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Torsdag 7. september får vi et gjensyn med Rune Øverby.
Han vil da holde et foredrag basert på to temaer

eller DEN BEVISSTE HENDVENDELSE til over-
selvet - som er vår «personlige del av total-vesenet»
- og hva man KAN og IKKE KAN oppnå via dette
hjelpemiddelet, og «hvorfor det ikke alltid virker».

om de åndelige forklaringer bak «tidlig demens og hukommelses-svikt» som nå
øker i verden. Hvordan vi nå i økende grad påvirkes av kosmiske stråler som gir
mange merkelige symptomer. Men noen ganger finner ikke legene noen konkrete

årsaker - fordi det er selve følelses-senteret/kroppen INNE I KROPPEN
som nå er i kraftig forvandling og rensning. Som nevnt over - er et av de merk-
bare problemene at hukommelsen nå «nærmest er forsvunnet». Dette er signaler

om overgangen til en HELT NY TID PÅ JORDEN, som først blir
rotfestet i de kommende århundrer.

Om de kosmiske «meka-
nismene» bak bønn

Tidlig demens og hukommelses-svikt

Te- og kaffeservering.
Inngang: Medlemmer kr 50,- Ikke-medlemmer kr 100,-

PÅ HØYVANG, HØYVANGVN. 95, 2322 RIDABU (2. ET.)

Rune Øverby er utdannet ingeniør. Han er en kjent foredragsholder samt
forfatter. Han har studert Martinus Kosmologi i en årrekke,

og er forøvrig meget kunnskapsrik når det gjelder
ufo-fenomenet og utenomjordisk liv.

Velkommen til oss i GaiaHarmoni.
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Ufo-opplevelser, oppvåkning
Min første bevisste voksenkontakt
med sjeler fra min kosmiske familie,
venner og samarbeidspartnere fra
kosmos begynte i desember 1982.

Vi er to voksne og tre barn på veg til
Gran Canaria for å feire jul og
nyttår. Jeg sitter på vindusplas-
sen til høyre, og minstemann
på tre år i midten. De to
andre sønnene mine på ca.
10 og 13 år, har plasser på
den andre siden av midt-
gangen. En av sønnene mine
kommer over på vår side og
sier: «Mamma, det er en ufo
utenfor flyvinduet på din side».
Jeg snur på hodet og ser inn i «en
grønn vegg», og svarer at det må
være et stort militærfly. Ufo har aldri vært
noe tema i vår familie. Men han er sikker i
sin sak. Etter intense studier ser jeg ingen
vinger, vinduer eller åpninger, og så langt
jeg kan se, ligger farkosten nær flykroppen
på vår side. Etter en del minutter, ser alle i
vår familie at det er en sigarformet farkost,
som beger seg svært raskt og helt annerle-
des enn et fly. Etter noen minutter, flytter
farkosten seg sidelengs vekk fra flyet vårt
igjen.
Det kom ingen beskjeder om noen observa-
sjon fra cockpiten. Hadde ikke kapteinen
eller andre oppdaget denne farkosten? Var
vår familie løftet inn i en annen frekvens,
slik at andre ikke oppdaget den?
Senere forsto jeg at denne hendelsen skulle
få stor betydning for min oppvåkning igjen.
Kontakten var avstengt i mange år på det
bevisste planet, men aldri i det underbevis-
ste. Alt lå lagret der. Avtalt stengning og åp-
ning. Du skulle gå dypt ned og inn i
jordenergiene, ga mitt høyere selv i 7. di-

mensjon beskjed om. Slik kan du forstå og
hjelpe deg selv, enkelt personer, menneske-
heten og jorden. Mitt høyere selv opplyste
også om at jeg hadde hatt flest åndelige liv
på jorden bl. a. i Lemuria, Atlantis og i
Egypt. De få fysiske livene her på jorden,

måtte jeg oppdage selv - om de skulle gi
mening. Senere opplevelser viste

meg at jeg hadde hatt bevisst kon-
takt med åndelige vegledere, kos-
miske venner og -familie, fra jeg
kom som en walk-inn til denne
planeten i 3-års alderen.
Et eks. Jeg er plutselig tilbake i
den lille barnekroppen min, ca.
tre år, gråter og vil være med

«hjem igjen» da mine gjester fra
planeten Sirius besøker meg. Jeg

navngir dem, de er meg så inderlig
kjære.

Tilbake til oppholdet på Gran Canaria. Det
ble en herlig ferie, men ingenting spesielt
skjedde, som vi kunne observere på det
tidspunktet. Men da skjer det gjerne mest!
Etter hjemkomst ble jeg veldig interessert i
esoterisk viten. En søking etter esoteriske
og spirituelle bøker satte fart. Biblioteket
bød på en bok «Jag vet» av Sveriges p.t.
mest kjente medium, Astrid Gilmark. Den
inneholdt samtaler med sjeler fra «den
andre siden,» formidlet til deres gjenle-
vende slekt og venner, her i det fysiske.
Boken «Det finnes ingen død» av Rauni-
Leena Luukanen fra 1984, fikk jeg i gave.
Dermed falt mange brikker på plass. Jeg
hadde aldri forsonet meg helt med kirkens
budskap om liv og død.
I januar 1985 dør moren vår i Spania, og det
tar en del uker å få henne hjem til Norge. –
Spesielle ting skjer rundt henne. Vi barna
med familie, samles hos broren min for å
planlegge begravelsen hennes. Telefonen i
huset ringer. Husets eldste datter svarer.

Av
Tove Gunn
Gulliksen
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og utvidelse av bevisstheten
Telefonen står i tilknytning til stuen, hvor vi
befinner oss. Hun kommer tilbake etter sam-
talen, grå i ansiktet. «Det var farmor, far-
mors stemme, og jeg ble så forskrekket at
jeg la på røret», pep hun. Det vil si at det var
fra et hospital «på den andre siden,» hvor
mamma var for å få den helsemessige hjel-
pen som hun trengte etter «overgangen».
Jeg har snakket med henne etter dette og be-
søkt henne i 6. dimensjon på Sirius. Jeg var
der på nattlige besøk i mentalkroppen min,
og fikk personlig og kollektiv informasjon.
Men en del av de personlige opplysningene
ble blokkert etterpå. Dette for at jeg skulle
lære meg å hente alt opp fra det underbevis-
ste. Men noe husket jeg veldig godt med det
samme, særlig det som skulle formidles til
menneskeheten. Hun var forøvrig veldig
nøytral under samtalene våre, og øynene
hennes var klarere og dypere blå enn da hun
levde her. Hun var aldri fornøyd med fargen
på øynene sine da hun var i det fysiske livet.
Det finnes telefoner på andre planeter og i
andre dimensjoner. Men de fungerer kan-
skje på en litt annen måte. Telefonnumre til
«den andre siden» er veldig lange og kan
være vanskelige å finne fram til. Men du
kan jo forsøke ... Bedre å øve på astrale og
mentale reiser.

I 1976 var jeg utdannet fotsoneterapeut fra
Danmark. Jeg helbredet flere for såkalte
uhelbredelige sykdommer, og vi var alle
overrasket over resultatene. Selvfølgelig
handler sykdommer ofte om ubalanser i
kroppen. Min yngste sønn hadde atopisk
eksem og ble etter hvert symptomfri ved
hjelp av ulike naturmetoder. Etter hvert be-
gynte andre ting å skje ... Min mann var
psykoterapeut og hadde jobbet med men-
nesker med spesielle utfordringer i en år-
rekke. Han var veldig sliten. Han grublet
over om han kunne skifte jobb, og gjerne

begynne med noe helt annet. Jeg tenkte med
stor kjærlighet på hva han kunne passe til å
jobbe videre med. Store bilder som på en
40” tv-skjerm vises meg. Han starter en be-
drift sammen med en annen person, som jeg
ikke kjenner eller har sett på dette tidspunk-
tet. Jeg «ser» alle detaljer fra eiendom, byg-
ninger og drift, men aner ikke hvor dette er.
Han konfronteres med detaljene som jeg har
fått, og er forbløffet. Han har noen planer,
men har ikke alle detaljer på plass ennå, og
er litt usikker. Derfor har han ikke informert
meg. Det blir denne løsningen etter hvert.
Alle detaljer stemmer. Alt er bra. Han med
egen bedrift. Jeg med eget forlag og utgi-
velse av boka «Trykk deg frisk». Jeg får be-
skjed om at jeg har lært fotsoneterapi i et
indianerliv. Senere «så» jeg inn i mange
fine, men også tragiske opplevelser fra
nevnte liv. Så kommer beskjeden fra mitt
høyere selv - den er sjokkartet. «Dere må
skille lag, fordi han skal gå en annen utvik-
lingsvei - manifestert på høyere plan». Be-
skjeden vises meg i store bilder og ord. Vi er
sjokkerte, sinte og tror det ikke. Det er stor
kjærlighet mellom oss. Vi hører sammen.
Jeg «ser» for mitt 3. øye at hans neste kone
kommer inn i livet hans, ved siden av andre
detaljer rundt bruddet vårt. En utrolig tanke
og maktesløshet ... To år går, og vi glemmer
eller fortrenger det hele.

1987 - vår herlige sønn på åtte år dør plutse-
lig av meningittis type B (den farligste hjer-
nehinnebetennelsen). Syk om kvelden og
død neste morgen. Sjokk ... Smerte!!! Noen
dager innen det skjer, så får han selv beskje-
den om at han skal tilbake til «den andre
siden». Han sier dette bare til bestemor, som
var hos ham en av de siste dagene hans på
jorden. Han er lei seg og bekymret for hva
mamma og pappa skal føle, hvis han fortel-

Forts. side 7.
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« - Følelse er en utrolig gave som vi har
for å vise hva vi drar til oss - »
Dårlige følelser/depresjon/skyld/bitterhet/
sinne/hat/hevn/redsel = følelser som gjør at
du ikke kjenner deg sterk.

På et annet nivå kan de kalles dår-
lig frekvens/-vibber.

Når vi føler oss bra, drar vi
til oss flere gode følelser
som får oss til a føle oss bra:
kjærlighet/takknemlighet/
glede/lidenskap/håp/tilfreds-
stillelse/lykke/oppstemthet.

Mennesker som lykkes fortsetter med
øvelsene en stund og blir mestere i det.
De som ikke lykkes med det, gir opp etter et
forsøk og sier at det ikke går.

Tiltrekning: F. eks å henge opp et bilde av
hva du ønsker deg, se på det stadig og late
som om det allerede er ditt. Visualisere det,
og etter en tid vil det skje i virkeligheten.

Fantasi er alt.
Det er en forhandsvisning av livets kom-
mende begivenheter.

Bestem hva du vil ha.
Tro på at du kan få det. Tro på at du fortje-
ner det og tro på at det er mulig for deg.

Senere visualiserer du hver dag i flere mi-
nutter at du har det du vil ha, og kjenn etter
hvordan det føles når du allerede har det.
Når det er gjort, kjenn etter hva du er takk-
nemlig for. Gå videre i dagen, overlat resten
til universet og stol på at universet vet hvor-
dan det skal manifesteres.

«Alt som sinnet kan tenke ut, kan det også
virkeliggjøre.»

«Når du får en inspirerende tanke, må du
stole på den. Og du må handle utifra den.»

Si hva du ønsker og hold fast på det
(f.eks. inntekt på 50.000 pr. mnd.)

De fleste mennesker tenker på
at de ønsker å bli skyldfrie. Det
fører til at de alltid vil ha gjeld.
Løsning: Automatisk betaling

av lån og fokuser heller på vel-
stand.

Forsterk den indre gleden for fokus på ytre
ting. Først da faller det ytre på plass. Vi kan
ikke kontrollere andre mennesker, hvor mye
vi enn forsøker.

Ofte forventer vi at andre skal gjøre oss lyk-
kelige og ofte mislykkes vi i å skape den
lykken vi forventer av dem, fordi:

Det er bare en som kan styre din lykke og
framgang, og det er DU!

SINNET er den viktigste faktor for å bli
frisk av en sykdom – mye mer effektivt enn
medisiner.

Ved akutt skade/-sykdom skal man selvsagt
ta medisin, samtidig som man utforsker sitt
indre. Det handler ikke om å fornekte medi-
sin – all slags healing har sin plass.

Syk Dom – dømmes vi til å være syke?

Vi har et tusentalls diagnoser og sykdom-
mer. De er bare det svake leddet og kun et
resultat av en ting; STRESS. Om du utsetter

«Hemmeligheten»

Sammendrag

av Brith

Svahni
(del 2)
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kjedet for påkjenninger, kroppen din for
stress, så brister de svakeste leddene.

Kroppen vår skaper sykdom for å gi oss
feedback – for å fortelle oss at vi har en
ubalanse i tankene eller at vi ikke er tak-
knemlige.

Så kroppens signalsyndrom er ikke noe
underlig.

Ved sykdom; Se deg selv som frisk,
som om du ikke har hatt noen syk-
dom. Kjenn i hele kroppen en tak-
knemlighet for at du er frisk!
Tro med hele ditt hjerte at du aller-
ede er frisk!

F.eks.: Se på morsomme filmer!
En dame ble frisk på 3 mnd. etter
en brystkreftdiagnose – kun ved
hjelp av sinnet.

«Immunsystemet er konstruert for å lege
seg selv!»

Sykdom kan ikke finnes i en kropp som er
i balanse følelsesmessig og som har en
sunn, helsemessig tilstand.

Kroppen kvitter seg med milliontalls celler
hvert sekund, og den skaper samtidig milli-
ontalls celler.

På noen år har vi alle en ny, frisk kropp!
Forestill deg at du har en fullkommen, frisk
kropp. La så doktoren ta hand om kroppen
din... Forestill deg 2 mennesker med samme
sykdom. Den ene fokuserer ikke på syk-
dommen, men sørger for a ha det bra på alle
måter. Den andre fokuserer mye på syk-
dommen, snakker mye om den etc.

Glade
tanker
fører til
en ve-
sentlig
gladere
biokjemi,
en gla-
dere, lyk-
keligere
kropp.

Negative tan-
ker og stress
har vist seg å

ha en hemmende-
virkning på kroppen og
hjernens funksjon.

«Ta bort alle psykiske påkjenninger på
kroppen, og den vil lege seg selv! »

(Vedkommende har sett nyrer regenereres,
kreft løse seg opp, synsforstyrrelser forbe-
dres og synet komme tilbake.)

«Du kan forandre livet ditt og lege deg
selv!»
«- Menneskene blir det de tenker på! -»
(ref.: «Mirakelmannen» fra flystyrt)

«- Det vi gjør motstand mot, består! -»

Forts. neste side.

- fra filmen/-boka: The Secret
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«Hemmeligheten»

I vårt samfunn er vi blitt fiksert på å sloss
mot negative hendelser, fattigdom, rus, ter-
ror, vold.

«- Alt vi fokuserer på, skaper vi -»

Vi fokuserer for mye på det vi ikke vil ha!!!

Fokusere heller på tillit, kjærlighet, leve i
velstand, utdanning, fred.

Om du er imot krig, vær for fred isteden!
(fokuser på det gode...)
Om du er imot hunger, vær for at folk skal
kunne spise seg mette.

Når røsten og visjonen i ditt indre er blitt
sterkere, klarere og høyere enn alle andre
ytre påkjenninger.

DA er du blitt herre over ditt liv.

Lær deg å være fredfull og la din oppmerk-
somhet streve bort fra det du ikke vil, og
alle negative følelser rundt det, og vend
oppmerksomheten MOT det du vil oppleve.

«Energien flyter dit oppmerksomheten fin-
nes!»

Det er ikke din jobb å forandre verden eller
menneskene rundt deg. DIN oppgave er å
følge universets strømmer og nyte dem i
den verden vi har rundt oss.

Det fine med å lære bort HEMMELIGHE-
TEN er at det er mer enn nok til alle!

Det finnes nemlig en løgn som fungerer
som et virus i menneskesinnet. Den løgnen
er at det ikke er nok – det er avgrensninger,
utilstrekkelighet...

Den løgnen fører til at menneskene lever i
redsel, gjerrighet og smålighet, noe som blir
deres virkelighet.

Verden har tatt en mareritt-tablett!!!

SANNHETEN er at det er mer enn nok til
alle !!!!!!!!!

LIVET SKAL LEVES I OVERFLOD! -
noe alle store lærere har uttalt.

Bruk ikke energi på å klage! Ta til deg alt
du vil ha, slik at du kan få mer ut av det.

Er resultatet du har av livet ditt, det du vir-
kelig vil ha - er det DEG verdig?

Om ikke, er det kanskje på tide å endre på
det? For DU har makten til å gjøre det!
«All kraft kommer innenfra og står derfor
under vår kontroll.»

Mange mennesker kjenner seg som ofre i
livet !

– de har f.eks. vokst opp med en dysfunk-
sjonell familie
– mange menneskekjennere klassifiserer
ca. 85% av våre familier som
dysfunksjonelle ...

- fra filmen/-boka: The Secret
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Ufo-opplevelser, oppvåkning
ler oss hva som skal skje. Han tør ikke å gå
i garasjen vår og hente nøkkelen til huset
mens vi er på jobb. Han sa at han hørte en
høy ringelyd, og at en hvitkledd skikkelse
møtte ham der, kanskje et spøkelse undret
han. Han fikk en beskjed. Mer ville han
ikke si til oss foreldre i første omgang. Na-
bogutten kunne senere bekrefte at dette var
sant, for han hadde vært med inn i garasjen.
Nabogutten hadde problemer i lange tider
etterpå og måtte sove mellom foreldrene
sine. Jeg funderte mye over denne måten å
varsle et barn på, og et par år senere fikk
jeg beskjed. Hans skytsengel hadde varslet
ham - og bl.a. gitt ham detaljer om hvem
han var og hvilket planet-system han til-
hørte. Kvelden før han «drar» er han veldig
dårlig, men forteller meg at det ikke kom-
mer til å bli noe snø her hos oss mellom jul
og nyttår. Han sier videre at han ikke rekker
å få gavene sine til jul. Jeg trøster ham og
opplyser om at det ennå er et par uker til
jul, og at han nok er frisk igjen innen julaf-
ten. Han rister på hodet og går inn i en fe-
berdøs. Det fulgte en dramatisk natt på
sykehuset, og tidlig på formiddagen dagen
etter gikk han «over på den andre siden».
For oss foreldre og søsken er det nærmest
uutholdelig og helt uforståelig. Denne her-
lige gutten, med så gode kvaliteter, og så
mye kunnskap og visdom. Jeg kunne for-
telle mye om saker som skjedde rundt ham
da han levde her på jorden, men også utal-
lige hendelser og beskjeder etter at han
hadde dratt tilbake til sitt kosmiske hjem.
Han har fulgt oss hele tiden etterpå. Men
det er en annen historie.

Det tok tid før flere beskjeder rundt døds-
fallet kom.«Dere hadde en avtale. Han
skulle inkarnere hos dere for å få den kjær-
ligheten som han trengte for å bli hel». Han

trengte bare åtte år. Vi elsket dette flotte
barnet og gav ham et godt liv og mye kjær-
lighet. Det er i alle fall godt å tenke på i
ettertid. Jeg takker for de to andre sønnene
som jeg har og er utrolig glad i, og barne-
barna mine som kom etter endel år. De har
gitt meg og gir meg så uendelig mye.

Nevnte skilmisse er et faktum. Vi ville til-
bake til hverandre flere ganger, men det
gikk ikke. Noe eller noen kom alltid i
vegen. For meg ble det leilighetskjøp i El-
verum, og jeg flyttet dit med den mellomste
sønnen min. Jobben med flyktninger fort-
satte der. Det var gått to år etter Stians
«overgang» da Trond kom inn i bildet. Jeg
var observert i gatene, på annonsekontoret i
avisen, hvor Trond jobbet. Han ringte og
ville bli kjent. Vi traff hverandre noen
ganger før jeg reiste på ferie til Sverige. På
veg hjem kommer en telepatisk beskjed fra
en av mine åndelige vegledere. Den kom-
mer igjen og igjen. «Dra til Trond». – Nei,
jeg må hjem pga. sønnen min som jeg reg-
ner med at har kommet hjem fra ferie. Men
stemmen gir seg ikke. Jeg svinger inn på en
sideveg for å samle tankene før jeg er på
hjemveg igjen. I det jeg skal passére eien-
dommen til Trond, som ligger ved hovedve-
gen, møter en energivegg meg. Bilen og jeg
kommer ikke igjennom denne energien. Det
er som om en annen overtar rattet, og at
bilen løftes inn på vegen til huset hans.
Men jeg skulle jo hjem til meg selv! For-
bløffet står jeg og ringer på døra hans. Etter
dette blir jeg der, mer og mindre. To år se-
nere gifter vi oss. Det var som å komme
«hjem». Noen år senere forstår jeg hvorfor.
Vi tilhører begge Ashtar-komandoen i 6. di-
mensjon. Det vil si at vi er kollegaer og
jobber som «comanders» på disse fartøy-
ene. Forts. siste side.
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Vi har også flere tidligere liv i fysisk inkar-
nasjon sammen - i ulike roller. Egentlig
ikke noe uvanlig at vi alle føler oss hjemme
og konfortable med enkelte personer. Noen
av oss er sjelefamilie, og noen sjelevenner
som kjenner hverandre fra liv i åndelige og
fysiske dimensjoner.

I årene som kommer har vi flere ufo-opple-
velser og -kontakt her i det fysiske. Selv har
jeg også kontakt på andre plan, og husker
en del av det, når jeg «er tilbake» i den fy-
siske kroppen min igjen.

En lys sommerkveld etter et kurs hos oss,
går min svenske venninne, Trond og jeg oss
en god tur. Like før vi er tilbake ved huset
vårt, sklir tre «fartøyer» over hodene våre,
på skrå mot en ufobase ca. 400 meter fra
huset. Opplysningene om ufobasen fikk jeg
mange år senere. Personer som bodde inntil
basen kunne bekrefte dette. Ufoene opererte
både i det fysiske, når de bl.a.ville vise seg
fram, og på andre frekvenser når de ville
skjules. En kveld hang det ei stor blå kule
over noen hustak i Elverum. Noen dager se-
nere ringte en bekjent meg ang. en stor blå
ufo, som hadde hengt over hagen deres og
forstyrret komunikasjonen for telefon og
TV. TVn var helt svart en stund. To perso-
ner var på besøk hos nevnte familie den
kvelden, og kunne derfor bekrefte hen-

delsen. Hva hensikten er ...? Bl.a. å vekke
opp alle oss som i en eller annen dimensjon
tilhører romflåten, og som har valgt å våkne
opp til personlige oppgaver og for det kol-
lektive. En viktig del er også å formidle
romflåtens tilstedeværelse, deres kjærlighet,
lys, kunnskap og ikke minst hjelp i denne
spesielle tiden på jorden. De på lik linje
med noen av oss, som er sjeler fra andre
planetsystemer, har gjort denne jobben utal-
lige ganger og i uminnelige tider. Dette for
å løfte planeter fra det fysiske planet til det
åndelige. Som man forstår gjelder dette et
bevissthetsløft for vår planet og andre pla-
neter i vårt univers. Dette er enkelt sagt,
men kan kanskje gi mening for de som ikke
er inneforstått med operasjon Jorden. Tals-
personer «på den andre siden» vet heller
ikke når menneskeheten er klare for det av-
gjørende løftet. Men mye er på gang aller-
ede. Andre sjeler vil ha flere erfaringer i
tredimensjonalt liv. De er yngre sjeler, og
har ikke erfart nok ennå. De går videre til
andre planetsystemer, som er egnet til dette.
Intensjonen er at vår planet endres til en
kjærlighets- og lysplanet i 5. dimensjon. På
sikt blir den et levende bibliotek.

Som nevnt - flere spennende fenomener og
hendelser ble en del av våre liv i årene
framover.
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