs og med ett overflyttet eller på en måte "transportert" til et meget stort rom sammen med
en mengde mennesker som dog åpenbart ikke var fra jorden. Men utrolig nok hadde han ingen
frykt.
Vesenene var ganske like - fra 155 til 160 cm høye. De hadde små, mørke øyne, tynne kropper,
meget små neser og tynn munn. Men dog større ører enn hos menneskene her, og intet hår. Av
begge kjønn og kvinnene hadde tydelige, nette bryster. De hadde noe forskjellige hudfarge fra
grønnhvit til noe mørkere. De bar alle spesielle kapper.
Han tilbrakte de neste tre dagene der - på det som han etterhvert forsto var et romskip - mens han
fredfullt fikk undervisning fra dem. De kalte seg VERDANTER - fra planeten Verdant. De sa de
hadde observert Jorden ca 1000 år, og hadde nå besluttet at tiden var moden for å hjelpe
jordmenneskene inn i "den kosmiske familie". Han lærte at bestemte jordmennesker hadde blitt
tatt ut for å virke som særlige kontaktledd eller emissærer i denne overgangsfase - for å tilvenne
jordmennesker til disse tanker. De var forsiktige med å gi tidsoppgaver for dette - men når Philip
H. Krapts senere blir kontaktet av en annen av de jordiske kontaktpersoner - så forteller denne at
deres tidsplan var å gjennomføre den offisielle kontakt innen år 2010.
Philip H. Krapts oppgave - som tidligere journalist - var å forberede dette ved bl.a. å skrive boken
som dette er tatt ut fra. Han ble gitt spesiell hjelp i å kunne huske opplevelsene og samtalene på
skipet - han hadde jo ikke med sin notatblokk og penn som alle skribenter bærer på seg.
DE KARTLEGGER JORDMENNESKER FYSISK OG MENTALT
Først kom han inn i et stort rom - ca. 200x130x7m - altså meget stort! Han beskriver det som den
største sykestue du kan tenke deg. Bord stod i lange rekker med særlige lysglober over. Det var
3-5 ET'er ved hvert bord og de gjorde særlige undersøkelser av jordmennesker som var tatt opp
men som så ut til å sove eller bevisstløse. Men han så også andre jordmennesker der - i samtale
med utenomjordiske. Han la merke til at det virket som sansene og bevisstheten var forandret. Det
kunne sees detaljer fra det indre til de undersøkte jordmenneskene på store skjærmer over
bordene. Også de undersøkte hadde på seg kapper som de øyensynlig må ha fått fra de
utenomjordiske.
OMVISNING OG KONFERANSE
Han samtalte med dem på engelsk - men kunne ikke se at munnen beveget seg hos dem!! Han fikk
selv en lignende kappe som de andre bar og de gikk nå langs lange korridorer - men ET-ene så
heller ut til å flyte enn å gå!!
Inn i et rom med masse skjermer og knapper overalt ble han ført og videre til et "konferanserom"
der flere utenomjordiske ankom. De sa de kom fra planeten VERDANT med fred! De hadde studert
Jorden i nærmere tusen år. Han var på skipet i totalt 72 timer fra onsdag 11.juni 1997 til fredag
samme uke.
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De hjalp ham senere å kunne få fram alle detaljer fra denne
opplevelsen for at kunne skrive en bok om opplevelsen. Dette
første firetimers møtet var en forberedende orientering,
utdannelse og indoktrinering - for hans spesielle oppgave. De
sa de før hadde valgt å ta opp helt "vanlige" mennesker og
ikke folk i spesielle posisjoner - dette for ikke gi for gode
sannsynligheter for de utlekkende historier fra møtene. Dette
for å forberede eller oppmyke den jordiske tanke om
utenomjordiskes nærvær her - og ikke skape momentan frykt
og kaos - frykt for det ukjente. De ville slik kartlegge
menneskenes psykiske - og også fysiske struktur. Alle ble tatt
opp om natten og vanligvis kun enkeltvis - folk som ikke kjente
hverandre på Jorden. Han observerte i begynnelsen kun få
eller ingen ansiktsbevegelser som kunne røpe deres tanker og
følelser.
(Bildet: R.Øverby forsøk på å gjenskape en av hans opplevelser i kontrollrommet, bildet av
mannen er ikke nøyaktig lik Mr. Krapt, men ligner jfr. Bildet bak på boken. De bar alle de
spesielle kapper om bord på skipet.)
KONTAKT
Verdantene har planlagt for en offisiell kontakt til Jorden. Krapf hadde en oppgave her. Men han
spurte dem og seg selv - "ville noen overhodet tro mer på ham enn på alle andre som sier å ha vært
på romskip og fått instrukser….."
Det følgende var da Verdantenes agenda eller plan som de hadde benyttet utallige ganger på
andre tilsvarende planeter som var modne for kosmisk kontakt: sivilisasjonen overvåkes og
studeres. Når de er utviklet slik at de begynner med romreiser, tilbys de kontakt med en
intergalaktisk romfederasjon. Har sivilisasjonen krigerske motiver blir deres romeksperimenter
hindret i stor grad slik at de isoleres til sin klode.
Nå var det bestemt at Jorden var forberedt som kontaktledd til kosmos. Nå var dog mer
"betrodde" mennesker tatt ut for å være "forberedende vitner" til at utenomjordiske var
nærværende ved Jorden. Disse menneskene var fra f.eks. regjeringer, myndigheter, industri,
handel, universiteter, vitenskapsmiljøer, osv. De hadde altså det felles at de hadde "offentlig tillit
og anseelse" og var mer eller mindre kjent i befolkningen. Verdantene kalte dem for
"ambassadører":
-"Når ambassadørene begynner å avsløre sannheten om det som har foregått her i århundrer, vil det
være nødvendig for jordmenneskene å ha en sentral info-kilde. Og det vil også bli mye frykt og
nysgjerrighet."
Når tiden ble moden ville en offisiell kontakt/møte finne sted. De har oversikt og kan tolke, forstå,
alle Jordens språk og dialekter hevdet de. De påstår at de visste alt om Jordens historie og kultur.
DERES HJEMPLANET - og deres liv der
Denne var 2,5x Jordens størrelse og i en nær galakse - 14 millioner lysår herfra. Atmosfæren var
som her - men noe mer oksygen. De kontrollerte klodens temperatur og klima. Deres sol var
større enn vår, og deres hjemklode derfor noe fjernere vekke fra solen der enn her. Et år der
tilsvarte ca tre jordår og døgnet 55 jordtimer. Det var 17 kloder i solsystemet der. De hadde reist i
rommet som rase i 229 millioner år - men de sier det tok årmillioner før deres nåværende
teknologi var utviklet.
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De reiste nærmest tidløst som ved en slags teleportasjon av skipet - men i flere trinn. (Denne
teknikken er beskrevet i visse bøker - bl.a. i UFOKONTACT TO PLANET KOLDAS og i Channie
West' sine kontakter. Likeledes i en svensk bok om Channies kontakter - "närkontakt med ufo" av
eva olson og tony eckhart - utgitt på SHEKINAH MEDIA I -97
(se http://www.algonet.se/~shekinah.media - linkene gjentas til slutt).
Deres eget livsspenn tilsvarer 20 000 jordår pr. kropp eller inkarnasjon!! Men de understreker at
dette er utviklet gradvis over åremillioner. Først levde de i tidspenn som her og senere kanskje
200 år, når de så fant det mulig å forlenge livsspennet. Gradvis kunne de leve i flere århundrer og tilslutt i årtusener!!! Men anatomien var nå slik at deres kvinner
kan bære fram ett barn under denne lange levetiden. De KUNNE
medisinsk forandre dette - men gjorde det allikevel ikke eller
meget sjeldent.
DERES ROMREISER
Planeter de har kolonisert hadde vært uten menneskelig liv - de
fortrenger aldri noen. De observerer mange kloder som de har
kartlagt - men de tar kun hurtigkontakt til de mer primitive
utviklede kloder - der blir de "guder". Når kloden er mindre enn
antatt tusen år fra modenhet for romreiser - blir planetene
kontinuerlig overvåket.
De hindrer antatte krigerske raser å utvikle avanserte romskip dette for å være "føre var" mot kommende trusler. Men når de har
gjort tilstrekkelig (lidelses-)erfaringer, fjernes dette hindrer og de
evt. hjelpes. Deres romallianse teller 27000 arter eller sivilisasjoner. Mange ble først isolert som
over fortalt. Kun 200 raser blir slik boikottet - eller hindret i å komme ut i rommet. De hadde selv
kolonisert ca 246000 tidligere kloder - noen også her i vår galakse Melkeveien.
(Bildet: R. Øverbys idè om deres kontrollbro på skipet)
De kan kunstig tilpasse gravitasjonen på de kloder som de koloniserer. De dreper ikke - og spiser
kun vegetarisk føde - men kan kunstig - om de vil - lage alle mulige matretter fra vegetabilsk
grunnmateriale.
OMVISNING PÅ SKIPET
Han får en omvisning på fartøyet og møter også en "kjent" person som også er tatt opp for å
utdannes til "ambassadør" eller kontaktledd. Mer om dette på det engelske utdrag fra boken.
Skipet med navnet GOODWILL i engelsk oversetting, er diskosformet med en diameter på ca 2650
meter - har 16 etasjer langs ytterkanten - der med en høyde på 62 meter. Den har 234 etasjer i
senter - med høyde på 930 meter!! Det er 32 000 personell om bord - de fleste vitenskapsmenn.
Computere styrer og overvåker skipet, kun få trenges til å overse det hele under operasjon. De
forsøker å holde seg langt vekke fra Jorden - vanligvis ligger skipet bak månen.
De omtaler ikke kunstige metoder for å innkapsle skipet i et magnetisk felt som gjør det optisk
usynlig for det menneskelige øye - slik som særlig Erranerne fortalte og demonstrerte via særlig
Semjase og hennes kontakter til Meier på 70-tallet. Jordmennesker fraktes til dette middelstore
skipet via mindre skip - de tas hertil opp i "transportstråler" slik forfatteren av boken fikk oppleve
selv.
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De understreket at alle former for våpen var forbudt for de galaktiske romreisende. De hadde
spesielle metoder til å isolere krigerske sivilisasjoner - men de sa det var sjelden de kom over
slike.
Phil ble undervist i perioder i den tid han var på skipet - men fikk også søvn og hvile om bord. Han
fikk sitt eget "hotellværelse" og fikk der servert "jordisk type mat" som alt var fremstilt vegetarisk
- også noe kjøttlignende som han selv trodde var vanlig kjøtt. De avsto fra alle former for
rusdrikker og -midler og som de sa - det bare sløvet sansene!!
De kjente til sjelens udødelighet - men "bommet litt" vedr den besøkende amerikaners naivitet og
uvitenhet på dette åndelige område. Han var en vanlig materialist tilsynelatende - trodde verken
på gud eller noe høyere. Ja - dette var en av tingene som gjorde at jeg begynte å få tillit til
"historien hans" - for han skriver det slik at han mente det var meget oppsiktsvekkende å høre at
menneskene hadde en tidløs sjel eller høyere bevissthet. Dette er jo en godt kjent sannhet for den
åndelige studerende - men han var tydelig en helt ubelest person på dette felt - og praktisk talt
alle newage-bøker kommer inn på det. Så sin historie har han neppe fra andre kilder - det samme
viser de mange kosmiske utviklingsprinsipper som han ble fortalt om og som stemmer meget
godt med bl.a. Martinus sine kosmiske analyser når det gjelder bl.a. menneskenes seksuelle
utvikling, og annet.
Ja - ellers snakket de nettopp om sitt syn på seksualitet og måter å leve sammen på - og for de som
vil lese mer om dette kan man klikke seg inn på de engelskspråklige utdrag fra boken.
Kilde: Rune Øverbys nettsider: http://rune.galactic.to/verdant.html

NETI ANBEFALER:

Nå kan du få kjøpt alle de 3 DVDene som Terje Toftenes har utgitt inkl. medlemskap til en
pakkepris kr. 449,- + mva! ( Inkl. mva kr. 561,-)
Sjekk ut mer info for bestilling på:
www.newparadigm.no
www.thedaybeforedisclosure.com
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Hemmelig FBI-dokument «beviser» tidenes mest kjente
UFO-sak.
FBI har offentliggjort dokumenter som angivelig beviser at Roswellsaken var reell.
FBI har offentliggjort flere hemmelige dokumenter som angivelig beviser at flere «flygende
tallerkener» med romvesen kræsjlandet i New Mexico i 1947.
Roswell-saken er en av de mest sagnomsuste UFO-sakene i verden, og mange mistenker
amerikanske myndigheter for å ha lagt lokk over saken.
Dokumentene dukket opp i forbindelse med at FBI nylig offentliggjorde flere tusen dokumenter i
en database de kaller The Vault (hvelvet).
Tre flygende tallerkener. I et notat sendt til FBI-direktøren, forteller spesialagent Guy Hottel at
etterforskere ved det amerikanske luftforsvaret hadde funnet tre flygende tallerkener i New
Mexico, og at de nå var i besittelse av disse.
Guy Hottel var ansvarlig for FBIs Washington-kontor i 1950, og i notatet kommer det frem at en
annen spesialagent fikk informasjonen av en etterforsker fra luftforsvaret. Navnene deres er
sladdet i notatet.
En meter høye romvesen. UFOene ble beskrevet som sirkelformet, med en diameter på rundt 15
meter. Videre står det at det ble funnet tre kropper i hver av fartøyene, og at disse lignet
mennesker. Men de var imidlertid kun én meter høye.
Ifølge etterforskeren fra luftforsvaret
hadde UFOene trolig styrtet på grunn av
et radarsystem i området som kan ha
forstyrret kontrollmekanismene i
UFOene.
Notatet avsluttes med at saken ikke blir
etterforsket videre av den ikke navngitte
FBI-agenten. (Besøkende ved UFOmuseet i Roswell kan se på denne
romvesen-modellen.)
Foto: SUSAN STERNER
Sagnomsust historie. Byen Roswell i New Mexico ble for alvor verdenskjent etter rapporter om at
UFOer hadde krasjet i ørkenen nær en militærbase rundt 2. juli 1947. Romvesenene ble angivelig
tatt med til militærbasen og obdusert, og konspirasjonsteoretikere hevder amerikanske
myndigheter i alle år ha forsøkt å holde saken skjult. Det amerikanske forsvaret sendte den gang
ut en pressemelding hvor de bekreftet at en flygende objekt hadde blitt funnet i ørkenen:
«De mange ryktene om en flygende tallerken ble en realitet i går da en etterretningsagent ved
509 th Bomb Group ved Eight Air Force, Roswell Army Air Field, var heldig nok til å komme i
besittelse av en flygende tallerken», sto det i den første pressemeldingen.
Trakk tilbake historien. Dette medførte flere presseoppslag, men bare 24 timer senere ble
historien endret.
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Da ble det hevdet at det de opprinnelig trodde var en flygende tallerken egentlig var en
værballong. Denne historien ble tatt for god fisk av pressen og folket, men
konspirasjonsteoretikere har siden den gang mistenkt myndighetene for å legge lokk på saken.
De angivelige flygende tallerkenene i Roswell ble også omtalt i et FBI-notat i 1947. I dette notatet
står det at den flygende tallerkenen var sekskantet og minnet om en værballong. Men det skal
også ha kommet frem i en telefonsamtale at luftforsvaret ikke trodde det var en værballong.
Kilde: 10.04.2011. www.tv2.no
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Historisk tilbkeblikk:

Slaget over Nuremberg i 1561
Tidlig om morgenen den 14. april 1561 fikk innbyggerne i den tyske byen Nuremberg være vitne
til en historisk hendelse. De våknet opp til det som ble beskrevet som et skremmende syn.
Luftrommet over byen var fylt av flygende farkoster i forskjellige former og farger.
Farkostene utkjempet en voldsom kamp seg i mellom. Luftslaget foregikk over byen i ca en time
før det gradvis flyttet seg ut av syne fra innbyggere.
I løpet av den tiden hadde flere farkoster styret til bakken og eksplodert. Hundrevis av mennesker
var vitne til disse dramatiske hendelsene som også ble omtalt i Nuremberg Gazette.
Avisen skriver blandt annet:
Den “fryktelige skikkelsen” fylte morgenhimmelen med sylindriske former. Ut av dem fløy svarte,
røde, oransje, og blå-hvite kuler og disker. Mellom kulene, var det “kors med blodets farge.” Dette
“fryktelige syn» ble bevitnet av en rekke menn og kvinner.
Etterpå dukket det opp et “sort, spyd-lignende objekt”.

En annen
vitnebeskrivelse fra
byarkivet høres slik ut:
Ved daggry 14. april, på
himmelen i Nuremberg,
oppdaget mange menn
og kvinner et
alarmerende skue der
ulike objekt var
involvert. Noen av
objektene så ut som
kuler, omtrent 3 i
lengden, fra tid til annen
fire i en firkant. Og
mellom disse kulene,
kunne man se en rekke
av kors med blodets
farge. Så kunne man se
to store rør. Alle disse
elementene begynte å
kjempe mot hverandre.
Det endte en time
senere, da kulene i små
og store rader fløy inn i solen og flere av de andre objektene styrtet til jorden og forsvant i en tykk sky
av røyk.”
Disse vitnemålene kan virke uklare og rotete, men vi må huske på at dette ble beskrevet i slutten
av middelalderen. Folk hadde ingen forutsetninger eller begrep til å beskrive det de virkelig så.
De kjente ikke til avansert teknologi. De hadde aldri sett store gjenstander fly gjennom luften før.
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I hvert fall ikke kampskip av forskjellige typer som ble sendt ut av større, høytflygende moderskip
for å angripe og forsvare seg mot andre flygende objekter.
Det var det de så, men ikke kunne forklare. Istedet fortalte de om kuler, rør og disker.
En annen ting som kan være verd å merke seg er at ingen av vitnebeskrivelsene jeg har funnet
sier noe om lyd. Kan det være at de visuelle inntrykkene var så sterke at folk rett og slett glemte å
skrive om lyden fra luften?
Eller hørte de ingenting..?
Det betyr enten at denne kampen foregikk i veldig stor høyde, slik at lyden fra fartøyene og deres
våpen (?) ikke nådde ned til tilskuerne. Eller så var disse fartøyene drevet at en lydløs teknologi.
Det faktum at dette slaget ble utkjempet av tilsynelatende like fartøy kan tyde på at begge parter
hadde samme opprinnelse. En intern konflikt mellom grupperinger av samme art? Borgerkrig
mellom besøkende fra et annet sted eller en annen tid?
Eller var det en kamp mellom en UFO gruppering og en, for tilskuerne, usynlig fiende?
Kunstneren Hans Glaser (1585-1673) var vitne til hendelsen og uttrykte det han så med dette
bildet fra 1566.

På dette bildet ser vi mer, og det er lettere å danne seg et inntrykk av hva som skjedde.
Vi ser sylinderformede moderskip. (?) Ut fra dem kommer mindre, runde farkoster.Vi ser at noen
av dem er forbundet i baser eller stasjoner (?) på fire. Noen av disse stasjonene er tomme og
ligner kors.
Vi ser også at disse kulene har forskjellig størrelse, noe som indikerer høydeforskjell. Det kanskje
mest oppsiktsvekkende med dette er at bildet viser tydelig flammer og røyk som stiger opp fra
stedet der et eller flere av skipene har krasjet mot jorden.
Bildet over er retusjert for å forsterke fargene.
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Originalbildet viser en interessant detalj.
(Til venstre)
Nede i høyre hjørne ser vi tydelig røyken fra
ett eller to styrtede objekter. Det vises også at
de styrtet mellom kirken og to gårder i
utkanten av byen.
Altså, hvis noen vet hvor den gamle kirken og
disse gårdene lå i forhold til dagens
Nürnberg, så er det ikke usannsynlig å finne
spor etter disse hendelsene hvis man tar seg
bryet med å grave litt.

Gamlebyen i Nürnberg ble dessverre nærmest jevnet med jorden da Nürnberg på slutten av
andre verdenskrig ble pekt ut som et prioritert mål for de allierte bombeangrepene. Den ble
senere delvis bygget opp igjen, men mulig fysiske bevis fra hendelsen i 1561 kan ha blitt ødelagt.
Noen udokumenterte rykter på nettet antyder at Adolf Hitler fikk kjennskap til, og kontroll over
vraket av ett eller flere av disse farkostene tidlig på 30-tallet. Med utgangspunkt i dette vraket skal
en gruppe forskere under Hitlers ledelse ha klart å gjenskape et fartøy som angivelig skal ha
kunnet fly uten bruk av drivstoff.
En dokumentarfilm fra The History Channel er interessant i denne forbindelse.
(http://www.youtube.com/watch?v=Cd7namsXjO4) Spesielt de siste to minuttene.
Etter andre verdenskrig skal denne teknologien i hemmelighet ha blitt overført til det
amerikanske forsvaret. Men som sagt, dette er rykter som i beste fall ikke kan brukes til annet en
grunnlag for videre teoriutvikling.

Basel, Sveits. 1566
En lignende, men mindre dokumentert episode, fant sted på himmelen over Basel noen år senere.
Den 7. august 1566, ved daggry, så mange Basels borgere “svarte kuler” som i flere timer var
involvert i en formidabel luftkamp.
“På den tiden da solen steg, så man
mange store svarte kuler som flyttet
seg i høy hastighet i luften mot solen, så
svingte de mot hverandre som om de
kjempet en kamp. I disse
sammenstøtene ble et stort antall av
dem røde som om de antente. Deretter
brant de opp og døde ut,”skrev Samuel
Coccius, student i skriving og liberal
arts, som henvist til merkelige
hendelser i byens Gazette.Dette bildet
ble laget for å beskrive hendelsen i
ettertid. Det ble også trykket i Basel
Gazette. Vi ser store likheter med bildet
fra hendelsen over Nuremberg 5 år
tidligere. “Kulene” som beveger seg raskt. Solen. Skremte tilskuere som bevitner dramatikken i
luften. Heller ikke i dette tilfellet er det raportert om lyd.
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