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REDAKTØRENS SPALTE. 

Det nærmer seg en ny alternativmesse i Oslo og NETI er på plass igjen. Rune 
Øverby skal holde 3 forskjellige foredrag denne gangen med hjelp av 
teknikeren, Tore Alfstad, som passer på at alt det tekniske fungerer. Begge 
kommer til å stå på standen også i løpet av helgen. Undertegnede håper jo 
på mange nye medlemmer og at standen, også i år, blir godt besøkt og 
mange spennende observasjoner blir fortalt oss av mennesker som ellers 
ikke tør å fortelle det til andre enn akkurat oss.  
 
I denne utgaven kommer flere artikler vedr. det britiske riksarkivet som har 
frigitt flere ufo-rapporter i oktober, mange spennende observasjoner kommer 
fram i søkelyset. Nyheten var også på NRK1 samt TV2! Ellers til dere som 
ikke får nyhetsbrevet på mail: Sjekk ut www.ufodata.co.uk og spesielt den 
videoen som tar for seg observasjoner i Istanbul, Tyrkia. Bedøm selv de 
sensasjonelle filmklippene som er lagt ut der. Vi ses på messa!  
Mvh Kjell Arne Høviskeland  
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NETI RETTER EN STOR TAKK TIL: 
Inger M. Shkreta, som tidligere i år har donert bort alle sine UFO-Bøker og andre bøker som 
er relatert til det alternative, da ho var på flyttefot. Alle bøkene er godt og trygt plassert i 
NETIs bibliotek og som på sikt skal føres på data en komplett oversikt over alt av bøker, 
DVDer og annet materiale. Nok en gang: Tusen takk for gaven, Inger Marie.  
___________________________________________________________________________  
 
NETI RETTER EN STOR TAKK TIL:  
De medlemmene i NETI som har donert penger til vår innsamling for innkjøp av en projektor 
samt lerret. Inn har det kommet kr. 1.200,- fordelt på kr. 500,- / kr. 600,- / kr. 100,-. Den siste 
summen er den symbolske summen NETI skulle betale Inger Marie for alle de bøkene, ca 105 
stk, men som ho ønsket å gi til NETIs fond for de nevnte produktene. Håper flere kan, 
økonomisk sett, gi pengegaver hvis mulig til nevnte formål.  
___________________________________________________________________________  
 
NETI HAR STAND PÅ ALTERNATIVMESSA I OSLO 21.-23.NOV EMBER.  
NETI har fått standplassering nr. 328 i år. Rune Øverby skal i år holde 3 forskjellige foredrag, 
et hver dag. Her er oversikten og møterom:  
 
Kafe Vest 1 kl. 13.00:  
Fredag 21.11: Hvorfor UFO-Saken er forsøkt kvalt. Ut av all den frigitte informasjon, nå 
fra hemmelige arkiver og militære avhoppere i flere land, forstås hvorfor  det har vært så 
viktig for jordens politiske/penge- og militærmakt, å holde denne informasjonen vekke... eller 
ufarliggjøre den gjennom latterliggjøring og reell offentlig/militære løgnkampanjer.  
  
Foredragsrom Vest 6 kl. 11.00: 
Lørdag 22.11: De besøkende fra andre vibratoriske virkeligheter. Å forstå ufo-mysteriet 
krever et flerdimensjonalt og åndelig verdensbilde. Bl.a. om konkrete kontakter til høyere 
materielle nivåer av Venus.  
  
Foredragsrom Vest 1 kl. 19.00:  
Søndag 23.11: ITIBI-RA kontakten. Om en konkret fysisk ufo-kontakt i Brasil på 60-tallet, 
til en "nordisk rase" som var her for å lete opp jordiske plantearter, men de gjorde mer....  
 
Håper mange av dere kommer innom standen vår samt deltar på foredragene til Rune.  
___________________________________________________________________________  
 
HVOR BLE DET AV DET STORE LYSSKIPET DEN 14.OKTOBER?   
Som varslet i forrige nummer av ”UFO-Nytt”, var det kanalisert at et stort lysskip skulle 
komme til syne fra den 14.oktober, over 3 delstater i USA bl.a. Alabama, et lysskip som var 
3,2 km i diameter. Dagen kom, men ingen UFO kom. Årsakene kan være mange, som 
beskrevet på internett, men dessverre var det ingenting å se og vi får fortsatt bare vente å se 
når dagen kommer da de gjør en offisiell kontakt ved å vise seg på himmelen over lengre tid. 
Ingen tvil om at det var mange som var skuffet samtidig som det var mange som var forberedt 
på at det ikke kom til syne heller. La oss se hva framtiden bringer, det er en spennende tid vi 
har foran oss på mange måter.  
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LIVREDDE FOR UFO I DAG (14.10.08)  

Ifølge en spådom skal Jorden få besøk av et utenomjordisk romskip i dag. 
Spillselskapene skjelver i buksa. 

 

Skulle det mot formodning lande et romskip på jorden i dag, ser det dårlig ut for flere 
veddemålsselskaper. 

Mandag bestemte selskapet William Hill seg for å stanse alt spill på at romvesener vil 
ankomme jorden. Det skjer etter en spådom fra det selverklærte australske mediet Blossom 
Goodchild som i august i år hevdet at det vil dukke opp et stort utenomjordisk lysskip på 
himmelen i dag, og at dette romskipet vil være synlig i minst tre dager. 
 
Spådommen fikk raskt ben å gå på, og har spredd seg til en mengde spill og ufo-entusiaster 
verden over som har satset penger på at Goodchild har rett. 
 
– Det er første gang et internettfenomen påvirker vår forretning. Spådommen til Goodchild 
har satt fart i entusiastene, og vi må nå ut med flere millioner pund om det skulle dukke opp et 
romskip. Derfor har vi bestemt oss for ikke å ta i mot flere store veddemål før den 14. oktober 
er passert. Forhåpentligvis uten at det har skjedd noe, forteller pressetalsmann i William Hill, 
Rupert Adams til ABC Nyheter. 

Fredelige hensikter. For de som er engstelig for et mulig besøk fra oven, bør det være en 
betryggelse at de utenomjordiske visstnok skal ha fredelige hensikter. 
 
– De kommer med kjærlighet og vil hjelpe menneskeheten i å komme seg opp til en høyere 
frekvens av kjærlighet, sier Blossom Goodchild til avisa Daily Star. 
 
Men for spillselskapene går nok bekymringene mer på penger enn om hvorvidt de 
utenomjordiske er snille eller slemme. De har brent seg før på veddemål knyttet til 
verdensrommet. I 1969 måtte William Hill ut med store summer etter at Neil Armstrong tok 
noen skritt på månen. 
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Hundrevis av småspill . Rupert Adams i William Hill har ikke selv fått lov til å sette inn 
penger på UFO-spillet, men forteller at de har fått inn hundrevis av småspill på at det virkelig 
vil dukke opp et romskip i løpet av dagen i dag. 

– Familien til Goodchild er blant dem som har satset penger på dette. Hadde jeg kunne gjort 
det selv, hadde jeg vel satt inn et pund eller noe. Men jeg er skeptisk.  

– En fyr tok kontakt med oss og ville sette inn 3000 pund på at Goodchild har rett. Han var 
bombesikker, men vi fikk heldigvis pratet ham fra det. Vi vil ikke at folk skal spille vekk alle 
pengene sine, forteller Rupert Adams til ABC Nyheter. 

Setter ned oddsen Den høyeste innsatsen spillselskapet William Hill har akseptert er på 1000 
pund. Med en odds på 1000:1, vil det gi mannen bak innsatsen én million pund. Skulle det 
vise seg å gå inn. 
 
– Vi kommer nok til å åpne opp for UFO-spill igjen på torsdag. Men vi kommer aldri mer til å 
ha så høye odds på besøk fra verdensrommet. Den setter vi ned fra 1000:1 til 100:1.  
 
Ifølge Adams skal romskipet visstnok dukke opp et sted på den sørlige halvkule i løpet av 
dagen. Så langt har de ikke sett noe tegn til dette. 

– Men vi følger med i spenning. Vanligvis er det sport på alle tvskjermene her hos oss, men i 
dag har vi gjort et unntak og overvåker alt av nyhetssendinger, ler Adams.  

Kilde: www.abcnyheter.no  14.10.08 Sverre B. Graff  
Hva skjedde denne dagen? Ikke noe, det kom ingen stor UFO…. 
___________________________________________________________________________  
 
HAR ÅPNET VIRKELIGHETENS X-FILES  
PASSASJERFLY I NESTEN-KRASJ MED UFO  
 
VG Nett) Nei, dette er ikke en forsinket aprilspøk, og vi har ikke tatt helt av. Piloten fra 
Alitalia hevder hardnakket at han var sekunder fra en UFO-krasj.  

Bakgrunnen er at det britiske riksarkivet har offentliggjort «virkelighetens X-Files» - 
tidligere hemmeligstemplede UFO-rapporter. Alitalia-kapteinens angivelige nesten-krasj er 
bare en av 200 UFO-rapporter som vil bli frigitt i løpet av de neste fire årene, skriver BBC. 
 
Ifølge rapporten kapteinen har levert til britiske myndigheter, ropte han «se opp!» idet en 
brun, rakettformet gjenstand suste over flyet i stor fart. 
 
Mystisk nestenkrasj. Det britiske luftfartstilsynet har aldri klart å finne noen forklaring på 
hendelsen, som skjedde over Lydd i Kent, mens flyet var på vei til Heathrow i London. 
 
Etter å ha utelukket at det som passerte Alitalia-flyet var en rakett, værballong eller 
romfartøy, avsluttet forsvarsdepartementet etterforskningen, ifølge BBC. 
De offentliggjorte dokumentene forteller også at en amerikansk jagerpilot skal ha blitt 
beordret til å skyte ned en UFO som dukket opp på radaren hans. Flere militære helikoptre 
skal også ha fått beskjed om å ikke ta bilder av mystiske mønstre i britiske kornåkre, for å 
understreke at forsvaret offisielt ikke undersøkte den type hendelser. 
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Skrev brev. Ifølge BBC inneholder også de frigitte dokumentene et brev fra en kvinne som 
bestemt mener at hun er fra Sirius-systemet. Ifølge kvinnen krasjet hun romskipet sitt i 
Storbritannia under andre verdenskrig, sammen med to «spektranere» med «Mr. Spock-
ører». 
 
UFO-ekspert og journalistikkforeleser Dr. David Clarke ved Sheffield Hallam University er 
strålende fornøyd med at britiske myndigheter har begynt å lette på UFO-sløret. 
”Nasjonalarkivet gjør en fantastisk jobb. Nå kan hvem som helst gjøre sin egen tolkning. Du 
kan sjekke kilden, det som blir sendt inn til forsvarsdepartementet hver eneste dag, og gjøre 
deg opp din egen mening”, sier han til BBC. 
 
Sensurert. Andre UFO-entusiaster er ikke fullt så, vel, entusiastiske. Ifølge BBC har flere 
allerede avfeid offentliggjøringen av de britiske X-filene som tull, og hevder at dokumentene 
har blitt grundig sensurert av myndighetene før de ble offentliggjort. Også i 2002 
offentliggjorde britiske myndigheter deler av arkivet, der flere utrolige UFO-historier ble 
kjent. Kilde: www.vgnett.no 21.10.08  

__________________________________________________________________________  

RUTEFLY NÆR UFO-KOLLISJON  

Nyutgitt rapport avslører nestenulykke mellom UFO og passasjerfly. Alitalia-flyet fryktet 
kollisjon med et brunt missilformet objekt som kom i en voldsom fart mot flyet. Ifølge en 
logg ropte kapteinen til sin 2. pilot: «Pass opp», før objektet suste over dem, viser dokumenter 
som ble offentliggjort mandag.  

Den mystiske hendelsen skjedde i nærheten av Lydd i den engelske byen Kent i 1991. 
Hendelsen ble grundig etterforsket av luftfartsmyndighetene og militæret.  

Etter å ha utelukket at det mystiske flyvende objektet kunne være en rakett eller værballong, 
henla det engelske forsvarsdepartementet saken - og lot saken stå uoppklart.  

19 UFO-rapporter frigitt.  Dokumentene viser at passasjerflyet fra Alitalia var på vei fra Milano til 
Heathrow i en høyde på 22.000 fot med 57 passasjerer ombord da piloten Achille Zaghetti oppdaget UFO-en 
som nesten forårsaket en kollisjon i luften.  

 

Alitalia-pilotens rapport om nestenulykken i 1991. 
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Denne uoppklarte hendelsen er én av 19 UFO-historier som det engelske nasjonalarkivet 
offentliggjorde mandag, melder SkyNews.  

Fikk ordre om å skyte ned UFO  

En annen historie forteller om hvordan en pilot i det amerikanske luftforsvaret ved en 
anledning skal ha blitt beordret til å skyte ned en UFO.  

Hendelsen fant sted i 1957, ifølge de tidligere hemmeligholdte dokumentene. Jagerflypiloten 
Milton Torres ble beordret på vingene for å avskjære et flygende objekt med «et usedvanlig 
flyvemønster», og oppdaget et objekt på radarskjermen som var på størrelse med et B 52-
bombefly. Torres fikk i oppgave å avfyre 24 raketter mot UFO-en, men før han rakk å gjøre 
det, forsvant det uidentifiserte flyvende objektet.  

Kilde: www.tv2nyhetene.no    20.10.08  
 

ER DETTE EN UFO-BIT??? 
 

 
 

Russ Kelletts metallbit skaper UFO-hysteri i Storbritannia.  

Ifølge Russ Kellett stammer metallbiten fra en UFO som angivelig skal ha krasjet i nærheten 
av Llandrillo i Berwyn-fjellene i Wales for 34 år siden. Den gang ble det rapportert om en 
diger eksplosjon og ryktene vil ha det til at myndighetene dekket over UFO-krasjet.  

- Beviser utenomjordiske vesener 
Kellett står fram med bilde av den mystiske metallbiten i den engelske tabloiden. ”Denne 
metallbiten viser at det finnes utenomjordiske vesener”, sier Russ. ”Metallbiten ble funnet av 
en som var på fjellet den gang i 1974. Vedkommende døde og ga biten til meg for ett år 
siden”, sier Kellett.  
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Nærkontakt 
Kellett sier han har gitt biten til en juveler, som ikke har anelse om hva det kan være. 45-
åringen startet å interessere seg for UFO-er etter at han i 1988 fikk nærkontakt av tredje grad 
mens han satt på en motorsykkel i 1988. ”Det er bare et tidsspørsmål før vi får avgjørende 
bevis”, sier han.  

Kilde: www.tv2nyhetene.no  30.06.08 
___________________________________________________________________________  

AMERIKANSK PILOT FIKK ORDRE OM Å SKYTE NED UFO.  
BLE TRUET TIL Å HOLDE KJEFT.  
 
(Dagbladet.no): - Dette må du aldri snakke om til noen, var beskjeden den amerikanske 
piloten Milton Torres fikk etter et mystisk møte med en UFO over England under den kalde 
krigen i 1957.  

 
HEMMELIGSTEMPLET:  Arkivet som ble offentliggjort 
mandag inneholder dusinvis av UFO-beskrivelser. 
ØYENVITNER:  Dokumentene har vært holdt hemmelig i over 
30 år. 
Piloten var dagen før sekunder fra å avfyre 24 raketter mot 
objektet som beveget seg tilsynelatende uten noen bestemt kurs.  
 
Om episoden kom offentligheten for øre, kunne det true 
rikets sikkerhet, ble piloten fortalt. 
 
Mandag 20. oktober ble hemmelige dokumenter frigitt sammen 
med dusinvis av andre beskrivelser av uforklarlige møter med 

uidentifiserte flygende objekter.  
 
Dokumentene har vært holdt skjult i mer enn 30 år. Piloten Torres beskriver hvordan det 
hastet med å få flyet i luften under rolige værforhold fra Royal Air Force base, lokalisert i 
Manston, Kent.   
 
”Jeg skulle virkelig ønske de kunne fortelle meg hva det egentlig var. Jeg fikk beskjed om å 
åpne ild mot objektet, men jeg har fremdeles ikke anelse om hva det var”, forteller Torres i et 
lydopptak. Ufoen hang til tider helt stille i luften, før den forsvant i en beregnet hastighet på 
rundt 12.000 kilometer i timen. Det var i siste liten. Objektet forsvant fra radaren og jakten ble 
avblåst.  
 
Dagen etter ble piloten debriefet og fikk beskjed om å holde tett om episoden. Det frigitte 
dokumentet inneholder ingen offisiell forklaring på hendelsen som skjedde på en tid der 
spenningen mellom vesten og det tidligere Sovjetunionen var på stor. Militære fly var 
konstant i alarmberedskap i frykt for et angrep fra Sovjetunionen.  
 
UFO-eksperten David Clarke har uttalt til nyhetsbyrået Reuters at episoden kunne være en del 
av et hemmelig amerikansk eksperiment, men han pekte også på et annet dokument fra 1991. 
Det beskriver radarbilder av en UFO observert av en Alitalia-pilot på vei til Heathrow 
flyplass. ”Piloten skal umiddelbart ha ropt ut: Se opp, se opp, til sin co-pilot. Begge så det, 
kontaktet flygelederkontrollen samtidig som de så fenomenet på radarskjermen”, forteller 
Clarke til Reuters.  
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Alle dokumentene som er frigitt på det engelske nasjonalarkivet samt tidligere frigitte Ufo-
dokumenter finner du her. Kilde: www.dagbladet.no 21.10.08  
 ___________________________________________________________________________  
 
UFO LANDET I HALLINGDAL.  
”Nå må jeg tro på ”flygende tallerkener”, sier Ola Roen.  
 
”Kom og se en flyvende tallerken”, sa Ola Roen i Hallingdal til kona. Også svigerfaren og en 
nabo i Torpo så fenomenet. Men Ola kom nærmest. ”Jeg var bare 25 meter unna da en 
lyseksplosjon fra gjenstanden blendet meg. Før trodde jeg aldri på UFOer. Men nå må jeg 
pent gjøre det”, sier Roen. Også i Torpo er det gjort lignende observasjoner før… 
 
”Da jeg kom ut på låvebrua ble jeg oppmerksom på et forunderlig lysskinn sørover 
eiendommen. Men jeg trodde det skrev seg fra oppskyting av lysraketter på Torpemoen. 
Øyeblikket etter fikk jeg syn for noe annet. Først trodde jeg det var et helikopter som hadde 
landet på jordet. Men så begynte jeg å lure. Gjenstanden var flat og rund, med en høyde på ca 
1 ½ meter og en diameter på 8-9 meter. I midten var den intenst rød, mens fargen gikk mer og 
mer over i grønt mot siden. Den var også grønn.  
 
Jeg skyndte meg ned låvebrua og rundt en tømmerlunne som stengte for utsynet. Jeg var ikke 
redd, bare forundret og gikk mot den. Da jeg var 25 meter unna flammet hele gjenstanden opp 
i en lyseksplosjon som blendet meg helt. Men det kom intet smell. Gjenstanden var helt 
lydløs”, sier Ola S. Roen på gården Sørbøn i Hallingdal.  
 
Mandag 26.januar i år (1981) er en dag både han og kona Borghild sent vil glemme. ”Hvis jeg 
hadde vært alene om synet, ville jeg aldri ha fortalt det til noen. Ingen ville trodd meg. Nå var 
vi tross alt fire voksne som så UFOen”, sier han. Dagens siste fjøsstell er ferdig. Nå skal 
Borghild og Ola inn til Dagsrevyen og Olas svigerfar, som er kommet for å feire 85-årsdagen 
hos dem. Borghild går inn først. Det var en stjerneklar, stille kveld. På vei over tunet gløtter 
hun mot sør. Månen er ikke kommet opp ennå, men med ett ser hun et klart lys tvers over 
dalen.  
 
Først tror hun det var en stjerne, så et helikopter, fordi det blinker i grønt og rødt. Noen 
minutter senere kommer Ola stormende inn på kjøkkenet. ”Kom ut, så skal du få se på en 
”flyvende tallerken”, roper han. ”Å, pytt, det er bare et fly”, svarer Borghild, før ektemannen 
fyker ut døren igjen. ”Da jeg kom ut igjen regnet jeg med at den merkelige gjenstanden ville 
vært borte, at den ville forsvinne med forrykende fart. Da jeg løp inn for å si fra lettet den 
nemlig uten en lyd og gled langsomt langs bakken. Men ennå var den ikke kommet mer enn 
60 meter unna landingsplassen, på vei mot den bratte skogslia i øst. Den lå flatt mot bakken, 
derfor fikk jeg ikke se undersiden. Men den virket frynset i hele underkanten”, sier Ola.  
 
Gjenstanden ble styrt. ”Mens den gled opp lia holdt den seg like over tretoppene. Omtrent 
midtveis oppe kom det enda et lysglimt før gjenstanden fortsatte nøyaktig som før og forsvant 
bak toppen nærmere 300 meter unna oss. Nå var både Borghild og svigerfar kommet ut. Eilif 
Megard, en av naboene våre som skulle besøke svigerfar, svingte også inn på tunet i samme 
øyeblikk og fikk se den lysende gjenstanden før den forsvant. Lyset fra den var også så skarpt 
at de ringte fra en gård 6 kilometer unna og lurte på hva vi drev med”, sier han.  
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”Hvordan virket gjenstandens overflate?”. ”På meg virket det ikke som den var av metall, 
men av en slags duk. Underkanten var ikke skarp, men frynset. Det så ut som det hang små 
tafser av tøy på undersiden. Ufoèn så verken fin eller forseggjort ut, og den virket heller ikke 
solid. Noen vinduer eller åpninger kunne jeg ikke observere. Og da den forsvant beveget den 
seg neppe raskere enn med en fart på 2-3 kilometer i timen. Etterpå har vi grublet mye på hva 
det var, men ikke funnet noe svar. Imidlertid er jeg sikker på at det lå vilje bak måten 
gjenstanden ble styrt på”, sier Ola Roen. Mens det fortsatt var vinter og snø, gikk ”Vi Menn” 
over landingsplassen med geigerteller, men uten resultat.  
 
”Jeg kan ikke si om snøen smeltet eller om det ble merker i den etter landingen. UFO-besøket 
skjedde ved 19-tiden om kvelden, det var mørkt og vi tenkte ikke på å se etter med det 
samme. Og samme natt ble det et forrykende uvær, slik at hele området dagen etter var drevet 
igjen. Men vær sikker på at jeg skal få tatt jordprøver på stedet. Dessuten skal jeg følge med 
om tretoppene forandrer seg. For hva dette var, begriper jeg ikke”, sier Roen.  
 
UFO i Torpo tidligere. Men det er trolig ikke første gang Torpo får besøk av ukjent 
opprinnelse. I hvert fall er det ikke første gang det er gjort UFO-observasjoner der. Den 
30.november 1954 skrev Hallingdølen om 3 skolejenter som plutselig ble overrasket av en 
kulelignende gjenstand, men en diameter på 3,5 meter. Den durende farkosten beveget seg rett 
over dem, og den ene av jentene mente hun hadde sett en skikkelse bak et vindu. Skapningen 
hadde stirret på henne.  
 
Folk fra HV-Leiren på Torpemoen fant senere en stripe på 25 meter der snøen var blåst bort. 
Men ingen kunne si hva som hadde vært der. Helikopter var det ikke. ”Vi Menn” har 
gjennomgått alle opplysningene fra Borghild og Ola Roen med Eldbjørg Fjeldberg, som er 
rapportarkivar i organisasjonen UFO-Norge.  
 
”Dette er en typisk observasjon. Skiveformen og lysglimtene kjenner vi igjen fra andre steder. 
Men Roen skal være glad for at han ikke gikk nærmere. Det har nemlig forekommet stråling i 
forbindelse med slike UFOèr. Men som regel forsvinner den ganske snart”, sier hun.  
 
”Hadde jeg sanset meg, så kunne jeg ha sprunget fram og grepet tak i gjenstanden”, sier Ola 
Roen, som er kjent for å være en sindig og uredd kar. ”Tidligere har jeg aldri trodd på UFOèr. 
Men nå må jeg gjør det, etter at jeg har sett en med mine egne øyne”, sier han.  
 
Kilde: Vi Menn Nr. 24 – 9.juni 1981.    
___________________________________________________________________________  

 
HESSDALEN X-FILES 

Et kamera har fanget det mystiske lysfenomenet. Fargefilteret avslører det som kanskje er en 
fremtidig energirevolusjon. 
 
PÅ LÅVEN til hessdaling Peder Skogaas henger en plansje med bilder av uryddige lys, som 
om det var en feil på kameralinsen da de ble tatt. Det var det ikke. Bildene viser de mystiske 
lysfenomenene som har gjort bygda berømt i inn- og utland. Nederst i bildene er det 
regnbuemønstre, og om man ser riktig godt etter, ser man at de følger lyset i styrke. 
Regnbuene viser det siste sporet lysforskerne er inne på. Håpet er å avsløre fenomenets 
hemmelighet og kanskje utløse en energirevolusjon. Hessdalingene er i ferd med å le sist. De 
har måttet tåle mye. I et leserbrev i Arbeiderbladet fra 1980-tallet hevdes det at de lider av 
hallusinasjoner som følge av innavl og for mye hjemmebrent.  



 10 

 
For tidlig på 80-tallet kommer det store avisoppslag fra den lille trøndelagsbygda. Mystiske 
lys dukker hyppig opp. Folk valfarter for å se lyset, flere av dem er UFO-entusiaster med 
amerikanske historier om nærkontakt med romvesener og filmen E.T. friskt i minnet. Og 
hessdalingene som forteller om sine lysopplevelser, blir av mange satt i samme bås som de 
besøkende.  
 
– De harselerte med innbyggernes opplevelser, forteller Peder Skogaas. Og mobbingen gjorde 
hessdalingene tilbakeholdne med sine historier. Skogaas flyttet fra bygda som ung, men kom 
siden tilbake for å drive gård, og for å bidra til forskningen. For da lyset begynte å dukke opp 
sjeldnere, midt på 1980-tallet, og hysteriet la seg, var det fortsatt noen som ønsket å finne ut 
mer om det mystiske fenomenet.  

 

Bildet: Forskningens tilstedeværelse har gitt Hessdalingene nytt mot. FOTO: STEIN J. 
BJØRGE 

Positivt. Erling Strand fra Høgskolen i Østfold arbeidet den gang med å etablere en 
forskningsstasjon her, og sammen med kollega Bjørn Gitle Hauge tilbringer han nå flere uker 
hver høst i Hessdalen. Forskningens tilstedeværelse har gitt innbyggerne nytt mot. Kort tid før 
broren til Peder Skogaas døde midt på 1990-tallet, ba han om å få snakke med Bjørn Gitle 
Hauge. Til østfoldforskeren fortalte han at også han hadde sett fenomenet. Dette hadde han 
aldri betrodd noen andre.  

I dag kommer stadig nye historier til overflaten. For to uker siden inviterte hessdalsforskerne 
til åpent hus på forskningsstasjonen. Kommunelegen var blant de besøkende, og fortalte at 
han nylig opplevde lysfenomenet selv. Han var ute og kjørte bil da et pulserende lys hengte 
seg på og fulgte etter ham, det så ikke ut til å være mer enn ti meter fra bilen.  
– Men fortsatt dukker det opp eksentrikere, sier Bjørn Gitle Hauge. Under en konferanse om 
lysfenomener på Røros i fjor satt han ved siden av en godt voksen amerikansk dame. Da han 
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spurte hvordan i alle dager hun hadde funnet på å reise helt til Norge for å være med på 
arrangementet, fortalte hun at hun hadde fått besøk av et romvesen på soverommet sitt, og det 
hadde bedt henne om å reise til Hessdalen.  
 
Hans forskerkollega Erling Strand har selv samarbeidet med organisasjonen UFO Norge. 
Strand forklarer at han prøver å være åpen for alle muligheter. Han vil samle så mye data som 
mulig før han konkluderer. Men selv om lyset faktisk er et slags Uidentifisert Flyvende 
Objekt, arbeider forskerne bevisst for å komme bort fra UFO-begrepet. Folk knytter det for 
raskt til flyvende tallerkener og grønne menn. Lyset er i stedet blitt døpt Hessdalsfenomenet.  

Lysjakten. Fenomenet har fortsatt stor tiltrekningskraft. Og nå er det en ungdomsskoleklasse 
fra Østfold som håper å få se lyset. Antennene skjelver. De skarpe vindkulene lager lave 
tordenlyder idet de treffer den blå containeren. Foreløpig kommer det eneste lyset fra utstyret 
her inne. Ingen unormale utslag. Bare jevne skurre- og pipelyder. Blikkene skanner 
himmelen. Fenomenet kan dukke opp som busstore ildkuler eller som blunkkorte glimt, det 
gjelder å følge med. De tunge svarte skyene er trukket ut i kantene og glir truende over det 
mørke landskapet. Kan man virkelig se det mystiske Hessdals-lyset under slike forhold? 
Baseleder Andreas  

Stormyrbakken beroliger: Bare det ikke er for lyst, skal det være mulig.  
Skylaget sprekker opp i nedkant og avdekker nattehimmel. Og noen sekunder senere – et lys! 
Et lys! Et titall par øyne bråvendes, men det tar bare et øyeblikk å gjenkjenne den rødhvite 
blinkingen fra et fly.  

Jakten fortsetter. To av elevene følger målerne i containeren og sender rapporter til 
kommandosentralen (KO). Geigertelleren piper jevnt i bakgrunnen og dokumenterer 
forsvinnende lite radioaktivitet, det spraker fra VLF-mottageren som registrerer signaler med 
ned til én svingning pr. sekund, lyd vi ikke kan høre. Mikrometeoritter som treffer 
atmosfæren.  

Elevene er på klassetur til Hessdalen Science Camp. Klokken 21.30 er det tid for værrapport, 
og Karoline Backlund fra Haugeåsen skole i Østfold plukker ivrig opp walkietalkien.  
– KO, dette er Øyungen, over. – Dette er KO, over. – Kan dere motta værrapport? Over.  
 
Under oss i dalen ligger Øyungen-vannet som en ensom, lys flenge i alt det svarte. Dette er en 
av tre observasjonsstasjoner for forskningsleiren. Elevene er invitert for å lære, men også for å 
bidra. Hvert ekstra øye er til hjelp. Og Hessdalen har ikke skuffet. Tirsdag satte dalen opp 
naturkino, et blinkende lys som danset over himmelen. Men det er to dager siden, og lyset gir 
mersmak. Det er også derfor østfoldforskerne har kommet tilbake igjen og igjen.  

Lav status. Erling Strand viser vei mot en høyde i terrenget. Et av teltene har halvt blåst ned. 
Feltforskning i det norske snaufjellet kan være krevende både for folk og utstyr. Han forteller 
om gårsdagen med 20 sekundmeter på toppene. Og tåke. Den ene leiren måtte evakueres.  

Strand kom hit for første gang sammen med en guttegjeng i begynnelsen av 1980-tallet. De 
hadde lest avisoppslag om hendelsene i Hessdalen og ville se med egne øyne. En kveld sto de 
på en høyde, da en lyskule med styrke som landingslysene på et fly plutselig dukket opp på 
himmelen. Det beveget seg rundt over og under horisonten, før det forsvant like raskt som det 
hadde dukket opp. Synet vekket Strands nysgjerrighet, og siden har han forsøkt å avsløre 
fenomenets natur.  
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Den første tiden var det stort sett ingeniører som involverte seg, eksperter på målinger og 
elektronisk utstyr, men ikke på fysikk eller geologi. En skulle kanskje tro fagpersoner sto i kø 
for å bidra til å finne en forklaring på de mystiske lysene, men den gang ei. Enkelte eksperter 
deltok i perioder, noen miljøer bidro med penger og utstyr, men de store fagmiljøene uteble. 
Strand forteller at flere forskere kviet seg for å delta i prosjektet, blant annet av frykt for egen 
karrière. Heldigvis har flere seriøse forskere fattet interesse for Hessdalen med tiden. Det 
italienske instituttet for radioastronomi har sin egen forskningsstasjon her, og i dag har 
instituttets leder Stelio Montebugnoli tatt med seg gaffateip og strips for å reparere en ødelagt 
magnetfeltsantenne. Italienernes avanserte utstyr har vært et viktig bidrag for å drive 
forskningen videre, og noe har de klart å få ut av fenomenet. Men da enkelte aviser i fjor 
hevdet at mysteriet var løst, overdrev de en smule.  

Ny energi? På den forblåste fjellknausen står et stativ med et kamera rettet mot himmelen. Nå 
og da gir det fra seg et klikk, et tegn på nok et bilde. Og en sjelden gang fanger bildene lys. 
Etter at forskerne begynte å fotografere fenomenet og analysere sammensetningen i det, har 
de funnet ut at det oppstår i en forbrenningsprosess. Men for at en forbrenningsprosess skal 
begynne, må noe tenne drivstoffet. Er det snakk om brennende gass, bør lyset utvide seg og 
stige. Det gjør det ikke. Forskerne er ennå i villrede på mange punkter. Hvordan tennes lyset? 
Og hvorfor dukker det opp i Hessdalen? Kan det ha å gjøre med berggrunnen, som er spesielt 
rik på mineraler og metaller? Lysfenomener finnes også andre steder på jorden, i Mexico 
forstyrrer det flytrafikken og opptrer i nærheten av vulkaner. I Australia kalles lyset Min-Min-
lights, oppkalt etter et hotell der det hyppig er blitt observert.  

I Hessdalen hender det lyskulene faller mot bakken. Mange har forsøkt å finne spor etter dem. 
De ser ikke ut til å lage brennmerker, men i snø har fenomenet hvirvlet opp merker. Prøver 
har vist at høyst få bakterier, bare de aller tøffeste, finnes i snøen der lyset ser ut til å ha 
truffet. Fem meter unna er det langt mer yrende liv. Om lyset har drept småkrypene uten at 
snø har smeltet, kan det bety at det inneholder ultrafiolett stråling. Men selv om bildene til 
slutt avslører UV-lys i fenomenene, gjenstår ennå spørsmålet om hvordan det hele oppstår.  
Under fjorårets forskningsleir skjedde noe spesielt. Noe ga plutselig kraftige utslag på 
italienernes radarutstyr. Først en halv time etter kom det synlige lysfenomenet frem, det holdt 
på i et kvarter, men radaren fortsatte å fange inn signaler i flere timer. Det lyset vi kan se 
utgjør kun en veldig liten del av bølgespekteret. Derfor kan det hende dette og lignende 
fenomener opptrer ofte, både i Hessdalen og andre steder, uten at vi er klar over det.  

Russiske fanger. – Jeg så det, jeg så det, jeg så det, jeg så det. Karoline Backlund kommer 
løpende fra den mørke periferien mot containeren. – Jeg så lyset!– Hent kikkerten! Roper en 
av klassekameratene hennes. Karoline peker i retning lyset, og de andre følger fingeren 
hennes. – Er ikke det bare en bil? Undrer en av de andre.  

En av guttene henter frem kikkerten og kikker. Jo, det er en bil. Det er som om alt lys er blitt 
sterkere i løpet av kvelden. Alle hus skinner som kraftige, gule stjerner, Øyungen-vannet er 
som en glitrende stripe av sølv. Dessverre skjenker kikkerten forklaringer til hvert et lysglimt 
så langt. Men inni containeren er noe i ferd med å skje. Radioen står ikke stille. Fra de andre 
to stasjonene strømmer meldinger om nye observasjoner, stadig nye. – KO, dette er Rognfjell, 
vi vil melde om en observasjon! Over. – KO, dette er Rognfjell. Vi har en observasjon til, på 
183 grader. Over. Lyset er aktivt i kveld. Og ifølge de andre beveger det seg mot Øyungen, 
mot oss.  
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Fenomenets aktivitet ved dette vannet har vært kjent siden krigen, forteller Peder Skogaas. 
Han svinger innom på vei hjem til gården, der det velkjente KO holder til i låven. Under 
krigen forklarte man lysglimtene som tyskere, og etter krigen var de russiske krigsfanger på 
rømmen i fjellene.  

Mye energi. Nå kommer stadig nye resultater fra forsk-ningen som understreker at det 
hverken er tyskere eller russere som lyser opp Hessdalen. Det er et fysisk fenomen. Og finner 
man løsningen på Hessdalsgåten, kan det få store konsekvenser, mener Bjørn Gitle Hauge. 
Lyset kan kanskje vise oss en helt ny metode for å lagre energi. Regnbuene som viser lysets 
kjemiske innhold forteller at Hessdalsfenomenet består av et par eksotiske stoffer, ved siden 
av høyst vanlig oksygen og nitrogen.  

Mineralet Thortveitit, som på 1960-tallet ble brukt til å utvinne det andre stoffet: Scandium, et 
sjeldent og kostbart metall som reagerer kraftig med syre og luft. Kanskje utgjør dette stoffet 
tenningsmekanismen til Hessdalsfenomenet, undrer Hauge. Han tror det kan være snakk om 
en slags kraftig virvelvindsenergi som er usynlig for oss inntil den antenner. Men klarer man å 
finne ut hvordan Hessdalsfenomenet holder på så mye energi, kan det bane vei for helt ny 
batteriteknologi.  
 
Denne uken er Hauge i Paris for å fortelle forskere fra hele verden om Hessdalsfenomenet. 
Konferansen arrangeres i samarbeid med SETI-instituttet – et amerikansk forskningssenter 
som driver med Søken etter Ekstraterrestriell Intelligens. Nærmere bestemt jordlignende 
planeter som kan huse andre livsformer. Kanskje rart da, at Hessdalen skal involveres, når de 
kjemper for å fjerne seg fra romvesenstempelet? Nei, mener Hauge. For å spisse sin søken er 
SETI interessert i også å avkrefte myter. Om man finner fysikken bak lysfenomener, kan de 
strykes av listen over det uforklarlige.  
 
Lysfenomene kan også minne om fenomener som forekommer i verdensrommet, derfor kan 
mingling med astrofysikere være svært nyttig for lysforskerne.  
Ved Øyungen-basen nærmer klokken seg 23.00. Skylaget har letnet, og over fjellene ligger en 
stripe av blått. Blikket stanser på et lyspunkt som kommer til syne like over den ene toppen. 
Er det en stjerne? Nei, der forsvant det. Det var da vitterlig et lys!  
Kan det ha vært en bil? – Nei, det er ikke bilvei der, forsikrer baseleder Stormyrbakken. Vi 
stirrer i samme retning ut i den høstkalde luften. Der! Over toppen kommer lyset til syne 
igjen. Det ligner en stjerne, men beveger seg. I et sekund eller to går det i rett linje oppover og 
etterlater en lysende stripe bak seg, så forsvinner det. Vi blir stående. Ingenting. Det var det. 
Men det var nok. ”KO, dette er Øyungen. Vi har en observasjon!”  
 
Kilde: Journalist: Ingrid Synnøve Torp, Aftenposten 27.09.2008  
__________________________________________________________________________  

 
Nyhetsbrevet ble avsluttet søndag 16.november 2008  

Artiklene i nyhetsbrevet ”UFO-Nytt” gjenspeiler ikke nødvendigvis NETIs offisielle syn på 
UFO-fenomenet. Det faglige ansvar for materialet som publiseres i brevet tilfaller derfor den 

enkelte forfatter. En stor takk til de som har hjulpet til med nyhetsbrevet i form av 
oversettelse, korrekturlesing  m.m.  

Med vennlig hilsen: Redaktør Kjell Arne Høviskeland 
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WALK-INS – Star Walk-ins – Utdrag fra boken ”Stjern efolket blant oss – De frivillige 
og deres misjon av Knut Aasheim fra 1995 
 
Som lovet i forrige nummer av nyhetsbrevet, kommer her en forklaring på hva Walk-ins er. 
Har fra mange fått dette spørsmålet og gjennom denne informasjonen så får dere svaret.  
 
Dette er en betegnelse som har blitt kjent i løpet av de seneste årene og beskriver en spesiell 
form for inkarnasjon eller liv på Jorden. Dette angår også Star People idet noen av dem er 
nettopp – Walk-ins. 
 
”En Walk-in-hendelse skjer når ånden i en kropp på Jorden gir sitt samtykke i å tillate en 
høyere ånd å gå inn ( i legemet) med den hensikt å lede vesenet på en høyere vei til viten, eller 
for å oppmuntre vesenet til å oppnå en ny misjon. Vanligvis når en Walk-in erfaring 
inntreffer, forandrer vesenets liv seg dramatisk. Ettersom tiden går ser han/hun med et nytt og 
videre syn og denne persons hensikt blir klarere når han blir ledet inn i erfaringer som vil 
oppfylle den hensikt  han er blitt valgt for. Forandringer i ens liv skjer ikke over natten fordi 
den nye ånden må bringe alle aspekter av vesenets liv i balanse. Vanligvis tar dette ikke mer 
enn 6 måneder. Dersom Walk-in ånden ikke kan oppnå kontroll over vesenets ego innen en 
viss tid, vil han velge å ”Walk-out” ( gå ut ) og tillate den opprinnelige ånden å komme 
tilbake. En Walk-in erfaring skjer fordi en spesiell misjon er nødvendig i deres dimensjon. 
Fordi dere bebor en rom-tid dimensjon, er tid noen ganger viktig for fullbyrdelsen av en 
bestemt misjon. Dersom en høyere Walk-in ånd er klar over at framskritt ikke skjer i dette 
vesen, vil han velge å fjerne seg ( gå ut ) og velge et annet vesen for å fullbyrde det som er av 
påtrengende viktighet. Men ”Walk-out” er noe som skjer forholdsvis sjelden”. Kyros  
 
Det kan være vanskelig å forstå og akseptere at en sjel forlater sin kropp og at en annen 
tillates å overta dennes plass under en inkarnasjon på Jorden. Likevel, fra forskjellige hold 
kommer nå informasjoner om at så skjer og der er de som våger å fortelle om sine erfaringer. 
Dette er faktisk noe som alltid har skjedd, og noen av verdens største åndelige og politiske 
ledere, vitenskapsmenn og filosofer ned gjennom tidene har vært Walk-ins. Men i løpet av de 
siste årtier, er det, som med antallet Star People, mange flere av disse som går inn i voksne 
fysiske legemer for å hjelpe i overgangen til en ny tidsalder. Langt fra alle Walk-ins er store 
ledere. Mange arbeider i det stille blant oss. Deres motivasjon for å komme på denne måten er 
humanitær. De søker å hjelpe oss til å forstå oss selv, til å søke indre ledelse og å utvikle 
åndelig styrke og forståelse.  
 
Du kan ha en Walk-in i din omgangskrets uten å vite det, for de åpenbarer seg svært sjelden. 
Ja, du kan selv være en uten å vite det. Da erindringsmønsteret til det vesenet som fjerner seg 
overlever intakt, er Walk-Ins noen ganger ikke klar over sin forandrede status, selv flere år 
etter at skiftet har inntruffet. En Walk-in er altså et høyt utviklet vesen som, alltid med 
tillatelse, går inn i kroppen til et menneske som ønsker å gå ut – altså forlate sitt liv her før det 
er ferdig med oppgaven her. Årsakene kan være flere. Ofte kan personen ha blitt 
desillusjonert eller hadde tatt på seg en oppgave som var større enn han eller hun maktet. 
Noen ganger var hensikten til det utgående mennesket å forberede kroppen for det nye vesen. 
Med andre ord det forelå en avtale i den åndelige verden, før fødsel. En viktig årsak for disse 
opplyste vesener, med stor forståelse for livets mening, til å – ”walk-in”, er å sløyfe den 
tidkrevende prosess gjennom fødsel og barndom ved å gå direkte inn i voksne kropper. Som 
nevnt, tidselementet i vår dimensjon kan ofte være av betydning.  
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En Walk-in gjør først ferdig oppgavene til kroppens tidligere besitter og fortsetter så med å 
utføre sine egne prosjekt. Det er mulig å identifisere tre typer eller kategorier av tilstrekkelig 
avanserte vesener som kommer til Jorden som walk-ins:  
 

• De høyest nådde av disse er avatarer som kan komme og gå etter ønske, og som er i 
kontakt med romvesener så vel som mennesker på Jorden.  

• Den andre typen er Walk-ins som alltid har vært jordboere, men er høysinnede, 
avanserte sjeler som kommer tilbake i voksne kropper for å akselerere sine 
medmenneskers utvikling. 

• Den tredje gruppen er de utenomjordiske – stjernemennesker som kommer med 
spesielle oppgaver for å hjelpe jordmenneskene i denne tid.  

 
En av de som selv beskrev sin erfaring som Walk-in var T. Lobsang Rampa, en tibetansk 
lama som ble berømt på midten av 50-tallet da han kom ut med boken ”Det tredje øyet”. 
Senere ble han av avisene ”avslørt” som en rørlegger i England. Men man kunne ikke forklare 
hvordan engelskmannen som aldri hadde vært ute av landet kunne ha slik inngående 
kjennskap til Tibet. Den sanne historien forteller han i boken ”The Rampa Story”. Hans kropp 
var blitt skadet alvorlig flere ganger, blant annet i japansk fangenskap under den 
2.verdenskrig og i en bilulykke i Russland. Han ble fortalt av sin åndelige leder at kroppen 
ikke kunne tjene han lenger, men at det fremdeles var oppgaver for han på Jorden. Ønsket han 
å fortsette her med å utføre disse (han hadde et valg), trengte han en annen kropp. En 
overenskomst fant sted på det åndelige plan. Rampa beskriver overtakelsen som fant sted i en 
hage nær London, England i 1949. Videre den problematiske praktiske tilpasningen den første 
tiden etterpå. Som tibetansk lama hadde han stor åndelig trening og utviklede psykiske evner. 
Derfor hadde han også full erindring om sine ut-av-kroppen-opplevelser.  
 
Kjennskap til realiteten av dette som har fått betegnelsen Walk-In (og Walk-out), har nok i 
stor grad kommet gjennom tre av bøkene til den kjente amerikanske journalisten og forfatter 
Ruth Montgomery. I 1979 utkom Strangers Among Us, der hun for første gang behandler 
temaet Walk-ins. Senere fulgte Threshold of Tomorrow der hun bringer beretningene til en 
del personer som står fram og/eller beskrives som Walk-ins. En av disse er den tidligere 
egyptiske presidenten Anwar Sadat. Like etter den 2.verdenskrigs avslutning ble han kastet i 
fengsel av britene for revolusjonær virksomhet, og det var her, i enecelle, at forandringen eller 
ombyttingen skjedde. Ruth Montgomery fant i Sadats selvbiografi tydelige tegn på en 
forankret mental og åndelig innstilling. Sadat skriver blant annet: ”Mitt forhold til hele 
universet begynte å forandre seg og kjærligheten ble kilden til alle mine handlinger og 
følelser. Min kjærlighet til universet er utledet fra min kjærlighet for Gud”. President Sadat 
ble som kjent skutt i 1981.  
 
Hva forfatteren ikke nevner, er at Sadat også er en av stjernefolket – en ”Star Walk-in”. På det 
nåværende tidspunkt er han aktiv i den store romkommandoen – ”Ashtar Command” som er 
engasjert med Jorden. Dette har han bekreftet gjennom telepatisk kommunikasjon. (andre enn 
Montgomerys kilde). Sadat er en av mange Star-Walk-ins på Jorden. Det er grunn til å tro at 
anslagsvis 5% av alle S.P er Walk-ins. Ruth Montgomery fikk opplysninger om dette fra 
lesere, og etter pådriv fra disse og sine ledere, kom i 1985 hennes 3.bok om Walk-ins – 
”Aliens Among Us”. Her tar hun opp temaet UFOer, besøkende romskip og Walk-ins fra 
andre planeter og stjernesystem. Vi får beretninger om en av stjernefolket fra Orion-
konstellasjonen og om flere Star Walk-ins fra Sirius. En av disse er en kvinne med en helt 
spesiell evne til å forutsi jordskjelv. Videre omtales en amerikansk kunstner – David Paladin, 
en Walk-in som er den berømte russiske maleren Wassiliy Kadinsky som døde i Paris i 1944. 
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For en som lenge har vært begeistret for Kadinskys, hva jeg vil betegne som, kosmisk 
inspirerte bilder, var dette ikke overraskende å lese. Tvert om – en bekreftelse på hva jeg 
sterkt fikk følelsen av da jeg leste en bok om denne kunstneren – nemlig at han var en av 
stjernefolket. Ruth Montgomery beskriver i boken også kontakt med en gruppe vesener fra 
Arcturus, og noen av disse er Walk-ins. Men alle er kommet på en misjon for å hjelpe. En av 
dem forklarer: ”Mange romvesener, som bare er sjeler som oss og bebor tankeverdener, 
inkarnerer her på vanlig måte. Noen går inn i fullvoksne kropper som Walk-ins, men andre 
blir ”strålet” ned fra romskip, som bare er tankeskip som materialiserer seg når de entrer 
denne dimensjon. Atter andre kommer hit ved mental projeksjon.”  
 
Hva som her ikke er nevnt, er at en del av stjernefolket går inn i kropper til barn. Jeg har 
mottatt overraskende opplysninger om flere Star People som av forskjellige komplekse 
grunner, etter gjensidig overenskomst, går inn i barnekropper. Årsaken til dette kan ofte være 
at en sjelden anledning byr seg til å gå ned/inn på riktig tidspunkt, sted, personforhold og 
andre nødvendige omstendigheter for denne SP til å kunne utføre sin forutbestemte oppgave. 
En av disse er den tidligere omtalte Howard Menger, som i sin bok ”From Outer Space”, 
skriver: ”Noen av oss har påtatt oss frivillig å komme til denne planeten og bli gjenfødt i 
jordiske kropper.” ”Da jeg ankom Jordens porter, hadde en ett år gammel gutt ved navn 
Howard Menger nettopp dødd. Den døde kroppen ble hurtig brakt til sykehuset for å bli døpt 
og bedt for. Jeg, Sol do Naro (kosmisk navn) så på og kommuniserte med sjelen som holdt på 
å forlate den lille gutten. Ved samtykke, fri vilje og gjensidig avtale, gikk jeg inn i kroppen. 
Mens familien ba, kom den lille gutten mirakuløst ”tilbake til livet”.  Det syntes merkelig, 
men jeg kan erindre bevisstheten til den opprinnelige sjelen, deler av dens fortid (som allerede 
var preget i underbevisstheten til barnet som sjelsopptegnelse) så vel som delvis erindring fra 
Sol do Naro-sjelen. Som denne kan jeg vagt erindre å være inne i romskipet da det svevet i 
Jordens atmosfære, hvorpå jeg mistet sansen for omgivelsene og ble som lys. Som denne 
”lysboble” gikk jeg inn i jordlegemet”.  
 
Det å forestille seg en sjel bli strålet ned i en barne- eller voksen kropp fra et romskip kan 
virke fremmedartet for ikke å si utrolig. Vi må huske at disse veseners evner og utvikling 
ligger svært langt foran oss her på Jorden i vår tredimensjonale verden. Deres eteriske 
legemer er annerledes og deres mentale muligheter og egenskaper kan synes nær ubegrenset 
sett i forhold til oss her. En annen Star Walk-ins beskrivelse av ”fødselen” har store 
likhetstrekk. Denne person forteller blant annet: ”Mens en lege forberedte en enkel operasjon 
på et jordisk sykehus, gikk jeg nølende og noe motvillig inn i romskipets Theta-rom. Da det 
eteriske legemet hadde ”fordampet”, var sjelen der i form nærmest som en lysende kule klar 
til å stråles ned inne i et beskyttende høyfrekvent energifelt på nøyaktig riktig tidspunkt. To 
leger kjempet nå på sykehuset febrilsk for et barn hvis hjerte plutselig hadde sluttet å slå. Men 
da den nye sjelen entret kroppen kom barnet ”mirakuløst” til live igjen, og den forlatende sjel 
ble strålet opp til skipet”. I voksen alder fikk denne Walk-in av to forskjellige synske 
personer, oppgitt ulike beretninger om sine tidligere inkarnasjoner! Vi må kunne anta at begge 
sjelers bevisstheter ”var med” og kunne ”leses”. I dette tilfellet ble innsikt senere gitt også i 
det at vesenenes Walk-in/Walk-out prosess var avtalt før noen av disses inkarnasjon. Den ene 
hadde erfart flere jordeliv og hadde således i større grad jordvibrasjoner med seg/i seg. Dette 
vesen (også SP.) tilbød seg frivillig å innlede det ”arbeide” å gå inn i kroppen. Dette begynner 
før fødselstidspunktet, idet sjelen prøver å ikle seg kroppen.  
 
Hva angår kjente Walk-ins, kan nevnes at tidligere omtalte president Sadat delte skjebne med 
to andre presidenter som også var av stjernefolket. En av dem var Abraham Lincoln. Alle tre 
tilhører den gruppen av Star People som har fått betegnelsen ”The Wanderers” (vandrere).    


