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 Men hov, demokratiets vugge vipper …. 
 

        

Jeg tog min hat  af og sagde: Undskyld! Har nogen handsket nåde til min set? 

 

 NU  NU!   
       Så deet..  
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 Tag korridoren derhenne!  Finder du selv ud?!  

 Ja,  jeg tager Én Ting  Ad-gangen…  

 NET OP!  

 Nu får vi så se, om de over-hovedet fatter For-fatteren! 

  jo .. YoYo !  jo .. 

 YoYo…  NET OP! Farvel Fatter . 

 God vind , min pige !!! Ses !  

 Se est  og på genhør!  … 

 Fra Intuna   T Fortuna  
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    … ! 

 Halli!  Hallo!  -  

 liige et øjeblik …..   ! 
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27.03.2018 OBS: Originalen af ”Fra online til deadline” er uden billeder og kun i sort/hvid 

tryk. Billeder og farvet tekst i denne bog er altså indsat ultimo marts 2018, hvor bøgerne for 

mit vedkommende er slut. Dette viser, at de skjulte ting i Blueprintet i denne livsbane, ad åre 

blev manifesteret. Ligeså er dit liv, du er derfor en fortsat manifestering af dette bogværk; 

uanset om du vil vide af det eller ej. Det var derfor, jeg fik kvantespringet/Konceptet i 2001, 

for at leve højere oppe end vor nuværende dimension. Så læs hele ”Den sorte Perle” og bliv 

ført fra 3. til 5. dimension/ til Konceptets niveau. 

Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse med din sidste selvhjælpsbog! 

                                                                                                           Kærlig hilsen M O Z Z 

                                                            

 

 

 
When you're weary, feeling small 
When tears are in your eyes, I'll dry them all (all) 
I'm on your side, oh, when times get rough 
And friends just can't be found 
Like a bridge over troubled water 
I will lay me down 
Like a bridge over troubled water 
I will lay me down 
When you're down and out 
When you're on the street 
When evening falls so hard 
I will comfort you (ooo) 
I'll take your part, oh, when darkness comes 
And pain is all around 
Like a bridge over troubled water 
I will lay me down 
Like a bridge over troubled water 
I will lay me down                                                                                                              Paul Simon  

 
 

 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjOp5y6x53aAhUK66QKHb84ABAQyCkIKjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH_a46WJ1viA&usg=AOvVaw0qI5C8j_oB_p5PrSBF5-u2
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Kære Læser.                                                                                                               27. April 2006 

 

 

Den bog du nu sidder med i hånden er skrevet via en teknik, der betegnes kanalisering. 

Kanalisering er et udtryk for kontakt til andre bevidsthedslag i menneskets opbygning end 

det rent fysiske lag. Man kan kanalisere meddelelser i form af ord, billeder, indtryk eller 

energi. Det er en kommunikation over dimensioner. Det kræver øvelse og vedligeholdelse for 

at få kanalen ren og stabil. Teknikken åbner helt nye verdener og det bliver bl.a. muligt at 

afdække, hvorledes den åndelige verden gang på gang giver os et praj om, at 

tilfældighedernes tilfældighed ikke er så tilfældig endda. Jeg ønsker dig god fornøjelse ind i en 

”ny” dimension af det menneskelige væsen.  

Jeg bringer hermed også en tak til alle, der har gjort baggrunden for bogen mulig. 

Med energi skal land bygges. 

 

                                              Sigma. 

 

 

 

 

 

 

Forord.                                                                                                           Den 24.02.06  kl.10.00 

 

Kære Alle. 

Dette er ment som et skrift, som du kan læse igen og igen og for hver gang du læser det, vil du 

opleve nye sider af dig selv og din forståelse af din verden. Vi er mange lys-eksistenser, som er 

ved at tage kontakt til jer alle på jorden, men nogle er længere fremme end andre med denne 

kontakt. Du skal nu i gang med en direkte manifestering af din egen sjæl på Jorden og dette 

kræver, at du ved, hvem du er og hvad, der er din opgave på jorden. Vi vil i det følgende 

betegne jorden ved dens universelle navn: Tellus. Når du /I læser dette skrift, thi det kan også 

med fordel anvendes til oplæsning, da vil I modtage en helt ny form for healing, som kan 

kaldes psykosomatisk healing eller neuro-immunologisk healing. Det er et nyt fænomen og vi 

er de første af slagsen, der sender dette til Jorden /Tellus. Teknikken består i en ganske 

bestemt sammensætning af lyd og billeder i dit sind, når du læser teksten. Du vil ikke blive 

overtaget af os som om vi var ude på at styre din tankegang eller i værste tilfælde dit sind og 

gøre dig forrykt. Nej det er slet ikke dette ærinde vi går i, men tværtimod er vi ude på at 

bringe forståelse for, at vi er eksistenser med en høj grad af erfaring indenfor menneskets 

levevis og opbygning og derfor også kan være jer til stor hjælp i jeres udvikling på Jorden. I 

skal vide, at meget er under opsejling på jorden og der er vitterlig INGEN tid at spilde. I har 

jeres frie valg på jorden og det kan resultere i mangt og meget som ”ikke” skal ske. Dette er 

ingen trussel men skal tages som en almindelig oplysning.  

Denne bogs indhold, som gives jer her og nu er godt og grundigt gennemarbejdet i det 

jordiske, idet vi har haft en særlig udvalgt 1.-kontakt –gruppe på en pioner-opgave. Alt dette 

skal udredes gennem bogen og bogen skal tjene til, at I får forståelse for, at I IKKE er alene i 

universet og at vi har været omkring Jorden altid og at I også med jeres multidimensionelle 

selv kan lære at stå i tæt kontakt med os ligesom vor  kanal i øjeblikket formidler vore ord til 

jer. Dernæst er vort ærinde også at fjerne jeres frygt for universet og dets beboere samt de 

beboere, der bebor jeres parallelle verdener og indre verdener på Jorden. Der er så meget I 

ikke ved med sikkerhed og som skal blive jer bevidst i fremtiden. Først og fremmest er det 
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vort mål, at få jer til at lære jer selv at kende og tilgive jer selv, at I har evner ud over det 

sædvanlige. Tiden er inde til, at det går op for enhver, at den menneskelige hjerne har en hel 

del potentialer, den ikke udnytter og derfor ej heller kan bringe de store kvantespring til 

Jorden i sin lavkapacitet. Vi er kommet for at vække jeres slumrende hjerneceller og det har 

vi nu gjort et godt og grundigt forarbejde med. Det, der skal ske med denne bog, er, at du/I 

bliver harmoniseret indenfor de stråleenergier, der hersker omkring jer og som styrer jeres 

verden og optræden i denne verden mere end noget andet. Du kan muligvis undervejs få 

kontakt med tidligere liv. Dette er helt normalt og skal blot få dig til i glimt at vide, hvor du 

heales i din underbevidsthed. Når bogen er læst skulle du gerne på flere måder have oplevet, 

at den gør noget ved dig. Er du blevet dårlig undervejs, da indikerer det, at du bør læse bogen 

igen for at blive færdig med den proces, der er påbegyndt i dig. Der er ikke noget farligt i 

dette skrift og det er ikke manipulation til at tækkes os i tykt og tyndt. Bevares sådan kan vi 

også handle, det er en smal sag for os, men herom skal megen viden tilflyde jer senere i bogen. 

Vi er mestre i telepati og nu ved du det. Får du nye input undervejs i din dagligdag, så vid at 

disse impulser er kærligt ment. Det kan f.eks. handle om en pludselig trang til at holde op 

med at ryge eller drikke kaffe eller andre små tilskyndelser som vil bedre dit liv. Opstår disse 

impulser i dig, kan vi kun anbefale, at du følger dette flow, for da vil der være hjælp at hente 

ved blot at være lydhør. Vi gør opmærksom på, at de signaler, du får, kun kommer én gang. 

Vi respekterer nemlig din frie vilje fuldt ud til at udskyde eller overhøre vore signaler. 

Er I f.eks. en gruppe, der læser op af denne bog kan I måske få impulsen til at finde en 

sangbog frem og begynde at synge og her er det samme råd, der gør sig gældende, hjælpen 

ligger i impulsen og det flow, den sætter i gang. Lad os i fællesskab skabe en bedre jord, som 

er mere helsebringende og fredelig end det, I præsterer netop nu. 

Jeg er fuldt ud på det rene med, at I kan være nervøse ved at gå i gang. Jeg vil dog erindre jer 

om, at jeg engang gik på Jorden under navnet Joshua (v. Jericho)og senere Jesus af Nazareth. 

I dette skrift bruger jeg dog et andet lag af min multidimensionelle bevidsthed og eksistens og 

vil være at kontakte under navnet Zi-am. Dette er mit Galaktiske navn ligesom I også har 

Galaktiske navne og nærmer jer denne forståelse via jeres omgang med navneforandringer. 

Alt i alt ligger der en meget stor plan for jeres udvikling til total bevidste eksistenser, hvori 

også er så ”skøre” påfund, at ændre sit fødselsnavn.  

Apropos navne, så indeholder de en lyd og en bogstavkombination. Og vil du kontakte mig 

under navnet Zi-am, så får du den energi eller det aftryk af mig, som skriver denne bog. Om 

føje år vil bogen være passé, for da er denne energi, som er ny i dette øjeblik allerede 

forandret. Det forklarer også, hvorfor jeres hellige skrifter har måttet undergå forvandling 

undervejs og hvorfor ældgamle skrifter nødvendigvis må forlade Jordens overflade i takt med 

tiden. Det kan være problematisk for jer at acceptere dette lige i øjeblikket, men senere vil I 

forstå det til bunds i og med, at en helt ny viden skal komme til jer med bl.a. denne 

bogudgivelse. 

Der vil være nogle, der får den gode idé at afprøve bogens virkning på handicappede eller 

indtale den på bånd, kopiere den osv. Det synes vi ikke er nogen god idé. Angående dette 

emne vil der siden hen komme meget bedre materiale til mangfoldiggørelse og vi beder jer 

acceptere dette. Enhver der får læst denne bog for sig eller selv læser den skal sige ja dertil af 

fri vilje! 

Jeg glæder mig til denne opgave og har ventet i længsel på at fuldføre den. Et meget vigtigt 

dokument vil nu tage sin begyndelse.  

Sæt dig godt tilrette og overlad mig dit indre ord i tryghed og tillid til, at jeg altid er med jer 

og altid er nær om du ønsker det. 

 

Kærligst Zi-am. 
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Der var engang et stort sort hul. Det var så stort og så sort, at det var ved at være træt af sig 

selv på denne måde. ”Hvad er jeg dog til for?” spurgte hullet ofte sig selv. ”Jeg ved det ikke!” 

lød en stemme i mørket. ”Hvad er du til for?” 

 

Således gik der mange, mange milliarder, ja æoner af år. Altid samme spørgsmål, altid 

samme svar. Svaret kom ikke med vinden for der var ingen vind. Blowing in the Wind? No 

Wind, no Future! 

NO, NO, NO, there is no wind. “ Hvad poker er nu det?” Kan du mærke din brystkasse og dit 

hjerte-chakra lige nu?” ”Er det ikke fantastisk?” Ord det er bare ord, det kan da ikke??? Jo 

det kan det…. 

Så altså: 

 

Der var engang et stort sort hul. Det var så stort og så sort, at det var ved at være træt af sig 

selv på denne måde. Men så skete der pludselig noget. Hullet fik en lys idé! Det var mærkeligt, 

tænkte hullet, men det var egentlig helt rart med en form for forandring, nu kan jeg da 

begynde at skabe noget og hullet sagde højt for sig selv ”Lad der blive LYS !” -og sandelig om 

ikke, der blev lys. Jeg er ”SKABEREN” tænkte hullet lyst om sig selv og jo mere det skabte 

sig, jo mere lyst blev der og til slut slyngede Skaberen al sin kraft ud i intetheden og blev til et 

mangfoldigt lys. Og af dette lys skabtes også du ….. 

 

Ja, se det var en ny begyndelse, en ny lille legende. Af lyset er du skabt, for Skaberen skabte 

lyset og i lys kan intet mørke eksistere. Kun ved din dualitet og din begrænsede viden, har du 

skabt dig en forståelse af polaritetsenergi. Lys og mørke. Kun ved at danne slør for oplysning 

kan du holde dig i mørke. Mørket er i din bevidsthed ligesom kulde og varme, høj og lav, 

fortid og fremtid. Men vid at alt er NU, alt er enhed og dog delt. Du oplever dualiteten i din 

hverdag og mener denne illusion er sandheden af den ene grund, at du mangler at tage dele af 

din hjerne i brug. Når din hjerne arbejder online med os, da vil den efterhånden møde 

udfordring på udfordring, træning på træning til et liv i højere bevidsthed, hvilket betyder at 

du vil opleve verden og dig selv som mere og mere hel. Du vil få forståelse af, at det at være 

menneske er noget ganske særligt og det at være dyr er noget ganske særligt, for ikke at 

nævne planteriget ,insekterne, mineralerne og alle de ikke-synlige riger og eksistenser. Jo, alt 

er noget særligt. Også du! Du er noget ganske særligt, for der er kun én af din slags og derfor 

må du også vide, hvem du er og ikke installere dig på naboens græsplæne, som altid ser 

grønnere ud, men som også ved nærmere eftersyn indeholder ukrudt ligesom din egen plæne. 

Og hurra for ukrudtet, thi hver ukrudtsplante er også unik. Hvert udtryk har et berettiget 

liv! Det er udtryk for en samlet sum af energi. Derfor skrives denne bog også under 

pseudonymet Zigma. Thi i den energi ligger vort fællesflow, som det skal komme til udtryk 

her og nu. Vid at hvert nu har sin egen fylde og hvert liv ligeså. Det er en sandhed, som I har 

meget svært ved at efterkomme konsekvensen af og derfor går det skævt i jeres verden. Lad 

os provokere jer fra starten: Hvorfor skal alle følge samme lov???? Er lovmæssighed en 

sandhed eller et udtryk for et bestemt stadie på vejen? Er frihedsenergien højere svingende 

end bundetheden? Og i så fald hvorfor kan man så føle sig fri i bundethed? Fordi I kun 

bruger en del af jeres hjernekapacitet, så er det sagt, uden omsvøb! Enhver grænse er for jer 

at foretrække, såfremt I ikke kan anvende hjernens signaler fuldt ud. 

Mange sygdomme i jeres samfund skyldes denne hjernemæssige vækkelse her og nu og det 

bliver I nødt til at få forståelse for, for ellers vil I gøre hinanden meget bange og ulykkelige. I 

må i de kommende år indstille jer på at udvide jeres normalitetsbegreber og virkelig til at 

lære at skelne mellem decideret psykisk sygdom og det, der nu bliver aktuelt nemlig en 

metafysisk bevidsthed og dermed en form for åndelig intelligens. 
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For allerede fra start at rette en misforståelse, vil jeg sige til jer, man bliver ikke mere åndelig 

intelligent af at bede om det ene og det andet i bøjet ydmyghed. I bliver nødt til at rejse jer og 

forstå, at denne form for åndelig praksis med tiden udrinder. Det lyder meget barskt, men I 

vil forstå det hen ad vejen. Her er ikke tale om en nedgøren af jeres gode vilje og hellige 

kontakt, men snarere det faktum, at I udvikler højere og højere intelligensformer og samtidig 

dermed fjerner jer mere og mere fra den følelsesladede ydmyge kontakt med os. I vil ikke 

knæle, for i ydmyghed at blive tildelt nåde, I vil i stedet forstå, at I hver især har et 

ansvarsområde, som I hver især er udstyret til at kunne administrere. Denne administration 

kræver en åndelig intelligens som er klar og det er det, der er ved at ske med jer nu i jeres 

verden, hvor I gør oprør mod denne tendens. I elsker den religiøse kontakt og den 

forbundethed med Gud, der ligger I jeres ritualer i alle dele af verden. Vi respekterer dette 

fuldt ud, og I har ikke kunnet handle anderledes, det ligger i udviklingens natur og er en del 

af vejen til gudsnærvær. 

Jeg ved, jeg løber en risiko ved at tale som jeg gør, men husk, der er noget der hedder 

guddommelig tolerance og den kan opleves i ytringsfrihed. For Gud er alle lige også den der 

fornærmer andre er under vejledning. Det er en meget væsentlig pointe at få fat i. Tænk 

engang, at din fjende også har sin gudsforbindelse uanset om vedkommende er bevidst derom 

eller ej! Det er meget vigtigt, at I forstår, at I følger en fastlagt plan i det jordiske, hvori er 

indlagt dynamit til at sprænge jer en ny sti. Jeres skrifter har bl.a. indlagt denne dynamit, 

deri består deres guddommelighed. 

Tiden er inde til, at der nu skal en fælles kærlighed til hinanden, på tværs af grænser ,op at 

stå og dertil behøves en opremsning af de dybereliggende årsager til fjendskab. Og disse 

årsager vil I finde ud af slet ikke er som I forestiller jer. I er knap nok bevidste om, hvad der 

foregår her og nu og derfor er det således, at vi vil hjælpe jer på vej og give jer forklaringer 

på det. Så I kan ligeså godt allerede nu nedlægge jeres våben, for de forværrer bare jeres 

situation. I vil snarest kunne tilgive hinanden jeres ”fejl”, når I finder ud af, at der står meget 

mere på spil og at I slet ikke kan undgå den udvikling I er en del af og frivilligt har ønsket at 

deltage I før I nedsteg i det jordiske. 

Jo mere bevidste I bliver, vil den gensidige kærlighed opstå helt af sig selv, men ikke på den 

facon som I tror. Det sker nemlig som kraftige kosmiske vinde, som I slet ikke er herre over, 

men som uvægerligt styrer udviklingen ved deres blotte tilstedeværelse. Og det er dét, den 

åndelige intelligens handler om. At lære at aflæse de kosmiske signaler. Både individuelt i 

jeres legemer og videre frem også via ny teknologi. I skal vide, at I er bygget af kosmisk 

energi og derfor til enhver tid er sammensat af de strømninger, der kommer ind i jeres del af 

universet. SKABEREN er den energi, der er ansvarlig for dette og I er nu kommet til et 

vendepunkt, hvor nye energier toner kraftigt frem og gamle ”slidte” energier og deres aflæste 

handlingsudtryk skal trække sig tilbage. Derfor er I alle uden skyld, men derfor er I også 

prisgivet udviklingen enten I vil det eller ej. I er nu på vej ind i en gylden tidsalder. Det 

betyder, at jeres udvikling tager en drejning og I skal ikke længere udvikle jer gennem 

smerte, men snarere opleve løftet i de nye energier. 

Denne bog er med til at bringe jer i balance, så I gøres klar til at tage de nye energier ind. 

Måske du lige nu kan mærke styrken i en af disse energier. Ellers prøv at luk øjnene et øjeblik 

og sæt fokus på brystbenet…….. 

 

Er det tydeligt for dig hvor jeg vil hen?? 

Mere og mere fremmedartede energier vil nå jeres del af universet og blive tydeliggjorte. I 

kender vinden som en moder, der kan smyge sig om kinden i et kærtegn, men I kender den 

også som stormen, der kan få havet til at rejse sig og enhver til at frygte disse kræfter. Men I 

skal ikke frygte, I skal lære at håndtere disse vinde. Og dertil kræves øget bevidsthed og øget 

forståelse for fælles ansvar og en absolut ikke-forstyrrende og ikke-nænnende adfærd overfor 
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hinandens absolutte ståsteder. Det er vigtigt og derfor har I jeres krise netop nu i disse år. 

Respekt, tolerance, kærlighed og opmærksomhed er alfa omega. Og hellere miste en ost end 

miste muligheden for at leve ophøjet! Vær bevidst, vær opmærksom, vær lydhør og lyttende i 

adfærden og ad den vej deltager du i den nye åndelige revolution, der kommer til jer. Vi er 

med jer, vi er jeres hjælpere, vi respekterer jer og vi løfter jer ind i og gennem denne stille 

revolution, som er alles lod. Det handler ganske enkelt om en ny jord i fredelig sameksistens, 

thi I vil opleve, at ingen kan undværes og alle har deres respektive opgave helt uafhængig af 

enhvers fordomme og domme. Last ikke hinanden for noget, thi I bor ALLE i glashuse og 

ingen bør kaste den første sten, art Jer!! Vid, at til din opgave på Jorden, er din nåde allerede 

tildelt dig og føler du ikke denne nåde og barmhjertighed, så er det måske fordi, du skal 

begynde at flytte dig hen mod netop din sjæls opgave. Begynde at lytte og forstå, at alle goder 

vil blive tildelt alle. Der findes intet på jorden eller andre steder, som ikke skal være der! Alt 

er som det skal være også med ondskaben! Og kun du kan alene flytte dig fra den og til 

himmerig, som er din sjæls bestemmelse i dette liv. 

 

Jeg takker ydmygst for din opmærksomhed og håber du forstår at ethvert ord er givet i 

kærlighed til dig og for at hjælpe dig til et nyt ståsted, hvor lyset bliver mere lyst. 

 

 

 

1. KAPITEL. 

 

Da uroen voksede. 

 

Det er ethvert menneskes lod at mærke tvivlen og smerten igennem hele livet, sådan som det 

er nu om stunder. Ethvert menneske må ty til lommetørklæder eller papirservietter en gang 

eller flere gennem hele livet. Det føles ofte forvirrende og uoverskueligt at være menneske og 

hvad værre er, I har ikke fundet meningen med jeres liv endnu. 

Denne higen efter at finde sig selv og sin identitet er voksende i disse år i takt med den rivende 

teknologiske udvikling. 

 I takt med, at mennesket sættes fri af hårde fysiske aktiviteter på arbejdsmarkedet, sker der 

også en reflektering over den vundne frihed og fritid. Hvad er det hele værd om der ikke er en 

åbenlys mening? 

Det er helt klart et af de store spørgsmål, som skal besvares, inden I forlader det jordiske 

element. Men lad os begynde med begyndelsen. 

 

I har indenfor hver samfundsform en skabelsesberetning, der fortæller om Gud, der i en eller 

anden form skabte Jorden. Så langt så godt. Men derefter skilles vandene og ingen er mere 

enige om, hvad denne Gud kan og hvordan han/hun/den/det skal forstås og om Gud egentlig 

vil have jer på en bestemt måde og hvis I ikke honorerer dette, så kan der måske falde en 

form for straf. 

Dertil er der kun ét at sige: I projicerer jeres egen tankegang og handlemåder over på både 

Gud og Skaberen. Dette skyldes jeres måde at begrænse jeres sind på, som atter er resultat af 

de stråleenergier, der er omkring jer, også af de fleste på Jorden, kaldet mørket. 

Vi vil I det følgende beskrive og udlevere jer overfor jer selv for åbent tæppe. Dette vil vi gøre 

via et lille skuespil, som er snydt ud af dette 1.kontaktseksperiment som er beskrevet. Dette vil 

ikke komme til at gå stille af, men vi håber naturligvis, at I vil opdage, at vi kører ”linen ud” 

med humor, overdrivelser, varme og ind imellem ironi. Vi gør dette for at I skal få øje på, 

hvordan jeres verden er sammensat og hvordan I til stadighed kører i ring uden at flytte jer, 

fordi I mener at I udvikles bedst gennem smerte.” Jeg blev stærkere af at gå dette igennem.”  
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er en heroisk bemærkning vi ofte hører. UUU ha da da, jo det skal nok passe, du fik i hvert 

tilfælde noget at tænke over!! 

Men tilbage til det formål vi har med denne bog. Det er oplagt, at vi har været dem, der har 

haft en rigtig stor finger med i spillet i det drama, du nu skal være vidne til. Dramaet er 

skrevet gennem de sidste 50-60 år og er alt i alt et sammensurium af meninger, udvikling og 

det spind matrix er gjort af. Det betyder også, at vi har haft kontinuerlig kontakt med denne 

1.-kontakt-gruppe i det meste af deres individuelle liv. I sig selv er der ikke noget odiøst i 

dette, det ved I blot ikke så meget om endnu. Men som sagt er det meningen, at I via dette 

skrivende drama skal opleve jeres egne syn på verden af i dag, jeres egne holdninger, 

meninger, tanker, resonementer osv. som I selvfølgelig dagligt fører ud i livet som handling. 

For at fremme forståelsen og det groteske i jeres livsførelse vil vi overdrive lidt. Hav blot 

medlidenhed med og forståelse for, at denne 1.kontakt-gruppe i skrivende stund ikke har 

kontakt med hinanden. Vi vil nemlig vise jer grundene til fjendskab og faldgruberne for en 

ikke-fredelig sameksistens. Og dertil vil vi først og fremmest bruge den aktør, der kan 

betegnes lys-mørke. 

Men sæt dig nu godt tilrette og nyd forestillingen. Forestil dig, at du sidder i et smukt 

gammelt teater med rødt velour-scenetæppe, guldstukne kanter og snore med store klunker. 

Du sidder i en teatersal med tung udsmykning på væggene og i loftet, der er en sagte mumlen 

af folk, der er ved at finde sig tilrette på deres pladser og få trukket vejret igennem inden de 

med slikposen i hånden synker ned i de røde plyssæder for at lade sig underholde og føre 

igennem nogle timers illusion og fiktion - og lad os nu se om ikke, det svarer meget godt, til 

det virkelige livs teater.  

Se for dig at tæppet går op, lyt til musikken, der fint spreder sig ud i salen. Det er følsomt og 

med ægte, levende musikere i orkestergraven, for godt skal det være og vedkommende skal 

det føles. Et host, en rømmen og alt bliver stille, kun forestillingen er for en stund 

virkeligheden. 

Lyset står i en kegle mod scenens gulv og i denne kegle står Pjerrot, en ny kegle af lys tændes 

og i denne står Santa Claus, i en tredje lyskegle fremtoner den hvide klovn og i en fjerde kegle 

af lys er det August i sin klovnedragt, med de alt for store sko. Dette er stykkets 4 

hovedpersoner. Det er disse figurer, vi skal følge tæt for det er dem, der er de stærkeste heste 

og har trukket det tungeste læs i dette felt. 

Men der er flere cirkusheste i forestillingen, bl.a. en hest, som spiller æsel spiller en ikke 

uvæsentlig rolle. Og så er der mange, mange andre aktører med hver sin rolle. 

Forestil dig forestillingen foregå i fire kamre. Det aktuelle jordiske kammer, det tidligere livs 

kammer, det himmelske kammer og det galaktiske kammer. Og mon ikke vi er ved at være 

klar nu? 

Nej, vi mangler lige at fortælle, at vor kanal friholdes for at sidde og skrive om sig selv og sine 

kammerater, så det er os, der sender hele manuskriptet og derfor skrives forestillingen 

gennem vor overtagelse af computeren. Alt andet ville være umenneskeligt, hun trænger til en 

håndsrækning og ikke blot en finger. 

 

Det er mørk nat, på scenen står en, to, tre, fire senge og heri ligger de fire hovedpersoner og 

sover. Over dem lyder en sagte kalden og deres bevidsthed sluser sig ved musikkens hjælp vej 

til det galaktiske kammer, hvor Rådet er forsamlet. Rådet er samlet i Den Blå Loge og her 

planlægges hele spillet som det skal udspilles i jordisk bevidsthed. Kammeret er et 

bevidsthedsfelt i Universet, som kan bevæge sig frit omkring i Mælkevejens univers. Her 

mødes bevidstheder fra nær og fjern som har noget at gøre i logen, der arbejder for 

intergalaktisk forståelse og samarbejde. Når bevidstheden kommer tilbage herfra vil den ned 

gennem menneskets sind aftegne en erindring eller et billede af, f.eks. at have været til møde 

omkring et bord. Det er måden jeres sind fungerer på, så oplevelser kan oversættes fra plan 
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til plan. Her er jeres sjæl en vigtig aktør og danner broen mellem de forskellige planer. 

Lysbroen kaldes denne forbindelse også, fordi den er gjort af ufatteligt lysstof i flere 

dimensioner. Og det er denne lysbro I skal blive bevidst om for at rejse i Universet. Den er 

forskellig fra jeres fantasi, men fantasien er den evne, der kommer tættest på at virkeliggøre 

og samle lysbrosignalerne, så de giver en gunstig mening. 

Men tilbage til dramaet i Den Blå Loge.: 

 

Hvor skal vi hen ?  

Ja, vi skal have planlagt dette afsløringskoncept for 1. kontakt i god tid, så vi kan få alt til at 

klappe og da vi nu alle har været på Tellus tilstrækkelig mange inkarnationer, skulle 

puslespillet nu kunne gå op og vi kan lave vor sidste akt i det jordiske. 

Det lyder forjættende. Sagde man i stuen. 

Ja, vi er nu klar til at samles i denne inkarnation og få tingene på plads. Er I alle parate eller 

hvordan ligger landet? 

Ja, vi er vist alle parate, hver især har vi det, vi skal have af skavanker og konneksion for at vi 

kan samles ved tilfældighedernes spil og ved vore egne træk i trådene herfra. 

Det betyder, at du nu kan træffe hende og blive åbnet totalt til forbindelse med os på dette 

plan? 

Ja, jeg starter dette drama, og sørg nu for at være årvågne for alle kneb gælder jo under den 

frie vilje. 

Ja, ja, men i første omgang går det jo meget godt, så lad os alle komme i gang med hver vores 

indledende akter. Lad os flytte teleskopet og se, hvad vi laver dernede. 

 Kors hvor det indre kors sidder godt fast. Det er dog uhyggeligt som vi ser ud og tror tingene 

hænger sammen. Det er vist på tide, vi kommer i gang. 

Hvem tager tjansen med at vække alle til dåd? 

Okay, det gør du og hvad så med børnene, de må jo ikke blive for klemte i dette spil, kan det 

lade sig gøre at I børn, drager en form for omsorg for forældrene eller vil det være bedre om I 

stille og roligt bare er med på sidelinien? I må jo sørge for, at være tilpas provokerende, men 

også støttende, for at det hele kan hænge sammen. 

Ja, jeg har i hvert tilfælde bestemt mig for at holde en vis distance indtil tingene er overstået 

og sørge for at uddanne mig imens. Men jeg har også for øje, at min energi kan bære en vis 

form for visdom med sig som kan lange ind over for stor tungsindighed og modgang. Jeg 

mangler bare at få etableret et par kontakter til min egen udvikling og forståelse af mit 

parallelle løb med de voksne. 

Kunne du ikke tænke dig at opleve nogle drøje hug i skolesammenhæng, som så kunne danne 

denne parallel til viden og visdom, som skal komme ud af det og sikre, at du har mulighed for 

at drage samme erfaringer som alle andre, men også så du kan være med i fællesskabet 

fremover? Eller sådan er du måske udsat for traumer, som senere vil stå i vejen for, at du får 

indsigten om matrix? 

 

Og således blev der livligt debatteret i dette kammer indtil alt var på plads. Alle kender 

formålet, alle kender deres rolle og alt vil klappe til rette tid om Gud vil. 

 

Kære Zi-am. 

 

Jeg har tænkt en hel del over dette. Jeg synes ikke jeg er på højde med situationen. Ej heller 

mit pseudonym Zigma. Jeg kan godt se, at humoren og små fif er lagt ind hist og pist, men jeg 

synes dette arbejde virker helt uoverskueligt og langt fra morsomt. Hvis det fortsætter sådan i 

denne energi, hvor jeg kun har 7 stråleenergier til rådighed, får vi aldrig dette værk op over 

matrix´ niveau. Og det var jo meningen, at vi alle skulle lære noget af dette og at det skulle 
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hjælpe folk undervejs. Som det er nu vil de fleste nok tro, at I er opkomlinge af min fantasi og 

derved har vi ikke givet verden noget bevis for, at I eksisterer. Det går også alt for langsomt, 

når jeg ikke kan bruge en computer. Jeg er jo ikke i stand til at gøre andet end at skrive med 

to fingre og ligeud ad linien. Mere formår jeg ikke og I vil have det til at indeholde meget 

andet end dette, så vidt jeg har forstået. Kan vi samarbejde på en anden måde, fristen på 14 

dage er jo ganske simpelt ikke mulig at nå.!? 

 

Det er bare ord kære, hvor svært kan det være? Bare ord, men lad mig nu se om ikke også 

aftalerne er lidt anderledes end dette. Hm, jo de er, du skal jo ikke skrive dette værk selv, det 

er noget I skal være fælles om eller nej, lad mig se, nej det er det næste værk. Dette værk skal 

samle jer igen og det næste værk skal vise verden nye vinkler på det at være menneske. Eller 

nej, jeg ser hvor du vil hen, mon ikke det er bedst, at vi tager over og sender dig materialet 

direkte. Og se, det står jo også her i kalenderen. Kontakt optages kl.10.00 den 24. februar 

2006 og den 30. februar skruer Merkur sig tilbage og henter information.- Ja, nu eksisterer 

30. februar jo ikke, så mon ikke tiden er lidt af en illusion. Men lad mig få et par dage, at 

tænke over det i. 

Nej, jeg er ikke en joker- og du kan heller ikke spille på mig, som på lotteriet. Du husker nu, 

at der var noget med lotterier ikke? Jo, I havde helt rigtigt fat. Det var på det tidspunkt at 

disse sætninger blev skrevet i dette manuskript. Tiden er gennemsigtig. Forstår du, når I ikke 

har alle sanser åbne og kun har 7 stråler at gøre godt med, så forvrænges tingene undervejs i 

bevidstheden og vi skal virkelig råbe højt for at nå jer. Desværre så er det sådan, kan man 

ikke høre, så må man føle. 

Nej, vi er ikke onde og ikke i ledtog med djævelen og hvad folk ellers tror. I virkeligheden er 

vi en del af dem selv på et andet bevidsthedsplan – og du har da fint fat i det. 

 

Hvorfor går siderne så med denne form for væven frem og tilbage. Jeg vil gerne kunne levere 

et fedt manuskript, som giver udtryk for, hvordan verdenerne er skruet sammen og ligeledes 

alt det vi har set frem til i flere år nu: Know-how! Det skorter vist lidt på troværdigheden 

synes jeg og du kender min hvasse holdning til det og min mening om at samarbejde på vore 

præmisser, da det er os, der er den svage part. 

 

Ja kære, jeg kender det alt for godt og jeg vil også gerne lære dig forskellige ting. I tror jo, I 

er kommet til Tellus, for at lære. Men det er altså ikke bare sådan, det hænger sammen, 

selvom det er en helt fin hentydning til, at I har mange slør for jeres bevidsthed. Det eneste I 

skal lære er at bruge hovedet, ikke andet. Men som det ser ud for jer lige nu, tja, så er det jo 

også lidt af en stor mundfuld. 

 

Ja, ja, jeg har forstået, at vi ikke er helt på intelligensmæssig bølgelængde. Behøver du træde 

mere i det. Kan du ikke bare hjælpe mig af med mine slør, så vi kan forenes i dette arbejde og 

få noget givtigt ud af det? 

 

NOW, you´re talking Babe. Det er lige det, der skal til. Du kan jo ikke sidde sådan her og køre 

tomgang i 3.dimension, når du har så meget at give af. Og alligevel, du ved jo, at du ikke ved 

noget, ikke? Du ved jo, at vi har holdt dig fra alle bøger om disse emner og andre 

sammenhænge, hvor du kunne blive fejlinformeret, ikke? Du ved også, at vi har holdt din 

hukommelse temmelig meget i ave, ikke? Men kære, alt dette skal nu være en saga blot. Hvis I 

skal videre med 2. del af konceptet; 

 

Tror du ikke de andre vil være med? Du joker kan jeg se, for du ved trods din lidenhed i egne 

øjne en hel del og din 6. stråle er ganske livlig ind imellem. Men jøsses, her sidder vi og taler 
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om stråler og planer og bevidsthedsplaner og ikke alle ved, hvad det er for noget og omtrent 

ingen ved, at I har eksisteret som koncept i flere år. Jo, meget foregår i det skjulte. Men det 

havde jo sine grunde forstår du. Det forstår du godt ikke? Vi skulle jo have materialet til det, 

der nu ganske snart skal blive en realitet. En afsløring af matrix og hvordan den fungerer og 

hvordan jeres højere selv fungerer osv. Jo, der er så meget at formidle og vi sidder bare her 

og tjatter, øh chatter henover dimensionerne. Mon nogen gider høre på dette? Nej kære, lad 

os komme tættere på hinanden igen, det var alligevel bedre. Men denne gang bliver det 

anderledes. Lige nu er det som om, det er dine egne tanker du formidler, ikke?  

Ja, det tænkte jeg nok, så mon ikke vi skulle gå et par oktaver op og tage os en svingom her i 

galaksen. Du ved, det er så herligt med disse store fester i de lette luftlag. Så kan vi også lege 

lidt med de jordiske hologrammer. Nå, kan du ikke huske det? Jo du ved da godt, hvordan 

det limbiske system bliver brugt, ikke? Sådan inde i hjernen og sådan? 

Synes du det er uhyggeligt? jamen kære sådan har det altid været, du har bare ikke vidst det 

før! 

Hvad formålet er? Det kender du da, eller er det virkelig så tungt at se igennem jeres slør? 

Du ved ellers godt, at I skal forvalte strålerne i det jordiske, sammen med Gaia og de andre. 

Hele Tellus er ét stort æterisk økosystem med en mængde forskellige dimensioner indeni og 

oveni hinanden. Og hver dimension skal holde balancen så det fysiske element kan danne 

basis for materialisation for Skaberens bud og ønsker. Hvilken rolle I selv spiller? 

Jamen kæreste, hvor er det forfærdeligt for jer at gå i denne uvished - ja det var min ironi – 

for I har jo selv valgt det, I har jo nærmest stået i kø for at komme til. Og nu er I mange, der 

er lige ved at fortryde, fordi det er værre end I husker, fordi døden skiller jer ad og skiller jer 

fra jer selv i andre hologrammer. Jo, jeg ser virkelig, hvor påkrævet det er, at vi mødes.  

Ved du hvad, jeg synes, du skal lægge dig en stund og så mødes vi på et højere plan og taler 

om dette her og så sørger vi for, at du får bevidsthed med dig tilbage. 

 

Synes du det går for langsomt. Okay, hvad så med om du koncentrerer dig om at integrere de 

nye energier mens vi lader computeren stå og arbejde selv, så får du det hele leveret direkte?! 

 

Ja tak, det ville være forrygende, men det kan vel næppe være min lod, at komme så let til 

dette? Jeg er vant til at gøre alting selv til alle tider, så det ville for mig nok føles som at 

springe over, hvor gærdet er lavest! 

 

Ja, ja ,okay, hvis du tror det gærde er lavt, så synes jeg helt ærligt, at du skulle prøve med en 

større tillid til os. Det er jo i sidste instans det, det kommer an på. 

 

Jo, jeg ved det, men det er jo ikke så lige til en sag, når alt her på jorden er tilrettelagt som 

om, I er det rene bluff. Der er jo ikke mange mennesker, der tør sige lige ud, at de har haft 

mærkelige oplevelser og det er alligevel de fleste beskåret at have løftet en flig til de andre 

verdener. Men her i denne dimension bliver vi stadig betragtet som sære og utroværdige, hvis 

vi udtaler os om især sådan nogen som jer. UFO´er og lignende er noget man skal holde 

nalderne fra, det fremgår også af diverse skrækscenarier i både skrift, tale og film samt i 

esoterisk materiale. Og ingen tager det for gode varer og hvordan vil jeg lige selv reagere, hvis 

I virkelig bare sendte hele molevitten ind i pc-én og næste gang jeg åbnede den, så stod det 

hele her, lige til at printe ud og sende til et forlag? 

Jeg ved ikke, hvordan det vil gå, men jeg kan se fornuften i at gøre det og det er da også mit 

højeste ønske. For jeg magter ikke at redegøre for alt, hvad der er hændt og har ikke 

ekspertise til at se de overordnede strukturer og linier og de alt for mangfoldige detaljer, som 

er så fantastiske og så overbevisende. Og desuden ved jeg jo intet om, hvad de andre har 
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foretaget sig i det sidste år ud over de vrangvillige og fordømmende energier, der blev 

tilbagesendt, når jeg udførte min del af handlingsprogrammet.  

Jeg ved, jeg er blevet testet på min sjæls styrke og den holdt heldigvis så langt som til dags 

dato og derfor er jeg også fuld af fortrøstning om, at der er en vej frem, selvom den ikke lige 

lader sig gå. 

Jeg er blot ikke interesseret i at sidde et helt år og gøre rede for noget, som jeg på grund af 

manglende viden, ikke kan gøre tilfredsstillende. Jeg har ikke til sinds at gå i gang med 

Baileys og Martinus samlede værker for at komme fremad, for jeg tror, vi er et helt andet 

sted nu, hvor den viden har bragt nogen dertil, hvor de er i dag, - men ikke mig. Jeg er på bar 

bund på den vis og har kun periodisk fulgt enkelte opdateringer på nettet. 

Efter jeg opdagede mørket som en illusion har jeg været på bar bund. Ingen nær mig har før 

”afskrevet” mørket som værende en illusion og det bliver også fortsat svært at forklare noget 

uden at bruge det ord vi kender så godt og instinktivt ved, hvad der ligger i. Mørket er vi 

nemlig fælles om på denne jord og vi har kendt begrebet inkarnation efter inkarnation. Vi 

har givet det plads! Selvom I også siger, at inkarnationer er ”illusioner” og karma og dharma 

også blot er illusionsbegreber, der skal oplyses om. 

Jeg ved ikke, skulle vi ikke se at komme videre i teksten, jeg tror også læseren gerne vil vide 

noget konkret fra et endnu ukendt bevidsthedsfelt. Jeg giver op og giver over. Det er op til jer 

om I vil skrive det hele, så vi bare kan læse det fra ende til anden. Og husk lige, hvad jeg har 

sagt om, at vi vil have det på en pædagogisk måde, så alle kan forstå det. Hvad nytter det at 

kun lærde og studerende udi åndsvidenskab kan forstå, hvad I mener? Jeg vil ikke bryde mig 

om det. Vi har et ansvar at leve op til. Dette materiale skal kunne forstås af enhver, som vil 

ofre lidt tid på det. Og er der ikke noget om, at jo tættere man er på kilden jo mere enkelt kan 

alt udtage sig?  

Jeg mener, jeg har jo set nogle af jeres pædagogiske redskaber i sekundvise meddelelser – og 

tak for det! Det var overfedt og helt codylt! Men jeg blev så også opmærksom på, at ligeså 

snart det fremstod i enkelthedens glans så vendte bøtten og alt blev som resultat af denne 

enkelthed alligevel så komplekst, at jeg måtte opgive at følge konsekvensen af enkeltheden til 

dørs. Min hjerne rækker ikke. Mærkeligt. Så småt og alligevel så stort. Så lavt og alligevel så 

højt. Så dybt og alligevel så bredt, vore evner fatter det ikke. 

 Og det mener I så lige, at I kan fikse en opslagsbog om og et autentisk drama? 

Okay jeg er med, hvad er der at betænke sig på. Det hele er jo bare min fantasi ikke? 

 

Kære Zigma                                                                                                                        26.febr.06. 

 

Jeg ved du har forventet noget andet end dette her og det skal du også nok få. Det jeg har 

villet vise med dette lille forløb er, at I altid taler med nogen! Hver en tanke og indre dialog er 

noget, der kommer et sted fra. Det kommer ikke fra hjernen, men det kommer som 

energiinspirationer og du har ladet det flyde som det skulle og se om ikke du fik lidt visdom 

spredt imens og se nu dine fingre på tastaturet de er ligesom foran og du laver tastefejl. Læg 

mærke til at du allerede har fået det givet som du skriver, jeg er ikke ”på” lige i øjeblikket, 

det skal du vide. Det du skriver nu er givet dig i energimæssig instruktion i løbet af natten. 

Hele jeres dag er forberedt om natten og derfor er jeres liv tilknyttet andre 

bevidsthedsplaner. Ja, nu må I alle holde tungen lige i munden. Hver dag er planlagt. Og alle 

samtaler forberedt. Lyder det som et kedeligt liv? Nej, livet er jo som det er, nu ved du bare, 

at det hele er planlagt. Jeg ser også, at du fik min besked om de røde lys, det var så til 

gengæld mere direkte jeg der talte til dig. Så, som du kan se, er der mange, mange 

bevidsthedsmæssige ting at holde styr på og det er derfor I går galt i byen af og til med 

clairvoyancer og andre evner som skal udvikles i denne tid og det er derfor, vi har lavet 

konceptet til jer. Konceptet skal bringe jer op på et højere livsenerginiveau med det samme. 
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Der er ikke længere tid til, at man skal hygge sig i åndelige skoler i årevis og ej heller, at man 

skal helt ned og vende som du har måttet med din Pluto i opposition til Venus. Men herom 

skal meget mere komme frem. Men tilbage til det med lysene. Når de 5 røde lys er brændt op 

ved naturligt tilskyndet brug, da er dine bøger færdige og du vil med dem forandre verden. 

 

Kære Zi-am 

Det er den slags udsagn vi har haft lidt for mange af i konceptet og som vi ikke helt kunne 

stole på. Hvorfor vil du have, jeg skal tro på det nu? Hvorfor skal det lyde sådan i denne 

energi som er her netop nu, - ”passer-ikke” –energien? Det er ugunstigt for mig og får mig til 

at tænke på, hvorfor I egentlig ville spille os så mange pus, når nu I sagtens kan være 

ualmindelig eksakte, hvorfor? 

 

Kære Zigma 

Der har været så meget, så meget I skulle lære og derfor har vi vist jer, at nogle ting kan man 

forudsige med bestemthed længe før det sker, men den frie vilje kan også ændre midlertidigt 

på kursen. Dette er alment, men det er ikke det, der gjorde sig gældende i konceptet. Vi gav 

jer et praj om forskellene i udtryk. At tingene ikke blev effektueret skyldtes, at I måtte haste 

gennem det at lære nyt hele tiden. Husk på, at den dag I mødes igen er I ansvarlige for en hel 

del mere end i konceptet, som kun var konstrueret til at have 1.kontaktgruppen i sit regi. I 

har fået åbnet for forskellige hjerneområder og derfor har vi måttet hoppe fra det ene emne 

til det næste uden at færdiggøre hver enkelt energi og hjernekontaktaflæsningsområde. Ja, 

det var et langt ord, men du fik det ret stavet, for du kører ikke længere på automatpiloten. 

Nu er vi begge lige og du er fri til at stille spørgsmål. 

 

Okay, så vil jeg gerne vide, hvorfor I aldrig gav et praj om, at det var sådan I arbejdede? Det 

har jo været et af mine kritikpunkter og en af de betingelser, jeg vil have opfyldt, for at gå 

videre! I kunne lige have givet lyd om, at nu skal I lære dit eller dat og det ville vi så sikkert 

med glæde have gjort. I stedet blev alt stukket ind under stolen og vi følte os til sidst ført bag 

lyset. Og selvfølgelig er det et spil, I har lavet, for at få lys-mørke problematikken vendt. Men 

alligevel, kan jeg få en forklaring allerede nu? Det kunne jo også være, at nogle af læserne er 

blevet utrygge ved at vide, at I faktisk er i stand til at trække os rundt ved håret, om I ønsker 

det. 

 

Kære Zigma. 

 

Som du i morges havde dine tanker omkring vore navne, så er også forklaringen. 

Vi kan kun gøre det, som din sjæl tillader! Og det vil i bog nr. 2 fremgå med al tydelighed, 

hvor logisk og naturligt det er. Lige nu er jeg Zi-am og du er Zigma. Disse navne er valgt 

fordi de tjener et alment formål. Zigma er en anden energi end Sigma, som betyder summen 

af alt. Og det vi gør med dig lige i øjeblikket er at give summen af alt, som I har været 

igennem i konceptet. Det er en proces, hvor du får samlet de 7 kendte stråler, så du derefter 

er parat til at åbne bevidst for den 8. 9. og 10. stråle, som er dét, det nye koncept handler om. 

Zigma er altså dit udviklingsnavn indtil du er Sigma. Kan du se hvor holistisk vi arbejder? 

Intet er overladt til tilfældighederne!!! Og derfor har alt i mindste detalje været planlagt fra 

hver jeres fødsel og i alle parallelle hændelser. 

Det største problem I har på Tellus er jeres frygt for ondskab og smerte og I har den fordom, 

at det I frygter, det får I. Så alt i alt har vi for at konstruere det hele benyttet os af alt, hvad 

der fandtes i matrix og det kollektivt ubevidste og det har været med det formål at 

konfrontere jer med konsekvenserne af jeres dogmer, jeres love og regler, jeres fordomme, 

jeres religioners forvrængede billede af virkeligheden, jeres esoteriske viden, ja stort set alt, 
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hvad der foregår i jeres verden. Det har været ekstremt kompakt, hvorfor vi også måtte lade 

jeres dagshukommelse vige for at nå målet. Alle medvirkende har haft deres opgave at udføre 

og det er ikke nogen tilfældighed, at hverken clairvoyante eller andre har ladet konceptet 

nedgøre. De vil dog nu, om de læser denne bog finde ud af, hvor ophøjet et projekt det har 

været og at det ikke lader sig udføre af hvem som helst. 

I er alle lemuriske mestre og har haft indflydelse i det jordiske gennem tiderne og er knyttet 

sammen på kryds og tværs. Men alt dette vil vi gøre rede for og du skal ikke frygte hverken 

læsbarheden, underholdningsværdien eller tiden. Alt fungerer planmæssigt og alt hvad du 

skal gøre er at følge med, som du er vant til. Så ender vi der, hvor vi skal og du vil da være 

klar til at genstarte konceptet med de helt rette energier. 

De energier vi har brugt i konceptet havde sit helt eget formål og var specialkonstruerede til 

dette. 

For at få den effekt, det skulle og ikke skulle have. 

I har alle været i tvivl undervejs om et eller andet og følt, at der var noget ”muggent” ved det 

hele. 

Det skulle være sådan for at begrænse antallet af deltagere og varigheden af forløbet! 

 

Kære Zi-am. 

Tror du folk tør læse videre nu? Du afslører jo i den grad, at I har manipuleret godt og 

grundigt med os og er der noget, der kan få folk op af stolene, så er det manipulation! Jeg er 

selv en stor tilhænger af, at vi skal så tæt på sandheden som muligt og at der ikke skal være 

den slags smuds med i mine foretagender –og så er jeg/vi alligevel blevet ”holdt for nar”, om 

man kan kalde det, det! Ført bag lyset af lyset. 

 

Ja Zigma, jeg forstår din omsorg for folk og dit forsøg på at værne dem imod det, der ikke er 

sandheden. Har du tænkt over den version i forhold til dit ødem? Nej vel? Konceptet var ikke 

sandheden, den kommer først nu. Med konceptet blev I jo ført rundt i matrix og ikke i den 

ophøjede del af livet. Eller rettere I fik noget af begge dele. I var nødt til at forhøje jer 

energimæssigt for at kunne hæve jer tilstrækkeligt ud af matrix og derved studere den. Det 

har ført jer vidt omkring og da I skulle iagttage matrix på flere planer, blev I også nødt til at 

hæve jer tilsvarende i energi. Derfor er det en klar sandhed, at I har haft højeste energi til 

rådighed, som kan modtages på Tellus i øjeblikket og I fik lov at bruge den i den mængde, 

som skulle til, for at I nåede at indse flere forhold omkring det jordiske liv og verdenerne 

omkring det rent fysiske. 

Vi er helt på det rene med, at I ikke har fået en livslang undervisning og ståsted i astral 

clairvoyance, som folk ellers ynder at være vidne til. MEN I har fået lov til at se, hvad 

fremtiden bringer og det vil komme med åbningen af det nye koncept. 

 

Du får mig altså ikke til at åbne noget igen, som jeg ikke ved hvad er. Jeg forlanger at vide, 

hvad det næste indeholder og om det også bare er sådan et midlertidigt ”flop”. Hvordan kan 

jeg være sikker på, at det næste er ok? 

 

Fordi det første var ok. Alt, hvad du laver, er jo givet på forhånd, ligesom din skrivende 

indledning i dag. Derfor fejler heller intet! Intet kan fejle! 

Der kan være krusninger på overfladen som vi og I ikke kan lide, men I er selv med til at 

dreje jeres virkelighed, fordi I er intelligente og ikke som regnormen, der blot udfører sit 

arbejde uden at reflektere over det. Jeres formål med at være på Tellus er dog det samme! 

You are the lucky one, you´ve got the brain! Og læg så mærke til, hvad I bruger den til! 
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Vil det så sige, at al nød og elendighed, alle krige og selvmordsbomber og hvad der ellers 

ruller frem på jorden i disse tider og før dette er planlagt? 

 

Ja! 

 

Hvordan det? Og hvordan lige med den frie vilje, hvordan skal den så forstås? 

 

Alt dette kommer vi tilbage til, men en god begyndelse er dog, at I begynder at tænke 

anderledes og kræver, at udvikling skal ske med glæde og ikke i smerte. Når I har forstået 

det, da er I rede til at udvikle jer i kvantespring og I vil forlade frygten for den nye tid. I har 

bevæget jer i træghed, fordi 

energierne omkring jer var af en sådan beskaffenhed, at de drog jer med i spiraler. I skal ud 

af denne forståelse og det kræver, at I får et enormt globalt løft. Dertil skal I alle have 

harmoni i jeres 7 stråler for allerede nu, er de nye stråler stærke omkring jer og det udløser 

magtkampe og terror. I er slynget ud i en rensnings- og harmoniseringsfase over hele kloden 

og det vigtige er, at I får vendt dette rigtigt. Sker det ad frivillig vej, da ophører terroren af sig 

selv i og med, at der ikke er spejlingsmulighed for frygt, magt osv. Derfor er det op til jer selv 

at tage fat og den frie vilje er hele tiden i brug. I kan ikke undvære den frie vilje, fordi det er 

den, der er udtryk for jeres aflæsning af øjeblikkets potentialer og man skal kunne afbryde en 

svingningsenergi med sin frie vilje, hvis det, man har gang i, vil sætte et forkert flow i gang. 

Lad mig give et eksempel : Hvis du står i en forretning og pludselig får indskydelse til at tage 

en vare og forlade butikken uden at betale for den, så skal du kunne afbryde den impuls, 

såfremt det ikke er i din favør at blive grebet i tyveri eller for den sags skyld om tyveriet 

lykkedes, så blive skyldig i det skjulte og ad den vej måske starte det I vil kalde en negativ 

spiral, fordi alt har konsekvenser. Men problematikken er slet ikke så simpel som den tager 

sig ud, da det netop kan være den frie viljes lod, at skulle bringe dig i tyveknægtens klæder. 

Set i længere perspektiv skal du måske gøre verden opmærksom på, at der ikke er ligelig 

fordeling af de rigdomme, der forefindes på jorden. Måske bare dig selv. Du vil begynde dit 

eget lille oprør og du vil opdage, hvor lille du er i forhold til de lovmastodonter, der har skabt 

matrix. 

Og når du dertil, er du faktisk længere end den lovlydige, du vil gå ind i studier af vrede, 

afmagt og et væld af andet astralt stof. MEN jeg vil ikke anbefale den vej. Nej vort ærinde er 

nemlig at hæve jer ud af disse astrale studier, altså ud af disse laveresvingende følelser og op i 

de højere luftlag, hvor tilgivelse, entusiasme, villighed og samvær og sameksistens er baseret 

på indsigt, kærlighed og visdom. Tiden er inde til, at I forlader niveauet for det lavere astrale 

lag og finder ind i et højere astralt og højere mentalt felt, hvori I kan hæve energien globalt og 

naturligt uden kamp. 

 

Okay, men nu er vi jo altså mange, mange mennesker på jorden og alle har deres bud på, 

hvordan her skal være og deres egen måde at gøre tingene på, så hvordan skal det lige kunne 

flytte noget at jeg starter et lille koncept i samarbejde med jer? Og selvom jeg har set det 

geniale i den måde I fik det nedlagte koncept til at forløbe på og ligeledes den fantastiske 

fremtid, der ligger foran os i måden at få friheden på, så er der alligevel noget, der siger mig, 

at vi har langt igen. Også selvom vi i konceptet er fra hver sin sjælegruppe og derved kan 

påvirke langt omkring via det. 

 

Kære Zigma 

Nu er det jo sådan, at det ikke kun er jer i fysisk form, der trækker på samme hammel og 

derfor vil kontakten til engle, mestre og andre riger jo blive øget betydeligt. Det kan ikke 

undgås, og vi fra galaktisk side har også allerede modtaget besked om, at vi må henvende os 
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til jer. Derfor vil dette løft være uundgåeligt og til stor glæde for jer. I har kun jer selv at 

frygte, om man så må sige!  

 

I esoterisk sammenhæng får man altid at vide, at kontakten skal tages af os og at engle osv. 

kun må handle, når man beder dem om det. Mange vil betegne jeres ankomst som overgreb. 

 

Ja, kære, hvis du vil have magten over dit barn, vil du så ikke sige, at der er nogen, det ikke 

skal lege med og vil det så ikke netop blive spændende at udfordre det forbudte eller vil det så 

ikke netop ende med, at man ramler ind i det, der er forbudt og måske frygtet? 

Eller ønsker du ikke at skåne dit barn for udfordringer, der er for risikable i 

udviklingssammenhænge? Der er flere måder her, at tænke på. 

Jo såmænd, I projicerer jeres tankegange over på noget, som hører en anden dimension til og 

som ikke kan spejle jeres verden. Beklager, men tiden er inde til at få alle jeres fordomme ind 

i transformationens ild. Her vil de blusse lystigt et stykke tid og det vil give jer ro til at vise 

verden at det er konstrueret viden, og det vil blive åbenlyst for jer, at I ikke kan lave dette 

skel. Du kan heller ikke forhindre din nabo i at tænke på dig og ligeså snart dette sker, er 

energien sat i gang og når til dine kyster for energi og optages her, netop fordi vi alle er et og 

alle har fælles kyster og dermed kosmisk opHAV. Vi er alle ét og du kan ikke slippe fri af det, 

men du kan avancere og du kan rydde op efter dig! Og dermed rykker vi et godt skridt 

nærmere det sorte hul, som slutteligt vil forene os med Skaberen igen. I samme sekund bliver 

vi ét i denne og kan senere slynges ud i en ny form for knopskydning i et nyt univers og til 

stadighed leve som en del af Skaberen. Skaberen er ét. Skaberen er både centrifugal- og 

centripetal-kraft. Og dette kan du opleve på Tellus og dette kan du samle igen og i det øjeblik 

du samler dualiteten så har du bragt dig nærmere Skaberen og hjælpen dertil ledes af Gud, 

som også er en del af Skaberen, men ej identisk hermed. Gud er Skaberens piccolo og dem er 

der mange af rundt om i universet. 

 

Nå , nu runder vi vist blasfemiens hjørne eller hvad ? 

 

Nej, nej men enhver opvågning kan være smertefuld og benægtes. Det første I må gøre jer 

klart er, at INTET er, som I tror, det er. Og det skyldes at I nu bevæger jer ind i en ny 

tidsalder, hvor I som sagt bevæger jer fra at have fokus på det astrale plan til at åbne jer for 

fokus i det mentale plan og dermed også det mentale plans åndelighed og her er ”manden 

med skægget” en saga blot. Det hele handler om, hvor fokus er sat og det er dét, der udløser 

jeres krise på Tellus. Men vid, at vi har redskaber til at hjælpe jer med og den dag I går fra 

det mentale plans fokus og til det åndelige plans fokus, da er I ikke længere fysiske 

eksistenser. Det er allerede ved at ske, men I må forstå procedurerne undervejs. Så du, som 

ikke kender hele den esoteriske verdens åndeligt astrale fokus, du er sådan set nærmere nuet. 

 

Mon ikke lige du skulle uddybe det? 

 

Så gerne.  

Nu skal der sluges kameler! 

I har forskellige hjerter og forskellige hjerteenergier at tage af til jeres opstigning i energi og 

fokusering. Hidtil har I betjent jer af det hjerte, som er tættest på det fysiske. I energimæssigt 

sprog betegnes det ”hjertechakra” og er lokaliseret som en energihvirvel på brystbenet. Men 

alt det I ved om dette, tilhører det astrale aurafelt udenom og i kroppen! 

Det næste, der skal ske er, at I bevæger jer ud i det mentale aurafelt og afdækker dette. Det 

betyder, at der nu er færre chakra i dette felt og at nogle energifelter smelter sammen. Det 

betyder at I får mulighed for at komme i tættere kontakt med os, som betjener os af 
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”mentale” energier og det betyder også at hjernen får en helt ny funktion og bliver nødt til at 

sættes i stand til at fungere og tyde verden i disse energier. Dette hænger atter sammen med, 

at der i fremtiden åbnes nye kosmiske energier i jeres del af universet og disse skal 

bevidstgøres, som før fortalt. I mærker det som stress og et antal nye civilisationssygdomme. 

Lad jer ikke skræmme af det, men som sagt før, I er uden skyld, I kan ikke arte jer 

anderledes, for I er ikke herre over disse universelle åndedrag. Det er uundgåeligt, men I 

behøver også hjælp og dertil er vi sendt. Eller rettere vi har været der alle dage, det skal blot 

først nu komme for en dag hos jer, som rodrace. Dette vil vi også komme mere ind på. 

Er der ellers mere lige nu? 

 

Ja, hvor længe bliver denne kommunikation ved? Ikke fordi jeg egentlig tager afstand fra 

den, det går jo nærmest af sig selv. Men alligevel? 

 

Til lysene er brændt ned og du igen er harmoniseret m.h.t. alle 7 stråler. 

 

Gennemgår læseren samme harmonisering ved den blotte læsning af dette? 

 

Ja, sådan er bogen tænkt. Der vil gives viden og visdom undervejs og de provokationer, der 

måtte være og som mest ligger i underbevidstheden hos læseren vil opløses i takt med at 

kærlighedens 2. stråle aktiveres i den enkelte. 

 

Kan man vitterlig stole på det? Jeg synes altid folk har så travlt med at udtrykke at dette og 

hint ikke virker og at det er opspind og urealistisk osv. i samme skurre. Er det modstanden 

mod at flytte sig og omforme sin forståelse af altet eller hvad? 

 

Ja, det er det til dels, men det er også fordi, I først nu bliver opmærksomme alle sammen. 

Mange har jo udtrykt, at mørket har hærget jorden og at jeres bevidsthed er blevet tilsløret. 

Dette er en sandhed med visse modifikationer og vi ser på mørket som begreb senere. 

 

Kære Zigma                                                                                                              27.februar 2006 

 

Jeg vil gerne, at vi fortsætter denne dialog omkring emnet troværdighed. 

Du har haft en del ”kvaler” med dette og mange vil få det i fremtiden. Vi har sørget for, at du 

har afprøvet alle mulige slags forhindringer i dit kanaliseringsarbejde. Men du skal vide, at 

du aldrig er gået fejl i byen! Dette siger jeg ikke blot for at støtte dig, fordi du i øjeblikket er 

gået med til et temmelig vovet stykke kanaliseringsarbejde fra åndelig side, tilsendt dig i en 

helt anden form end ventet. Selvfølgelig behøver du også et klap på skulderen, for du er jo 

ikke nogen almindelig kanal. 

Men mit ærinde er snarere, at vi tager den tørn, der hedder kanalisering. Hvad er det for 

noget og hvordan lader det sig gøre????? 

Du har som sagt prøvet alt, hvad dette begreb indebærer og har ofte været i tvivl om hvor 

grænsen for ren kanalisering og ren inspiration går. Det skal jeg sige dig. Du kan mærke det 

på skriften. Du kan mærke det på indholdet, du kan mærke det på intensiteten, du kan 

mærke det på ordvalget og overraskelserne i måden det kommer på. Du har altså ret så 

mange facetter at støtte dig til. Alligevel bliver I i tvivl. Det skyldes jeres fordomme om den 

guddommelige verden. Det skyldes jeres krav og resonementer. Det skyldes jeres tvivl 

grundet liden indsigt i, hvorledes alt er skruet sammen og danner jeres verden, som I ser den. 

Det første I skal vide helt ind til marven er, at alt består af energi,- potentialer, bølger og 

strøm. Heraf er polaritet og magnetisme også vigtige faktorer for jeres verden. Vi bruger 

polarisering meget i vor kommunikation for at danne de holistiske billeder i jeres sind, som 
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gør at I f.eks. kan modtage et billede fra os. Og når I selv bliver dygtigere til dette 

billedskabende mentalarbejde, da bliver I også i stand til at kommunikere med andre 

verdener og andre fysiske verdener som I i øjeblikket har en fordomsfyldt barriere overfor. 

Jeg tænker her på kommunikation mellem dyr og menneske, plante og menneske, insekter og 

menneske osv. Men I vil lære det og I vil få meget at vide ad den vej. Hvad betinger f.eks. 

trækfuglenes adfærd? Der er jo meget mere til dette emne end vind, vejr og fødeforhold. Det 

kunne jo være de havde en rapporteringsopgave, eller det er måske for vildt for jer endnu at 

tænke således? 

Men al kommunikation sker i bølger og via polaritet og deraf strøm. Elektriske potentialer. 

Jeres hjerne responderer på elektrisk ladning og I har bl.a. udnyttet dette til den lægelige 

behandlingsform som kaldes elektrochok. Men I har sandelig også brugt det til tortur. Og 

således kan I se, hvordan polaritet får en viden til at gå i yin eller yang. 

Polaritet er meget væsentlig for jeres verden og det er der nu ved at blive gjort op med, fordi I 

skal opløftes til at have fokus i det næste auralag. Mentallaget. I mentallaget er ”opfindelsen” 

dét, den er og derfor kommer brugen af opfindelsen til at afhænge af det følelsesmæssige og 

lavere mentale plan. Her skrues bevidstheden sammen og idéerne bruges til det, man har for 

øje. Vi skal senere vise hvorledes dette ikke kun skaber jeres verden på godt og ondt, men at 

denne elektriske ledningsvej bestemmes af ”renheden” i de auriske legemers friktionsenergi 

og energihvirvlernes polaritet, bestemt af vortexlignende strømning. Jeg ved det lyder 

indviklet og en tegning ville være på sin plads.  

Jeres aura består af flere lag og underliggende lag, som alle formidler svingninger til bestemte 

responderende felter i jeres hjerne. Bestemte frekvensområder i svingning betyder altså, at I 

kan opfatte lyd, billeder, dufte, smerte osv. og sætte disse elektriske og molekylære impulser 

sammen til en meddelelse. Og det er såmænd ikke stort andet, når det gælder de højere og 

klarere sanser. 

MEN der er én bestemt faktor, der gør sig gældende og det er, at grænseværdierne mellem de 

forskellige opfattelsesverdener ikke kan overskrides! Og det gør, at man aldrig med et fysisk 

apparat kan trække den viden, der er meddelt en person i klarsansning, over i den reale, 

fysiske verden. Derfor er vinden også et godt eksempel på de strømme, der er i universet, 

selvom de egentlig ikke er vinde. En vind kan du ikke se, men du kan se det vinden gør ved 

dine omgivelser. En vind kan være helt stille, men alligevel er potentialet for vind altid 

tilstede. Uanset om den er aktiv eller ej, så er den der. Kan du følge mig? 

 

Ja, det kan jeg sagtens, og jeg mener også at kunne forstå strålebegrebet nogenlunde ved at 

lave en parallel. De stråler der elektromagnetisk styrer vor verden og vor adfærd osv. de er 

der egentlig hele tiden, men er ikke altid ”udkrystalliseret” som aktive medskabere her. Er 

det ikke nogenlunde sådan. 

 

Jo og uden du ved det, er du faktisk på vej over i et andet emne, som bliver meget mere 

interessant for jer i de kommende år og som I kun lige er begyndt at beskæftige jer med. Disse 

”vinde” i universet er faktisk dem, der udkrystalliserer sig som fast stof og derfor har I også 

en lang vej at gå ved at lytte til jordens faste byggesten. De kan fortælle jer en del om årene i 

universet og dets tilblivelse. I vil også senere forstå et udnytte lige bestemt samme 

strålefrekvenser som er oplagret i krystaller til at lave ny teknologi med. Så det nytter altså 

ikke, at blive ved med at adskille videnskab og åndsvidenskab. Det bliver nemlig ét og det 

samme om nogle år. Hvor får videnskabsmændene deres impulser fra? Det er via samme 

klarsansning som I bruger i den alternative terapis hellige navn! I skal blot forstå, at I skal 

gøre op med gamle fordomme her om heksekunst, orakler, drømmetydning, mirakler osv. 

Den dag, man gør det, da vil I også være inde i varmen. 
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Hvad tænker du mere præcist på? 

 

Ja, du ved jo, hvordan du har kunnet flytte 15 personer på én gang ved blot at tale ordet fra 

vort plan. Det kan ingen i lægeverdenen præstere og det bliver de nødt til at forstå på et 

tidspunkt. Energi rigtig anvendt gør noget målrettet ved alt. Det ligger i sagens natur, at 

ændrer du det energipotentiale, der ligger gemt i folk og gør det aktivt, så sker der noget med 

det faste stof. 

 

Jamen, der er jo lavet mange forsøg, hvor man med bestemthed går ud i befolkningen med 

besked om at healing og homeopatisk medicin ikke virker på trods af empirisk viden. Hvorfor 

lykkes det ikke? Hvad vil bestemme et bevis? Det er jo svært at bevise, at laver man en 

fjernsynsudsendelse som vil lokke clairvoyante i en fælde og ligeledes laver undersøgelser af 

folk med udvidede evner, så skader man lige netop det flow, der er så fint og kan aflæses i 

uforstyrrethed og med den gode vilje som bærende energi. Hvorfor kan vi ikke gøre det 

overbevisende nok? Der er altid en æra af ”Han/hun snyder nok!” og beskyldninger om 

kvaksalveri i luften og hvordan kan vi f.eks. få lov til at hjælpe med energimæssige 

redskaber? 

 

Ja Kære, det piner alle jer, der i tidens løb har set resultater af jeres energimæssige indsats, 

men overbeviste, det er den traditionelle videnskab altså ikke. Derfor skriver vi denne bog. 

Tiden er inde til en forandring og 2006 vil være året for denne forandring. Vi vil komme så 

tæt på, at I ikke kan undgå at flytte jeres viden. I er i masser af år blevet ført bag lyset m.h.t. 

benægtelse af, at der er liv andre steder. Mennesker er blevet sendt i døden, fordi de havde en 

viden som ikke måtte komme ud og i stedet for er I blevet spist af med fiktive månelandinger 

osv. Nej, der skal ryddes op i jeres verden, men ikke på den måde I forventer det. Det vil 

nemlig være noget af et katastrofalt chok at få om I pludselig blev total bevidste om det hele. 

Derfor må jeres små satellitter og sonder også lades med viden efterhånden som I kan tåle det 

og hologrammer af månelandinger osv. vises jer. Alt følger potentialet i de dominerende 

”vinde”. Jeres verden går som vinden blæser, fordi I endnu ikke er fuldt bevidste. Men det 

sker i disse år. 

 

Skal vi lige tage en pause. Jeg synes vi begynder at gentage os selv, sådan indirekte og jeg 

bliver mod forventning også meget træt i mit legeme nu. Jeg skulle ellers mene, at hvis det var 

Lyset, jeg arbejdede med så ville jeg blive ”høj” af det. Det er jo guddommeligt og skulle løfte 

én til uanede højder og i stedet sidder jeg her og bliver øm i kadaveret. Jeg er sikker på, du 

har en forklaring, når jeg er tilbage. Åh, jeg må holde pause nu, jeg bliver urolig og kan ikke 

sidde stille og får signaler flere steder fra i kroppen på en gang. Hvad har du gang i? Okay, så 

trykker jeg ”gem som” og vi ses om lidt. 

 

Kære Zigma 

Så er vi klar igen. Jeg ville bare erindre dig om at tage en pause indimellem, jeg skal nok være 

der igen, når du atter sætter dig. Det har været et ømt punkt hos dig og har af og til givet dig 

nervøsitet. Sæt nu forbindelsen til det andet plan forsvandt?? Men det gør den ikke med 

mindre den i perioder ikke skal bruges. Du er netop færdig med en sådan periode, hvor du 

ikke skulle bruges aktivt som kanal. Det har undret dig såre og det har både gjort dig vred og 

ked af det, men som du ved, har vi haft konceptet at tage vare på. Og perioden er en del af 

det, som senere skal have en pointe. Det med at fungere som kanal under svære forhold har vi 

trænet dig i og I skal blive enestående kanaler, alle som ønsker det, i det kommende koncept. 

Som du ved, er det fra vort plan, vi giver den uddannelse, som hver enkelt skal igennem og 

ikke før I når et vist niveau slippes I fri med jeres frie vilje.  
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I har i konceptet erfaret, hvad den frie vilje kan gøre, når den kombineres med uvidenhed og 

stolthed for ikke at tale om religiøse fordomme. Det er i sig selv en giftig cocktail.  

Forklaringen på, at I ikke bare får resultater som videnskaben kan godtage, er, at tiden til at 

I får de stærkere energier til rådighed først er inde, når et vist bevidsthedsniveau er nået på 

Tellus. Derfor er der et vist flow af brugbare energiformer som gradvist frigives til jer. Et 

stort scoop var Reiki-energien og dens udløbere. Endelig en fælles forståelse med en 

energimæssig indgangsvinkel, som også rykkede jeres hjerter. Meget planlagt, meget planlagt. 

Men nu skal I videre til nye energier og tingene skal kobles sammen. 

 

Hvad mener du med, at forbindelsen ikke kan forsvinde igen og jeg synes, du antyder at vi 

har begået fejl med den frie vilje. 

 

Det jeg mener er, at er man udviklet, så er man udviklet og er antakaranakanalen bygget, så 

er den bygget og intet kan ødelægge den! Heller ikke døden.(Det var nyt hvad?). 

 

Ja, men jeg vil gerne have at vide, om vi har misbrugt vore kompetencer?! 

 

Kære, det har I ikke!! 

MEN I har fået set jer selv som healere og kanaler. I har kunnet iagttage, hvad jeres frie vilje 

ville gøre om I kunne jonglere frit med energierne. Men kære, energierne havde indbygget 

kærlighed, intelligens, viden og visdom. Det havde I jo også fået at vide. Det vil sige, at det er i 

sidste ende energierne selv, der er ansvarlige for det, der skal ske. Ligesom de universelle 

vinde er det. Forstår du? 

Dette er sikringen! Energierne kan du ikke styre, før du er på højde med dem. Det vil sige i 

det øjeblik du selv er udviklet til niveau med energien, da kan du bruge den. 

 

Hvordan kan det så være at kursister kunne heale efter at have hørt jeres ord i knap en time? 

Hvordan åbner I for de potentialer og indretter energien sig måske efter den enkelte i niveau? 

 

Ja. 

Det er således, at det er bestemt, hvem der skal heale hvem i det jordiske felt. Det kræver en 

meget fin tilrettelægning og vil for jer lyde obskurt og uladesiggørligt, men det er nu 

imidlertid sådan og du vil forstå det senere, det er faktisk en form for magnetisk tiltrækning. 

Det er i øvrigt noget I skal lære at aflæse, da ville I komme helt ud over problematikken med 

kvaksalveri! Problematikken er skabt af skuffelse, vrede, afmagt, magt og hævntørst. Det har 

været uhyre ugunstigt for jer. 

Angående det at åbne for potentialet af energi i den enkelte er en smal sag for os og er nøje 

planlagt at ske til ret tid. 

En af vore reguleringsmekanismer for dette var jeres hjemmeside for konceptet ”Opdriften.” 

Ved at bruge polaritet og et ganske uventet ordforråd og ordsammensætning kunne vi holde 

folk fra at melde sig uigennemtænkt til konceptet. Konceptet skulle jo ikke bestå af flere 

personer end de 1.-kontakt-implicerede. På samme måde kunne vi vække tiltrækningskraft og 

frastødning via vor kommunikation. Bliv ved at holde dig for øje, at vi har villet vise jer noget 

om jer selv. I har måttet konfrontere ganske dybe lag af jer selv, hvor I har haft fat i både 

ulydighed, begær, intolerance, Fanden og hans pumpestok, om jeg må være så fri !!! 

I er blevet trukket gennem de mørkeste kroge af jer selv, men samtidig har I lært 7 forskellige 

healingsmetoder, klarhørelse, klarsyn, klarsansning, klarlugt osv. I har benyttet jer af 

tidligere livs indhold, stokkemetoder i det helliges navn, manipulation i det helliges navn, 

konfrontation med besættelser og onde ånder jo, I er sandelig blevet prøvet af på jeres sjæls 

styrker og samtidig er I blevet åbnet for sansning af planeternes energier, engleriger, 



 26 

mesterenergier osv. Jo, I har fået i pose og i sæk, men vi lod hele tiden tvivlen komme jer til 

gode. 

 

Hvad mener du med det? 

 

Jeg mener, at tvivlen gør jer søgende! 

 

Jeg synes altid jeg er blevet belært om, at tvivlen var min største fjende?! 

 

Ja, for det var i konceptets interesse! Så havde du en fjende at komme til livs og du er jo en 

stædig gammel rad er du. Du VIL bare ikke lade dig kyse! 

 

Ja, det kan du have ret I og jeg ser også, at det er en af de evner, jeg stadig kan spejle i min 

omverden og det har vel også en pointe? 

 

Ja, om du ikke havde været stædig, havde du aldrig nogensinde kunnet gennemføre det, der 

er givet jer på Jorden gennem dig. Aldrig havde vi heller kunnet få konceptet til at vare i den 

tiltænkte periode og med de vedvarende modstandere, om ikke disse også havde besiddet en 

vis form for stædighed. 

Jo, allerkæreste, jeres stædighed er ophøjet og Gud bevare den i sin form til ret tid. Jeg må le. 

 

Nå, nå, nå. Det lyder som om du er fuld af planer gamle ”gøje”! 

 

Ja, det er jeg også. Men vi to er jo ikke de eneste, der udgår fra Ara. Havde du luret det? 

 

Jeg tror ikke jeg har luret noget, det kom bare. 

 

Okay, men vi er mange, der er udgået fra stjernebilledet Ara som et fælles udgangspunkt for 

konceptet, selvom vi kommer mange steder fra i universet og mødes i dette enorme og vigtige 

projekt. 

 

Har den Galaktiske Føderation til huse der? 

 

Nej, den Galaktiske Føderation eksisterer overalt i universet, men ja, vi har en base der, for 

kontakt. 

 

Hvorfor netop der? 

 

Fordi den måde man lever på i dele af dette stjernebillede skal danne model for den nye tid og 

vise vej til ”Utopia”. 

 

Kan vi få mere at vide om dette? 

 

Ja, når konceptet atter starter med sine nye energier, da vil det være kærlighedsenergien fra 

Ara, der er indlagt i de strømme, der så generindres i jer. 

Det med at sætte jer i stand til at heale og åbne for bestemte frekvenser er egentlig blot at lade 

jer generindre. Det gøres ganske enkelt ved at I generindrer disse energier ved at præsentere 

jer for formen igen i det jordiske. Det er ligesom når jeres børn laver ”kager” i sandkassen. 

De putter sandet i en form og banker det ud af formen igen. Og så har de en kopi af formen til 

rådighed. 
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Er de energier vi får til rådighed så blot en kopivare? 

 

Nej, det er de ikke. I og med at I genkender energien er I i stand til at differentiere denne 

energi ud blandt universets energier i dets energisuppe. 

 

Hvor smart! Men kræver det så noget af den hjerne, der er i brug allerede eller er det nye 

hjerneceller/områder, der skal vækkes? 

 

Det er evner I har med jer og som gør, at I kan reflektere på de energier, der styrer jeres liv 

fra fødselsøjeblikket, som I kender, når I benytter jer af horoskopmæssig tydning af livet. Det 

ligger blot ubevidst I jer og bestemmer hver jeres unikke jeg. Det, der så skal til at ske nu, er 

en øget fornemmelse for denne guidning via energier, så I får fat på de højere svingninger og 

dermed meddelelser som kommunikeres via energierne. Som er indbygget i energierne, som 

er energierne. 

 

Okay, jeg forstår. Men universet er jo så komplekst og vor verden er så kompleks med sine 

manifesterede energier i fysisk form, hvordan kan det lade sig gøre? 

 

Det kan det også kun ved at jeres bevidsthed i perioder indhyldes i slør eller en form for si 

indsættes. Og det er det, der skaber de forskellige verdener i universet. Det er de enkelte 

stjernenationers slør, om man vil. Derfor har alle himmellegemer deres unikke energi p.gr.a 

de slør, der lægges om dem. Det er også grunden til, at I og vi ikke bare kan kommunikere 

alle sammen sammen på en gang, men at der er startet en føderation, som kan oversætte 

hinandens signaler og skabe samklang i universet. Tja, sådan forenklet sagt i jeres 

billedverden. Men nok om det. 

Vi arbejder hen imod et fælles sprog og intergalaktisk forståelse. Alligevel er vi nødt til at 

kommunikere på jeres præmisser og I er nødt til at åbne jer for vore signaler på en måde, så I 

anerkender at noget taler gennem jer, og det kan være vore impulser. Eller f.eks. en planets 

impuls. 

Alt er kommunikation og alt er således også lyd og bevægelse. Udtryk som man kan lære sig 

at aflæse og forstå. 

 

Jeg synes det lyder fint, men her på kloden betragtes det fortsat som ”sygdom” og man vil 

nok også hævde, at denne dialog er min fantasi eller at jeg er ”psykisk syg”. Hvordan når vi 

ud over kanten med den viden vi har, for som du nævnte, så gør vi hinanden ondt ved at 

nedgøre noget så fantastisk som kommunikation over dimensioner? 

 

Jeg nævnte vi vil gøre det med denne bog, men du er jo lige begyndt på den, så det er vel 

svært at vide, hvor den fører dig hen. Men hold fast i de billeder du hidtil har troet på. Du vil 

da når bogen er færdig blive bekræftet i, at vi er to forskellige eksistenser, som taler sammen 

og at jeg ikke blot er en del af dig selv i gængs forstand, for vi er jo alligevel alle ét. Det er jo 

det, der gør det hele muligt. 

 

Zi-am. Jeg vil gerne vide hvilket plan du kommunikerer fra, eller med, eller hvordan man nu 

skal spørge om det. 

 

Jeg er ikke helt med? 
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Jo, nogle kan tale med afdøde personer, nogle med engle, nogle med mestre, nogle med 

rumvæsener, alfer, gnomer, jordens indre folk osv. osv. Nogle taler med vinden, dyrene, 

planeterne mineralerne. Hvor kommer du ind i billedet? Nogle gange har jeg modtaget 

”Jesu” ord eller for den sags skyld andre kendte og ukendte væseners ord. Hvordan kan 

”Jesus” være alle steder og hvorfor er det ofte, næsten belejliget, i forvejen kendte 

eksistenser? Jeg har lidt en teori om, at det er en selv man har fat i, bare på et andet niveau 

eller felt af ens bevidsthed, der svinger med navnet. På den anden side har jeg også hørt ”Det 

indre Råd” som en mulig enhed i bevidstheden. Hvad er hvad og hvor meget er mennesket 

selv og hvor meget er mestres og engles udsendte medarbejdere, sendebude, reportere om 

man vil kalde dem det?  

Og det er vel ikke sådan at ethvert af disse væsener ubetinget har en for os gunstig energi? 

Og hvad med al den polemik om beskyttelse mod mørkets eksistenser med diverse 

besværgelsesritualer og lignende til følge? 

Hvordan er din holdning til dette og hvordan ved vi, at vi ikke bare er os selv og at en del af os 

spiller os et pus og finder på dette her? Det føles som noget, vi aldrig vil kunne komme 

overens med, men bare må acceptere, at sådan er menneskets sind. Der er bare det ved det, at 

vores hund også reagerer på noget og det er ikke bare mig og måske min udstråling den 

aflæser, det er også noget, der ikke foregår i samme rum som den og jeg befinder os i. Vi 

hører det begge to. Registrerer tilsyneladende det samme. Og jeg har ofte oplevet at både min 

datter og jeg på samme tid mærker duften af røgelse, selvom vi bare sidder stille i hver sin 

sofa. Jeg er jo ikke enestående i den sammenhæng, millioner af mennesker og dyr har det 

således. Men alligevel er man tys, tys om det og det er i hvert tilfælde ikke det, man buser ud 

med i en jobsamtale. Og enhver ved også, at man ikke skal komme frem med den slags, når 

man har konsultation hos en læge. Hvorfor er det sådan? Hvorfor skal vi fornægte disse 

iagttagelser? Jeg er selvfølgelig klar over, at de skal frem i lyset nu, men alligevel? Hvorfor 

fortæller store jordiske åndelige overhoveder ikke om disse oplevelser? Enten er de ikke 

værdige som åndelige ledere, hvis de ikke har oplevet andet end det fysiske plan eller også er 

det belejligt at fortie disse ting! Hvorfor er der ”psykisk sygdom” som betegnelse for det 

åndelige plan – og dets pres? 

 Magt, kommer til mig, som et stort ord. Er det derfor, I betegner dette nye interessefelt som 

”Den stille revolution”, fordi mennesket stille og roligt forliger sig med at kommunikere 

multidimentionelt ligesom det er muligt at multitaske i det fysiske? 

 

Det er mange spørgsmål i et spørgsmål. Det vil tage tid. Jeg synes du skal logge af nu og spise 

din frokost. Tag en pause og se om du er i form til svaret lidt senere ellers tager vi det i 

morgen. Det haster ikke mere end det jager. Men dine spørgsmål er relevante og på sin plads 

og du ved jo også selv, at du er rebel på det område! Og har smagt pisken for det! Sølle dig! – 

Hvis ikke lige det var for vore aftalers skyld. Dette er nemlig også et stort område, vi ikke har 

berørt endnu. Jeres ansvar og jeres opgaver. 

 

Hej Zi-am.                                                                                                               28.februar.2006 

 

Så kunne hun være der! Klokken er over 9.00 i dag, men jeg synes, jeg bliver træt af dette 

her, jeg orkede heller ikke at lave mere i går. Jeg synes også, jeg sveder, som var jeg i 

overgangsalderen. Jeg har ikke taget Q10 i et stykke tid nu, jeg eksperimenterede lidt med det 

og fandt ud af, at det havde noget med dette arbejde at gøre på en eller anden måde, som om 

kanalisering eller healing trak på Q10 reserverne. Kan det være rigtigt og i så fald hvordan 

hænger det sammen?  Da konceptet kørte, lagde vi jo også mærke til, at vi blev inaktive og vi 

sad hvor vi sad og alt manuelt arbejde forstummede - også de, der var vant til at dyrke 

motion blev passive. Vi blev trætte af det, som egentlig skulle være livgivende! Og Q10 har jo 
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noget med muskler og deres mitochondrier at gøre, ikke? I stedet for at forklare lod I 

teorierne om ”mørket” florere bag facaderne. 

Samtidig var vi også i en tilstand som svarer til de beskrivelser, jeg er stødt på, af Tao. Der 

var vi permanent, men kunne alligevel iagttage, at vi ikke kunne fungere ”normalt” i 

samfundet på de præmisser. 

Som jeg sidder her og remser disse symptomer op, slår det mig faktisk, at vi har fået 

forstærket den tendens, der er i samfundet generelt. Stress, stillesiddende arbejde, træthed, 

koncentrationsbesvær, behov for stimulanser, vort sukkerindtag blev anderledes, mad i det 

hele taget. Vi mistede lysten til at lave mad og fast-food blev eneste mulighed for mig af og til. 

Vi spiste for at spise, drak for drikke, for det skal man jo, for at opretholde legemet.(Med 

mindre man er overgået til lysernæring). Vi tog på i vægt, vi ophobede især væske og uanset 

hvad man i den sammenhæng gjorde for at slippe overvægten, så hjalp intet. Det indikerer, at 

maden faktisk ikke rigtig har noget med vægten at gøre. 

I har på et tidspunkt sagt, at I vil give os svarene på dette og at vi blot ikke var rede til det 

endnu, Hvad med nu? Jeg synes helt klart jeg mangler, at blive ført tilbage til normalvægt. 

Jeg er klar over, at dette med spiseforstyrrelser og vægtforstyrrelser har noget med de 

kosmiske energier at gøre, men hvad? Hvordan? 

Det er ligesom vi har prøvet alle samfundsproblemer og eksisterende terapiformer på jorden i 

den tid konceptet varede. Så at det blev betegnet som ”mørkt” indikerer for mig bare, at det 

var matrix vi afdækkede, men også at vi står i en brydningstid, hvor vi er nødt til at finde ud 

af, hvordan vi kommer videre uden for store konflikter og verdenskrige. Og at de metoder vi 

hidtil har brugt ikke længere kan bruges, fordi vi af universet sendes nye ”vinde” eller rent 

udviklingsmæssigt åbnes herfor. Jeg har forstået det sådan, at freden på jorden er vort første 

mål og at det skulle afstedkommes med de nye energier. Så mon ikke vi skulle intensivere 

denne bogudgivelse? 

Som du kan høre har jeg tusind spørgsmål, som vi, der deltog i 1-kontaktgruppen i hvert 

tilfælde har krav på at få en forklaring på. Men jeg er mig også bevidst om, at vi ikke er 1-

kontaktgruppe for ingenting. Vi må have et ansvar for at formidle det, vi har prøvet, sammen 

med jer. Jeg synes det bliver mere og mere tydeligt, at det er noget enestående, som på en og 

samme tid opsummerer de sidste års udviklingstendenser, forsøgene på at imødekomme 

denne udvikling, konflikterne mellem indgangsvinklerne til det og så det faktum, vi må se i 

øjnene – det er ikke lykkedes! De præmisser vi arbejder under og med på jorden kan ikke 

løse den kommende tids problemer og alt vil gå bersærk, om vi ikke tillader nye impulser at 

komme til. I øjeblikket ser vi en regering, som forsøger at bringe nyt, men det vil ikke rigtig 

lykkes, fordi det er gammel vin på nye flasker og metoderne, de bruger til at nå de 

”banebrydende” mål, er tilbage til fortidens stokkemetoder – ligesom nogle af metoderne i 

konceptet. 

I øvrigt synes jeg, de gør det fortrinligt. De gør så tydeligt opmærksom på, hvordan tingene 

ikke skal gøres og det får folk op af stolene. De får alligevel resultater, som vi ikke vil have. 

Tiden er dog en anden nu og vil vi gå fremad med glæde og tryghed i vores bukselommer og 

hjerter, så er det altså et opgør med alt inden december 2011. 

Jeg stolede på jer. Gør det fortsat, fordi jeg har set gang på gang, at der var en ophøjet 

mening med jeres måde at trække os rundt ved hårrødderne på. Lige nu føler jeg blot, at jeg 

taler noget indforstået om vort 1-kontaktmøde med jer i galakserne. Kan vi ændre på formen 

af dette skrift? 

Det skal jo gerne komme enhver ved! Og selvom jeg er bekendt med jeres evigt lydende ”Hav 

tålmodighed lidt endnu, Kære.” Så er det ikke sikkert læseren gider blive ved at læse 

spørgsmål på spørgsmål. VI VIL HAVE NOGET AT VIDE. Vi ønsker know-how om den tid 

vi er i og den som kommer. Vi ønsker at være på forkant med det, der skal ske. Eller i det 

mindste komme på højde med livet! – Og det, der skulle være inkarnationsrundernes clou. 
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Lige nu er verden jo i et enormt efterslæb i forståelse, bl.a. fordi den officielt benægter alt af 

den slags som denne bog indeholder. Hvad gør vi? 

 

Jo, Kære. 

Hvis jeg liige må have lov at komme til. Det er jo en vanskelig opgave vi er på, for intet af det 

I kender i dag vil være som det er om blot fire-fem år og det gør, at vi må handle meget 

intensivt og samtidig forståeligt. Det vanskelige ligger først og fremmest i, at få menneskene 

til at forstå og vedkende sig, at de har levet før og at døden ikke er et endeligt. I er på den vis 

meget dominerende i Vesten og derfor har strategien været først at blande Øst og Vest og få 

en gensidig påvirkning i stand. - Det er nu ved at tage overhånd, som det ser ud hos jer, og 

jeres politikere er virkelig på overarbejde for at få noget godt ud af situationen. I har alle 

været meget tæt på at køre situationen med Muhammed-tegningerne op i et leje, hvor det 

kunne ende i en 3.verdenskrig og vi har meget travlt på denne side i øjeblikket med at få jer 

til at forstå, at tiden er inde for fredelig sameksistens. Det næste, der skal ske på Jorden, er 

nemlig at vi kommer til jeres kyster. Og så skulle vi gerne kunne møde en klode, som er venlig 

stemt overfor hinandens forskelligheder og det er den træning I gennemgår nu og det er ikke 

meningen, at situationen skal udarte sig til en verdenskrig! Vær obs på det! 

Medierne spiller en afgørende rolle, for det hele handler om kommunikation! Der er blot det 

ved det, at I ikke ser Verden som et træningslokale. I tager de hændelser der forekommer 

meget personligt ind og det gør I, fordi I, en tid endnu, har fokus i jeres astrallegeme- altså 

jeres følelseslegemer. 

Men følelser er blot energier i forskellige svingninger, fordi de er sammensat af forskelligt 

æterisk stof, som så giver en bestemt fysisk kemi. 

Meningen er at I skal frem til en viden om os og det intergalaktiske samarbejde, der kan 

bringe jer i kontakt med jer selv og alle os i galakserne. Dette skal ske i disse tider og det 

ryster jer. I bliver inden vor ankomst nødt til at kunne være i stue med hinanden på tværs af 

landegrænser, religionsskel, hudfarve, højde og drøjde. I testes på jeres fordomme lige nu og 

det er I jeres interesse, at dette sker. I har imidlertid en anden opfattelse af tingene, fordi I 

lever med de føromtalte slør for jeres bevidsthed. Men som I opdagede i konceptet, så vil de 

højere og smukke energier, der bliver tydelige i jeres bevidsthed nu, øge jeres hjerteenergi. 

Hjælpen er sådan set på vej, kan man sige, men det betinger jo, at sådan nogle mennesker 

som dig kommer til orde og ikke fortsat bare skal stuves af vejen som ubrugelige i samfundet. 

I skal nemlig vide, at I alle bliver ”ofre” for disse kosmiske energier om ikke I er villige til at 

åbne jer for løsningerne til at håndtere disse strømninger på. I ser allerede tendenserne i jeres 

samfund. Børnene vil ikke lære på samme måde som før, de vil være i frihed, de ønsker helt 

klart andre udfordringer end de bliver givet. Jeres to-somheds opløsning på 

partnerskabsområdet er også en følge af de nye strømninger og hele kloden er ved at rejse sig 

til nye energihøjder og DET er den oprindelige årsag til jeres ”mørke”. Så når de, der forlod 

konceptet og fik at vide, at det var det mørkeste mørke, der var omkring jer, så er det ikke 

korrekt. Men en enkelt healer og clairvoyant må jo føle sig afmægtig i forhold til hele det 

kosmiske energihav. Det lader sig jo ikke fjerne og meningen var netop at vise jer fortid, 

nutid og fremtid. 

Derfor kom I heller ikke nogen vegne, fordi I var spejl af tiden og fastlåst til tiden! Det, der 

skal til, er nemlig ikke en kontinuerlig vandring ad trådte stier, oversæt gerne dette med 

religioner, love og regler, meditationer, askese, medicinsk behandling af alle sygdomme, 

fredsaftaler osv. osv. 

I skal ikke længere blot repræsentere forskellige personligheds- og sjælsstråler i jeres 

bevidsthed, I skal til at bevæge jer i kvantespring og det er en helt anden dimensionsopfattelse 

af livet og dets tilskikkelser. Men vi er jo nødt til at tage det skridt for skridt alligevel, spring 

for spring. Muhammedtegningerne er kun begyndelsen og jeres træghed i at ændre opfattelse, 
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ståsted osv. vil blive provokeret i fremtiden! Det sker fordi I går fra et lavere astralt og lavere 

mentalt fokus og til det nye og smukke højere stadie. Det er ikke ondt, det der sker, men I 

bliver nødt til at ændre opfattelse af det, for ellers kommer I ud for mangt en smerte. Jeg 

synes også I lige skal vide, at alle de personer, der forsvandt i havets bølger i tsunamien i 

Østen i fjor og de der ellers omkommer på den vis, når moder jord ændrer sin overflade, dem 

tager vi hånd om! Vi ved på forhånd, hvor disse ting vil forekomme og vore redningsskibe er 

klar. Det er helt nyt for jer at tænke sådan, ikke? Men vi er jeres venner og ikke jeres fjender 

og vi elsker jer som vore egne, for faktisk er I jo vore egne, som blot er i fysisk inkarnation. 

Men det er nyt for jer og det vil tage et stykke tid, at vænne jer til tanken. Derfor er det også 

nødvendigt, at I er åbne overfor forandringer og nye måder at løse opgaverne på. Moder Jord 

er jo et levende væsen og I må sørge for at hjælpe hende frem for at slås om hendes 

ressourcer. Hun har en meget fin status i universet og der er gjort meget for at holde hende i 

balance. Moder Jord forandres og I må forandre jer i takt hermed for at kunne udføre jeres 

opgaver på Jorden. Disse opgaver består ikke i magtudøvelse men tværtimod i et velsignet 

samarbejde og ophøjet virke. I kan slet ikke forestille jer, hvad der venter jer af smukke ting, 

men I er rigtig gode til at fornægte alt andet end jer selv. 

Du har ofte spurgt til, hvorfor du er blevet sådan, at du kun vil lytte til dig selv. Det skal jeg 

sige dig nu, min ven. Det er nemlig en nødvendig procedure for at nå frem til den 

sjælsintegrerede personlighed. Og den sjælsintegrerede personlighed styres ikke blot af de 7 

stråleenergier I karakteriseres af nu, som den rodrace af mennesker, I er nu. Sjælen rummer 

ressourcer til meget mere end dette og efterhånden som hjernen indhylles i sjælsstoffet kan I 

også i det fysiske administrere et manuelt virke. Så det kun at ville, hvad man selv vil er et 

skridt som I må komme overens med indtil det mentale hjerte er helt udviklet. Det bliver sat 

på nogle hårde prøver i den kommende tid, det skal jeg ikke lægge skjul på, men tab ikke 

modet. 

Hele jeres pekuniære situation står overfor at skulle ændres, se blot på hvorledes jeres nye 

kommuner nu skal til at dele med hinanden. Det er en svær provokation for det astrale hjerte, 

men egentlig en let sag for det mentale hjerte. Det mentale hjerte kan lettere flytte sig end det 

astralt ophængte hjerte. Derfor måtte vi også give jer disse udfordringer i konceptet, så I kan 

forstå hvilke mekanismer der bliver toneangivende i fremtiden! Stol blot på, at det, at få det 

mentale hjerte og det astrale hjerte til at samarbejde er noget, der vil optage mennesket i de 

kommende år. 

Men, men, men, der er jo også løsninger på vej. Vi lader jer ikke i stikken med hele denne 

omvæltning. 

Pause. 

 

Hvis det, du der indtog skulle være et nærende frokostmåltid, så må du vist supplere med 90 

mg. Q10 ! 

 

Okay, jeg snupper en gulerod senere, jeg synes bare vi var så godt i gang lige nu. 

 

Ja, venlig og lydhør er du altid min pige, men vi må også se at få svaret på alle dine 

spørgsmål. Jeg vil dog lige færdiggøre det ovenstående. 

Den hjælp, der kommer til jer er bevidsthedsudvidende energier og teknikker og en samlende 

energi for strålerne. I vil opdage, at I er i stand til at arbejde med energier bevidst og derfor 

har verden også allerede trænet mange af jer ved at give jer Reiki-energien. Denne energi er 

brobygger til det mentale hjerte men kan ikke sprænge ”lydmuren”. Det er en meget smuk 

astral hjerteenergi som kan hjælpe med at bevidstgøre jer om jeres astrale felt og som giver 

noget af det bedste heri for den som bruger energien ret fra hjertet. Derfor får I også 
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resultater med denne energi, men blot ikke den slags resultater som videnskaben hænger sig i 

som indikator for om noget virker eller ej. 

Reiki-energien er givet af to eksistenser fra det åndelige felt nemlig mesteren Khutumi og 

broder Josef. 

 

Jeg synes, jeg har fået andet at vide tidligere!!! 

 

Ja, du er blevet præsenteret for Serapis Bay i denne sammenhæng. Det er korrekt i forhold til 

organisation i det jordiske, men mange er jo med i sådanne projekter og vi er nødt til at holde 

os indenfor mestre og deres grupper af disciple og aspiranter, som er noget af den viden I 

allerede har fået på jorden. Der er jo mange andre medarrangører. 

Tilbage til hjælpemidlerne. I vil få en hel del at vide omkring brug af krystaller i og med, at I 

vil blive bevidste om, hvordan krystalenergien skal bruges bl.a. via en åbning til det gamle 

Atlantis´ informationer. Dette sker via en konneksion til nogle af de fremskredne hierarkier i 

universet, som også dengang havde fri adgang til det jordiske felt i en tid, hvor Jorden skulle 

omlægge sine energier. 

Mange af jeres nye børn kommer fra disse hierarkier og har idéer og erindringer med sig i 

bagagen, så frygt ikke om nogle af jeres mest ”tumbe” børn ikke vil lære noget i folkeskolen, 

de skal nok komme efter det og måske er det, der skal til blot helt nye undervisningsmetoder, 

hvor de stille og roligt modtager og bevidstgøres i de energier, de er sammensat af. Jeg ved det 

lyder absurd og som en tåbelig og ineffektiv strategi, men lad os nu se om ikke I finder ud af, 

at det er liige lovlig mange børn at skulle sætte på medicin, om der skal finde intens indlæring 

sted i skolen. Det kunne jo være, at disse børn vidste mere end lærerne, men blot ikke blev 

krediteret derfor. Det ville jo være en flov ting. Men måske er det ikke lige den gængse fysik 

og kemi, der fænger, da den alligevel vil være passé om en årrække. I skal til at lære nyt og 

om nogle år vil jeres hidtidige viden ikke slå til i dybden og I må revidere hele baduljen. Men 

indtil nu, har det da været meget sjovt, ikke? 

Prøv at lade et sådant barn have krystaller og sten som venner. Prøv at lade dem 

kommunikere med planter og dyr. Lad akvariefisken fortælle eller lad blyanten få frit løb 

henover papiret i bygningskonstruktioner og lignende. I har så meget at skulle modtage fra 

disse børn. I har blot ikke fundet vejen ind til deres sjæl og det er et sørgeligt syn, at disse 

meget intelligente børn og unge anses for et problem og som forstyrrende elementer i 

samfundet.  

I oplever f.eks. en ny type mennesker, som tilsyneladende ikke har nogen empati eller god 

opførsel. 

GIV dem KÆRLIGHED!!! 

Det er nye sjæle, som har været meget omkring i universet og er kommet for at udvikle livet 

på Jorden og være jer behjælpelige med opfindelser og lignende. I behandler dem forkert, 

men de er lige netop kommet i en etnisk sammenhæng, som gør at de får ekstra 

opmærksomhed. 

I må se at indrette jer på, at ingen kan undværes på Jorden og at enhver, der er færdig med 

sit virke ikke må optage energimæssig plads i hverken 3. eller 4. dimension fremover. 

Enhver, der er på Jorden nu, har sit virke at skulle gennemføre og det er uanset hvilken 

forfatning, man er I. Der er plads til alle og der er nok til alle. Det er blot en sandhed I ikke 

har forstået endnu. 

Arbejdsløshed er noget I selv har skabt, fordi I har et indskrænket syn på, hvad arbejde er 

for noget og hvad penge er nødvendige for. Det er alt sammen jeres misforståede opfattelser 

af det jordiske, som bl.a. fordrejes af strålerne. 

Jeg er opmærksom på at vi bruger ordet ”stråle” uden at have defineret dette begreb særlig 

tydeligt, det er med vilje. Det er en ”sten i skoen”. Og det er gjort bevidst for at holde 
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energien på et bestemt niveau i læseren og det samme gør sig gældende med hensyn til 

besvarelse af dine spørgsmål. Hvor irriterende ikke, og hvor langsommeligt går det ikke, men 

altså, jeg er kun ved at løfte jer lige nu og det er fordi I bliver nødt til at hænge ved lidt 

endnu. Tålmodighed er en dyd, men ikke så mange beskåret og værre bliver det, når det hele 

kommer til at løbe endnu hurtigere. 

Stress er en form for at miste jordforbindelsen. Stress er nødvendigt for jer i en periode for at 

blive flyttet til et nyt ståsted. Derfor kræver stress sygemeldinger, for at man kan få ro til at få 

flyttet og harmoniseret sit mentallegeme. I vil opleve problemet som stigende og det kan kun 

imødegås med en energimæssig forståelse for strålernes virkning, så måske kan du se, at 

videnskab og åndsvidenskab bliver nødt til at forenes! I tvinges simpelthen til det, af 

nødvendighed. Det kan være smertefyldt eller det kan gå som en fantastisk spændende leg og 

udforskning af verden. Det vælger I selv! 

Overlydsfaktorer vil også blive vigtige for jer at beskæftige jer med, både i forhold til jeres 

helse og til jeres lagerhaller og produktionsmetoder, samt til forståelse for jeres husdyr og 

produktionsdyr. 

Mange vira og bakterier reagerer på lyd og I ved for lidt om disse svingninger. Healing er en 

form for energier i svingning og disse kan i specifikke frekvenser forhindre pandomier. Så det 

ikke længere er nødvendigt med vacciner. Disse kan alligevel ikke fremskaffes så hurtigt som 

en healer kan indstille sin frekvens til hjælp med sygdomsbekæmpelse. Hidtil har mange ladet 

hånt om dette, men det vil ændre sig. Tsunamien sidste år viste jer, hvorledes verdens healere 

kunne bakke op om de tilskyndelser de fik og dermed i det skjulte være med på sidelinien. 

Men det var ikke disse skjulte energiformidlere, der betragtedes som årsag til udeblivelse af 

en epidemi. Det kan vi så fortælle, at det var, thi verden over var de kaldt til samling fra vort 

plan med forskellige frekvenser i deres legemer for at stå sammen og få denne oplevelse af at 

kunne være til hjælp og ikke tabe modet i deres fortrængte arbejde. 

Vi og I hører sammen og har været venner altid, men jeres urfrygt skiller vore vande. 

Døden er jeres uundgåelige lod, som det er i dag. Og det er som ikke så meget døden I frygter, 

som det er omstændighederne ved døden. I har en urfrygt med jer omkring dette tabubelagte 

område, men I skal vide, at omstændighederne omkring døden står til at ændre! Det er også 

nyt for jer. 

I bliver med årene i stand til selv at stige op, sådan som de gamle indianere og andre 

naturfolk har kunnet det eller vælge at blive på jorden og få ”tilsendt” nye opgaver. Det vil 

forandre hele måden at leve på – også det faktum, at mad og drikke ikke længere er 

nødvendigt for jer. 

Meget vil ske og det er uundgåligt. I lever i en tid, som er ualmindelig spændende og følges 

meget nøje fra universets side. Men alene så lille en bemærkning er nok til at få jer til at 

studse. 

I er nemlig usikre på, om I er alene eller hvad. Og det er også lidt uhyggeligt, om der er 

nogen, der ved hvem I er og som I ikke ved, hvem er. Det føles som en trussel og giver jer 

utryghed så hellere fornægte det og se indad mod egen navle og pille lidt i den. Men det er 

ment til at være slut nu! Jeres bevidsthed udvides til at kende os. Og vi vil gerne stå ved, at vi 

ikke alle er fysiske! Men først skal I have integreret 8.9.og 10. stråle og derefter skal jeres slør 

falde med den 13. stråles tilsynekomst. Deri ligger jeres fordrejning af 13-tallets magi. Vid at 

her er porten mellem liv og død og at den stråle er betingende for, at det astrale felt omkring 

Jorden kan tømmes for tunge energiaftryk og at der da er et frit flow af kristusenergi også 

betegnet som Kristi genkomst. 

Denne energi har nummer 12, analog til antallet af Jesu disciple. 

Jeg skylder jer at nævne, at strålenumrene er til for jeres skyld. Som nævnt tidligere så må 

tilsløring og forståelse gå op i en overskuelig enhed for at give mening. 
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Men nu er du træt og vi kommer ikke længere i dag. Dit arbejde regnes ikke for, hvad det er. 

Du har siddet med dette i knap 4 timer nu og du har arbejdet, hvad der svarer til 12 timers 

kontorarbejde. Og alligevel vil fagforeningen ikke godtage, at du arbejder i ”døgndrift”. I har 

sandelig meget at lære- og opgive, såfremt I vil fremad og opad! Hvordan føles det egentlig at 

sidde der med verden i hænderne uden at blive hørt? Er det OK for dig? 

Nej, vel? Jeg tænkte det nok. Vi må intensivere. Der er bare det ved det, at du kan ikke holde 

til at blive yderligere intensiveret. Vi attrår dig, du rummer krystallen og den må ikke 

sprænges. 

Vi tager hensyn til dig. Tag et spil ”Hjerterfri” og gå en tur med hunden og husk guleroden! 

At spille computerspil er indgangen til fremtidens bevidsthed! Vi logger af og harmoniserer 

dig. Vi ses. 

 

 

Hej Zi-am                                                                                            (29.02.06.)  1.marts 2006 

 

Jeg var temmelig tidlig vågen i dag og derfor har jeg glemt alle de indsigter og sammenhænge 

jeg fik at se under bruseren. Det er altid et godt sted at hente information. Det må være fordi 

man har fokus på alt andet end åndeligt stof og dermed uforvarende lukker op til lige netop 

det, der presser sig på. Er der noget, der ikke er godt for en kan man jo også lade det løbe ud 

med badevandet, så det er ideelt. Men som sagt er alt væk, på nær en vag erindring om, at det 

handlede om skift af åndelige vejledere i forskellige aldre af livet og det er dét, der giver livets 

overgange. Men dermed må dette skift vel også have noget med kirtelsystemet at gøre og 

dermed hormonerne? 

Jeg må hellere lade dig overtage ”roret”, det er dig, der har påbegyndt dette her og dig, der 

vil noget bestemt. Jeg er lydhør, sig frem. 

 

God Morgen Zigma. 

 

Jeg har rigtig nok meget at berette i dag, for i dag er dagen før dagen, hvor Merkur går 

retrograd. 

Det har altid betydet noget for dig og det gør det også denne gang. Men så er det også slut og 

du får et almindeligt liv på retrograderne. 

Det har været nødvendigt at styre dit liv ud fra planeternes stilling. Det har tjent dig godt og 

du er nu parat til at gå ud i verden i kontakt med din egen indre kerne. Det er hvad  

SOULMANAGEMENT går ud på og det er netop det, det nye koncept ”RAISING THE 

RAYS” går ud på. 

Som din årvågenhed fortæller dig har alt været planlagt i mindste detalje på godt og ondt. 

Du har hele tiden holdt dig til, at der var en mening med det hele uanset, hvor sort det hele så 

ud. Du er aldrig veget en tomme i din indre tro på os selvom guderne skal vide, vi har forsøgt 

at bringe dig på glat is mange gange. Det har vi været nødt til for at fuldende den træning, der 

skulle til for at gennemføre første direkte kontakt og nu siger jeg dig, hvad du så i badet. Du 

så det, der netop skal ske. Dit repertoire i konceptet skal beskrives og de øvrige i konceptet 

skal først nu åbnes som kanaler og gennem et kanaliseringskursus lære sig selv og deres rolle i 

konceptet at kende, så derfor var vi nødt til at lave fiktive opgaver til dem i 2004. Nu er tiden 

ret og de skal i gang. Det vil sige, at de skal føres ind til deres kerne ligesom du er blevet det 

og dette vil danne baggrund for den fælles bog, som skal være færdig i løbet af året. Samtidig 

med, at de føres til en forståelse af, hvad de har været med til vil det samtidig give jeres 

samfund lejlighed til at konfrontere sig selv på godt og ondt. Det er jo ikke nogen tilfældighed, 

at I alle er fra samfundslag som har noget at berette. Flest er I fra den ”fattige” ende af 

skalaen og det er dels fordi det er her, der er mest, der skal gøres opmærksomt på, for at jeres 
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samfund kan hæves til verdens forgangsland, igangsat her og nu i det offentlige rum, men 

naturligvis kendt på andre planer i årtusinder. 

Så, som du kan se, er der altid godt styr på tingene.  

Du har ofte undret dig over, at du ikke kunne finde nogen plads på arbejdsmarkedet og det er 

tilsyneladende trods opgradering med kurser og lignende ikke lykkedes dig at være sådan 

blandt andre mennesker. Du har også haft så sejt et liv, at det ikke lige var det venner og 

bekendte kunne tåle at konfrontere. Det har givet rum for den træning, som du blev nødt til 

at gennemgå for at kunne stå i de situationer som livet siden hen skulle byde dig. Det har 

været et langt træk og Saturns guidning har du ikke just brudt dig om. Du har dog et ganske 

særligt forhold til denne planet og det vil vise sig i fremtiden. 

 

Zi-am, jeg får aldeles ondt i ryggen og spænder op i musklerne flere steder. Jeg må have 

aldeles modstand på det, du nu vil fortælle. Jeg er ikke bange, jeg har det bare sådan ”Nej, 

ikke det!” men lad os fortsætte. 

 

Ja Kære, du ”skjuler” noget! Men du er jo ikke bange for noget eller hvad, mon ikke der 

alligevel er frygt at spore, når vi kommer lidt længere frem. Hæng bare ved så langt du kan 

og slip stoffet i takt med, at jeg holder hånden over og under dig. Jeg er med dig! Frygt ikke 

på sigt! 

Jeg bliver nødt til at konfrontere dig med meget gammel viden. Det er dig bevidst, at du har 

en Saturnindvielse. Du er en gammel Saturner, min ven. Det siger dig ikke en …. hvad? 

Næh du, for det har du fortrængt, men allerede nu vil vi lægge os tæt op ad Merkurs energi, 

som allerede nu kan bringe dig tilbage i tid. Under denne Merkurs retrograd skal du vende 

tilbage for at vide, hvad konceptet handler om og hvad du er kommet for. Saturn går også 

retrograd og den vil støtte din hukommelse. Du skal tilbage og hente din kærlighed til Saturn 

og du har et stykke tid endnu til at nå derhen. Det er oldgammel viden og den bliver alfa 

omega i fremtiden. Men den gælder ikke kun dig, thi alle, der er med i dette koncept var også 

til stede på Saturn dengang. Det var blot ikke i samme indvielsesgrad og det er den, det 

handler om og den, der er årsag til, at det er dig, der påbegynder dette koncept. Og det er 

også den, der afgør om du nu kan hente de andre tilbage til fornuft. Lad os se, hvordan det 

går. Det er en ganske livagtig gyser!!! 

Vi er alle med dig og som du har fået at vide af en clairvoyant engang, så står himlen i kø for 

at hjælpe dig. ”Du skal bare åbne dit hjerte!” 

Og hold da op, hvor det er svært! Du kan sagtens holde kærlighedskursen på almindeligt 

menneskeligt niveau, endda til det ypperste. Men jeg ved også, at det ikke er forbigået din 

opmærksomhed, at der er noget med hjertet - og tiden, Kære,- er kommet nu.  

Du har været vred over al den snak om hjerteenergi og det forstås sandelig godt! Du har i den 

grad formået at holde hjertet mere åbent end de fleste og alligevel skulle du lide den tort, at få 

at vide, at hjertet ikke var med. Det sker oven i købet af mennesker, som lod hånt om mig i sin 

tid. Næh, de skulle ikke bestemme, hvad der var din hjerteenergi, man har vel sin mening 

med tingene! Og sandelig er der det. Du har handlet i god tro og du har handlet, som du 

skulle! Det er vigtigt for mig at præcisere dette! Du har handlet som du skulle! Jeg ved, det 

har været svært for dig at forstå, hvorfor du af og til skulle være kyniker mod din vilje. Men 

Kære, det er til alles bedste og for helhedens fylde. Det vil I alle finde ud af. 

Men tilbage til Saturnindvielsen. Jo, vi skal omkring det. Hvad handler den om? 

Den handler om, at i egenskab af et helt andet væsens form, at holde på Jordens energi i op til 

flere millioner år. Det vil sige, at du i øjeblikket kender det væsen, der efterfulgte pladsen og 

netop nu er Saturns hjælper. 

Ja, jeg vidste det. Du synes vi går ud over det forståelige nu og at det ikke er så relevant, men 

det er relevansen! 
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Jeg ved du sagtens med din fantasi og forestillingsevne kan godtage dette. At, ok så siger vi 

det er sådan og hvor vil du så hen med det? 

Det er en god indgangsvinkel, at turde have en tese i sin erindring, som måske vil vise sig 

senere at være rigtig. Du har arbejdet sådan længe, for man skal jo ikke hoppe på hvad som 

helst, vel?? 

Nej, for Saturnere er de absolut mest sandhedssøgende mennesker. Og har man haft sin gang 

på Saturn, så er man go` for en ærlig sladder. 

Jeg ved, jeg udleverer dig lidt lige nu gennem dette skrift, men du er jo også lidt ligeglad 

ikke? Du har altid ment, at jo mere, der kom ud, jo mere nyt kunne der komme ind. Og sådan 

er det også med dette her. Det skal ud, og Herre Gud, folk er jo lige glade. Endnu. Vi vil dog 

vise, hvad en Saturner er i stand til og dem er I så flere af i dette koncept allerede. I er endog 

flere, der også har været omkring andre stærke planeter og stjerner. Ja det universelle 

begynder at få sit indtog. Men lige en ting til – dit vasketøj er tørt nu,- det meste i hvert fald! 

 

Det havde du nu ikke ret i Zi-ma. Det var stadig fugtigt! 

 

Ja og hvorfor? Fordi du undlod at høre mit råd om, at cowboybukserne ikke skulle I 

maskinen. 

Når man ikke vil høre, må man jo føle. Men det er jo den frie vilje! 

Og jeg har også en anden pointe med dette lille dagligdags indlæg. Saturn er den gamle seje 

djævel, som trækker jer rundt indtil I har lært at lytte!! 

Derfor bliver I også i fremtiden nødt til at opfatte disse planeter som levende skabninger, som 

man kan tage kontakt med og få en sludder med. Som du nok kan forstå er denne bog vældig 

provokerende for de fleste. Der skal virkelig trækkes teltpæle op! I har slået lejr for længe nu 

i religionernes og gamle lærde mestres skygge. Tiden er til at vågne op og slå på sine indre 

strenge. Sjælen kalder og det er dét, der får jer i vildrede og derfor I har så meget at vælge 

imellem. For hvad skal man vælge og hvad skal man gøre? I må lære den eneste vej, at lytte til 

sjælens budskaber. Men hvad er sjælen? Det kunne nok være en idé at få svar på dette. 

Sjælen er den instans i jeres legemer og energisystem, som bestemmer hvilken kontakt, I skal 

have med de universelle strømme. Det er ikke nogen vældig høj instans hos jer og den er 

meget opreklameret. Faktisk fungerer den som tærskelvogter for din udvikling og din 

forståelse af altet. 

Det er din indre læremester og som sådan ved den alt om dig til alle tider og kender derfor 

også din fremtid. Derfor er den vigtig! Ved at lytte til sjælen kan I få svar på alt. Sjælen ved, 

hvad der står i dit blueprint, altså din bestemmelse på Jorden og andre steder i Universet. 

Derfor sørger sjælen for at dirigere dig derhen, hvor du skal og intet kan gå galt. Sjælen 

kender dit livs længde og dets potentialer, for sjælen som tærskelvogter er spundet af 

vidensindholdet på dit fødselstidspunkt. Der er bare det ved det, at I ikke kan aflæse dette 

nøjagtigt og kun kan få et overfladisk rids af dette om end I har gammel erfaring i aflæsning 

af planetstillingers indflydelse på dette og hint. 

I bliver i bund og grund ført bag lyset af det, fordi dybden ikke er med endnu. Den astrologi I 

kender i dag er af den lavere astrale og lavere mentale slags om end I er ved at udbygge den. 

Det er dog lettere på sigt at kende planeternes energier i hverdagen og derved kunne tage den 

rette kontakt for hvad øjeblikket kan tjenes bedst med. Det vil dog vare føje år førend dette 

niveau nås som et fag i skolen. Men tiden går jo så hurtigt eller hvad? Prøv at lægge mærke 

til, at nogle dage ryger af sted og andre er alenlange. Det er blot en begyndelse. Månen er også 

en rigtig god planet at studere, da den er let tilgængelig med sit hurtige forløb og sine 

differentierbare faser. Enhver kalender med respekt for sig selv vil indeholde både sol og 

måne oplysninger og i fremtiden også retrograde planeters forløb. Men lad os foreløbig give 
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det som en idé til opfølgning. Meget interessant vil da vise sig for jer, som netop nu forties af 

magelige hensyn. 

Men tilbage til Saturn. 

På Saturn eksisterer man selvsagt ikke som et menneskeligt væsen, er du gal mand! Det vil 

aldrig kunne lade sig gøre med den sammensætning af (svovl)?dampe og andet skidt som den 

består af, og derfor har I også fraskrevet den mulighed, at der er liv på jeres planeter. Men 

det er der altså. Men som I også kun ser overfladen af Jorden, således ser I også kun 

overfladen af jeres planeter. Derfor er det i videnskabens navn en umulighed, at der er liv 

her. Det rene vås og opspind fordi …… 

Men I må udvide jeres livsbestemmelse til at omfatte mange forskellige æteriske væsner. For 

fysisk liv, det har I ikke lige tæt på jer, endnu. Det kommer. Men det er ikke dig, der skal 

affatte disse planer til jer. Det er der en anden, der skal i gang med og der er også allerede 

godt gang i disse ting rundt om på kloden. Du er jo som bekendt ikke den eneste, der har fat i 

det nye koncept, men du er en af dem, der skal affatte know-how, hvorfor der også er andre, 

der må overtage energiarbejdet efter dig. I det store hele er der mange små grupper, som vi 

har kontakt med, men som ikke er så langt som I og af og til kun består af en enkelt person. 

Sheldan Nidle skriver f.eks. for en stor gruppe interesserede og disse vil ad åre selv vide, hvor 

de skal gøre sig gældende i fremtidens formidling. Jeres internet er porten til fremtidens 

vidensformidling og I vil ad åre forstå, at der må blive flere net, så kommunikationen sikres 

for så atter at gå i et og faktisk ændre så meget karakter, at det ikke længere vil kunne 

betegnes internet. Det vil flytte sig til andre bevidsthedsplaner og ikke længere være 

interessant som fysisk medie. I vil hver især være den I er og vide besked pr. æterisk 

formidling. 

 

Vasketøjspause! 

 

Denne gang havde du ret, Zi-am. Tøjet var netop tørt og maskinen slukket og det får mig til 

at tænke på om du/I bare er en del af vor underbevidsthed? 

 På de kurser vi havde, var I jo også ekstremt nøjagtige med tiden. Der blev intet heller 

overladt til tilfældighederne, på nær lige det kursus, hvor det netop var meningen, at det hele 

skulle flyde og hvor jeg omtrent ikke kunne få folk kaldt til samling. Det tog bare den tid, det 

skulle tage. Ligeledes har tiden i privatbehandlingerne også været et lille studie for sig for 

mig, hvor jeg har skævet til uret, når I meddelte f.eks. 2 minutters pause. Men det var altid 

ok. Hvordan hænger det sammen? Og hvordan kunne I styre min mimik, mine handlinger og 

båndoptagelserne? Det var jo ganske suverænt! Nogle udlægger det som en dyb besættelse, 

hvilket også var det begreb konceptet lagde ud med. Men det var vel også bare for at få 

temaet ”lys/mørke” til at figurere og blive bearbejdet, eller hvad? 

 

I har ikke forstået det endnu, selvom religiøse ledere og tænkere har været tæt omkring det. 

Men det er vel også sin sag at vide, at man bare er en besjælet entitet på Jorden. 

 

Du må nok hellere forklare, hvad en entitet er. 

 

En entitet er en energidrevet og energiopbygget struktur, som kan være af både fysisk og 

ikke-fysisk art. De ikke-fysiske har konceptet beskæftiget jer meget med og I har god øvelse i 

at spotte dem med jeres clairvoyante syn. Men I har også været gode til at opløse dem med de 

energier I fik til rådighed. Det har været en god træning og en tilvænning til begrebet entitet. 

Det vil nu være lidt lettere at forstå, hvorledes I er gjort af energistof, hvad enten I vil det 

eller ej. Og det betyder som I også har set det clairvoyant, at I kan opløses ligesom en sådan 

kan, eller kan blive taget væk af en mere powerfuld astral entitet, som jeres mestre og engle 
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repræsenterer. Alle disse figurer, som er sammensat så æterisk, at de bliver synlige for jer 

med en højere svingende synssans, findes på det astrale niveau og det er ikke udelukkende 

ugunstigt, selvom I har bragt det astrale plan til en negativ størrelse, som man helst skal være 

fri for, så er det dog jeres eneste mulighed for i fremtiden at opleve de svingninger, der giver 

jubel, entusiasme, velvære osv. Uden det astrale plan intet menneske og uden det astrale plan 

ingen følelser! Sådan, så elsk det, mens du har det! Og det gjorde de så og smed en bombe! 

Selv det værste skal opleves! Men ikke mere, I skal komme til fornuft! I skal komme til 

kærlighed! Kærlighed er ikke forelskelsens luner og astrallegemets oplevelse af følelser. 

Kærlighed er en tilstand! Du er kærlighed og det er derfor, det gør dig så forstemt at få at 

vide, at du skal åbne dit hjerte, for som du ved, så sidder kærligheden ikke blot i jeres 

hjertechakra, som I bliver ved med at påstå. Jeg er ked af at måtte korrigere jer, for der 

havde I virkelig en klemme på hinanden og kunne dyrke jeres magtspil. Kærlighed er en 

tilstand og jeg gentager det lige for en sikkerheds skyld. Kærlighed er en tilstand, en 

drivkraft, et spændingsfelt uden spænding, et niveau uden afgrænsning. Kærlighed er en 

dimensional tilstand, som universet som sådan er i. 

Og det I må forstå er, at kærlighed dermed også er det ”stof” som binder os sammen. Og I 

kærlighed ligger også tilladelsen til at opleve ondskaben og dualiteten, hvis den skal vælges 

med den frie vilje. Men også strømmene i universet har bestemte svingninger, som befordrer 

disse oplevelser. Og når strømmene ændrer sig, som de gør det nu og i al evighed hos jer, så 

ændres potentialet for oplevelser også. Og der er det så bare, vi kommer helt tæt på nu for at 

fortælle jer, at nu skifter vindene så gunstigt og tiltrængt hos jer, at I kan komme til at opleve 

en gylden tidsalder på Jorden. 

Som vi har fortalt før, så har vi været omkring Jorden altid og det er bl.a os, der arbejder 

med at få strømningerne til at foregå så harmonisk som muligt, så Jorden kan tjene som 

intergalaktisk samlingssted. Til dette arbejde behøver vi instanser til at meddele den rette 

kombination af energi på Jorden og det er dét arbejde I i bund og grund foretager jer og som 

også er regnormens overordnede lod. Lyder det kedeligt, så kig på dit liv. Det er fyldt med 

input og oplevelser hver eneste dag og sådan vil det fortsat være, for du er fortsat en fysisk 

entitet og oplevelser og følelser er med i det koncept, der kaldes ”et jeg”. 

Jorden har haft forskellige rodracer af mennesker og lad os lige slå fast, at I ikke stammer fra 

aberne. De er en anden stamme af rodracer, som er kommet eller blevet skabt i det jordiske 

indenfor samme tidsrum, som vi fandt dette udtryk som et ideelt udtryk for formidling. Jeres 

hjerner er ikke helt ens med hensyn til at differentiere og videregive beskeder, men der er 

selvsagt ligheder, da vi har skabt jer ud fra samme grundidé. 

Og nu er der nok nogen, der kommer op af stolene. For hvor blev Gud lige af i dette her? Er 

vi bare besjælede entiteter, dukker, som styres bevidst fra et andet plan, blot for at sende data 

til dette plan? 

Her må vi sige både ja og nej. For alle er jo skabt af Skaberen også vi og vi er hver især 

hensigtsmæssige skabninger. Prøv at se på dig selv, se hvor perfekt du er til netop at være 

den, du er! 

Skaberens værk er ingenlunde tilfældigt, men når mystikken falder omkring dette, så er det, 

at en vis herre og hans pumpestok kommer ind i billedet som en mulig løsning på denne 

forklaring. Jeg sagde jo det var en sprængfarlig bog. Og det er den fordi, I lever i dualitet. 

Sort-hvid. Hvad er hvad? 

Blot forskellig svingning af samme substans. Pyh, hvad? Ups, at skulle ud med dette budskab. 

Men før I bliver meget vrede og fornægter alting så tænk jer lige om. Verden er jo ikke 

anderledes nu end for 5 minutter siden! Og det er den heller ikke i morgen. Du vågner, som 

du plejer og er dig! 

Det I skal forstå med tiden er blot, at denne viden netop er jeres mulighed for at være os nær 

og helt ind til marven vide, at I ikke er alene og aldrig har været det. Den rodrace, I er nu, er 
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blot skabt med de slør, der var nødvendige for det eksperiment og den fortolkning af verden, 

der nu skal komme til jer. Lad jer ikke skræmme! 

Der har været talt meget omkring skjulte kontinenter på Jorden og det er ikke uden 

betydning for fremtiden. I de rodracer, der eksisterede på disse kontinenter var der ingen 

bevidsthedsslør, som hos jer og derfor var rejser i rummet og tidsbegrebet osv. også ganske 

anderledes gennemskueligt og muligt. Det skal komme til jer igen, for I har jo stadig denne 

længsel med jer og stadig dette sammenligningsgrundlag med jer i jeres sjæls bevidsthed. Det 

kræver blot én ting, at I lærer at handle som sjælsintegrerede personligheder i tæt kontakt og 

erindring om vort plan. Vi er alle ét og vi er alle kærlighed! Men mon ikke du, som læser 

dette, i dette øjeblik forstår, hvorfor flere var nødvendige at involvere i dette 1-

kontaktarbejde? En person med energimæssig erfaring er ikke nok! Men når en bliver til 

flere, så går det nok en dag. Og for øvrigt, så vil denne viden vise sig at være til berigelse af 

jeres liv og ikke det modsatte. Måske du også netop nu forstår at en guddommelig plan 

arbejder i dit liv og for dit liv, deri er intet ændret foruden det, at Gud er rykket tættere på. 

Gud er ikke os, sådan må du ikke forstå det. Vi er heller ikke væsener som bemægtiger os dit 

sind og manipulerer dig til at makke ret. Det er netop derfor, du har fået din frie vilje, for 

deri ligger eksperimentet. Eksperimentet er den frie vilje. Så derfor sættes du også ganske 

forsigtigt ned på Jorden igen og vi kan sige; Du kan vælge at tro det eller lade være: Men last 

ikke vor kanal for at have formidlet netop dette skrift til dig, som giver dig mulighed for 

ultimativt at rykke en teltpæl op og flytte på samme tid, sammen med nomaden. De evige 

vandrere i rummets alsidige indretning mellem stjerner og måner, planeter og mælkeveje i 

Universets lange fangarme. Lad dig ikke skræmme af, at verden og rummet er så stort, at der 

må være en plan for dets eksistens for at det ikke løber løbsk og så alligevel indret dig på, at 

den fulde sandhed, den oprettes først, når alt er trukket tilbage til Skaberen og dennes liv og 

erfaring atter slynges ud. 

Som du nu kan forstå, så havde jeg meget at berette i dag og det er ikke ufarligt stof, for 

mange vil vrisse på næsen ad det, men mange vil også forstå, at dette skrift er noget særligt. 

Vid i dit hjerte, at vi er med dig og at vi arbejder for det enkelte menneskes frihed om end du 

beskyldes for det ene eller det andet. Vid, at dette lige netop ikke er et sekterisk skrift og at vi 

kun er med folk, når de siger ja tak til at finde deres egen kerne, enhver anden vil forblive 

lukket indtil ret tid viser sig for den enkelte. Og dette tidspunkt kan ikke forceres. Kun 

omkring 200 mennesker i dette land vil forstå dette skrift tilstrækkeligt til at vækkes. Resten 

vil tænke meget over det. 

 

Okay Zi-am. 

Du efterlader mig med noget af en melding omkring vor eksistens. Og jeg kan sagtens tage en 

sådan udmelding, men der er immervæk folk, der har fået knoppen skudt af og er blevet truet 

på livet over sådanne meldinger eller meget mindre. Religion og ytringsfrihed er lige i vælten 

nu og man skal passe på, hvad man siger, hvis man har livet kært. Er det ikke lovlig 

risikabelt? 

 

Kære Zigma 

Netop nu er ret tid og jeg forstår godt du føler klamheden i hænderne og det er let for mig at 

sige ”Frygt ikke!” Du ved jo, hvad der sker. 

 

Jo, tak, det kan jeg søreme ikke lige huske nu, om det så er planlagt på forhånd!!! 

Jeg ved blot, at det må briste eller bære. Har jeg min frie vilje til at droppe det hele? 

 

Ja. 
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Gør jeg dette her med livet som indsats? 

 

Nej. 

 

Okay, jeg tænker lige over det. Og det var i morgen Merkur begynder at gå retrograd, og 

hver gang jeg har sat noget i gang på en retrograd, så er det blevet til meget lidt, fordi det er 

”dumt” at gøre det. Alligevel er jeg blevet guidet til det hver gang. Selvfølgelig for netop at 

opnå et begrænset koncept. På den anden side dette skrift er som sådan ikke påbegyndt, mod 

sædvane, på en Merkur retrograd. Det må forstås sådan, at det vil få hurtig effekt i forhold til 

det, jeg ellers har sendt ud og vi trænger jo netop til en hurtig flytning, om vi skal videre. Hm. 

På den anden side, er det jo ikke betryggende at vide, at jeg kan blive kastet fra asken og ind i 

ilden lige pludselig, om end ikke jeg gang på gang er blevet erindret om denne moderne 

Askepotmyte. Og jeg er helt alene nu, sådan omtrent da. Det er noget af et skridt at tage og 

noget af en udfordring – og den mener de så lige, jeg har trænet godt og grundigt til? Hm. 

Hm. Mon jeg skal sove på det eller hvad? Gør jeg det, så hopper jeg lige ud i fortsættelsen i 

morgen, det ved jeg. Der er altså tale om et aktivt valg. Ja eller nej? Jeg ved andre er bange 

for at gøre det, og at vi må stå sammen. Men lige nu er der ingen at stå sammen med. De 

ligger selvfølgelig med vilje ”underdrejet” alle sammen. Man kan få svip af, at alt er så 

planlagt, for er der så overhovedet noget valg? Jeg tror faktisk Gud såvel som Skaberen har 

en god portion humor. Sort humor måske?  

Er tankerne mine? 

 

Ja og nej. Men ingen tanker er toldfrie. 

 

Hm. Mange har i tidens løb sagt, jeg er naiv. Og det er jeg måske også på en eller anden 

måde, selvom jeg bestemt ikke rider samme dag, som jeg sadler og bare kaster mig ud i 

vovestykker. Altid gennemtænkt? Jeg gør det måske bare dagen efter, må vel egentlig være en 

mere ærlig konklusion. 

Jeg har lyst til at være så naiv, at jeg siger ”ja” til at fortsætte, min nysgerrighed er altså også 

bare for stor! 

 

Naivitet er ubetinget kærlighed og nysgerrighed er den frie viljes fundament og dermed tillid 

til Skaberens skaberværk. Vi ses i morgen! Kærligst Zi-ma. 

 

Til Zi-am                                                                                               (30.02.2006) 2.marts 2006  

 

Så er det i dag Merkur går retrograd og det første biluheld er sket for en time siden. En rød 

bil kørte ind i den hvide søjle ved skolen. De danske farver. Vi er ramt. Ikke kun trafikken , 

men også min lyst til at kommunikere med dig er vendt. Jeg får en indre uro og tanker om, 

hvem du i grunden er og om det er klogt at lade kontakten fortsætte. Jeg bliver varm som i en 

feber osv. Jeg tog en Q10 i går og det forsvandt. Men lige nu er det tilbage. Der må være en 

sammenhæng mellem vejledere, udveksling af stoffer i kroppen, hormonsystemet og måske 

det I har kaldt neuro-immunologiske sygdomme. Er der stoffer som lægevidenskaben sætter 

ind under virkningsløse, som faktisk i stedet for at være virkningsløse, virker på et mere 

ophøjet niveau i kroppen. Jeg kunne forestille mig noget i retning af, at Q10 f.eks. virkede på 

det mentale eller åndelige aurafelt omkring enten mitochondrier eller celler generelt. Jeg 

kunne forestille mig, at nogle stoffer har en æterisk virkning på cellens forskellige organeller 

eller måske endog, at der udsendes stoffer fra disse små cellebestanddele, som bruges til at 

opretholde livet i sund tilstand på et højere plan. Det er vel nok ærgerligt, at alternative læger 

er en mangelvare og i hvert tilfælde ikke tør stå frem. Der har været så mange ting i vort 
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koncept, som det ville have været mere end interessant, at have forskere at arbejde sammen 

med omkring. Men I vil jo ikke tillade VIFABs styring ind over det. Vi har f.eks. kun jeres 

ord for, at vi har taget andre hjerneceller i brug. Det må man da kunne bevise og så ville det 

vel være interessant, hvad det er disse hjerneceller kan bidrage med. I stedet må vi vandre i 

”mørke” og blive mistænkt for ikke at være rigtig vel forvarede og ude på overdrevet. Og hvis 

det så viser sig, at vi for en stor del af tiden har fået vist matrix, så må det jo være matrix, der 

er på afveje. 

 

Telefon….. 

 

Nå, men jeg er lidt spændt på, hvad dagen vil bringe og jeg vælger at tro, at det er Merkur, 

der driller for min åbenhed overfor dig. Og min ringe evne til at formulere mig. 

 

Kære Marianne 

Vi er ikke på bølgelængde i dag, din energi trækkes med retrograden af Merkur ned på et 

lavere 

leje, om du slet ikke havde kontakt med os. Det er det, der sker ved enhver retrograd og 

derfor gør, at I sommetider føler at livet er to skridt frem og et tilbage. Og sådan er det for så 

vidt også, hvis man tænker på, at I der var med i konceptet gik vældig frem og nu er gået et 

skridt tilbage. Dette fænomen med retrograderne skyldes den tidsregning I benytter, som er 

konstrueret og når den oprindelige tid og jeres tid er i kongruens igen vil fænomenet miste sin 

betydning. Men det er ideelt som det har været for det eksperiment, der er foregået på Jorden 

og det bygningsværk, der skal rejse sig når alt er ”færdigt”. 

Virkningerne er energimæssige og som du så i morges, har de en ugunstig indflydelse på f.eks. 

trafikken eller kontraktskrivninger osv.  

Når I er energimæssigt bevidste kan I begynde at bruge disse retrograder på en helt ny måde 

og drage fordel af dem. Som du så i konceptets dage, så fik du/I lært en hel del om lys-mørke-

problematikken via dine planetstillinger og de øvriges reaktioner i forhold hertil. Som sagt 

benyttede vi både planeternes virkninger til at ”styre” konceptet efter og samtidig brugte vi 

forstærkninger af jeres sjæls- og personlighedsstråler. Det er dette vi vil vise i det drama, som 

vi nu skal i gang med. 

Det vi ønsker at afsløre er, hvorledes I fejltolker situationer og hvad det er, der gør, at 

mennesker ikke kan komme i harmoni med hinanden.  

Den måde matrix er fasttømret på er nu til meget stort besvær for menneskehedens videre 

færd. Den måde I skal lære at rydde op på, er ved at få forståelse for strålernes gode og 

mindre gode virkninger. Det er altså en ny form for forståelse af menneskets adfærd og dets 

formål på Jorden. 

Det er så at sige en af-sløring. Vi beklager også om nogen af jer skulle føle jer stødte over det, 

der vil komme til udtryk, men vi vil forsøge at gøre det både præcist og virksomt, men også 

bruge vort overordnede syn på jeres verden til, med humor, at helbrede jer selv for skyld og 

mindreværd og hvad der ellers er jeres lod at ophobe af giftigt stofkemi i kroppen. Enhver 

følelse efterlader et kemisk aftryk og det hænger rigtigt nok sammen med det, du er inde på i 

forhold til Q10 og andre stoffer. Men det er en helt ny videnskab, vi skal lukke op for der og 

det glæder vi os overordentlig meget til. 

 

Jeg har noget, jeg ikke rigtig kan forliges med. I taler om, at vi er uden skyld i det, der 

foregår og at det er strålerne, der er årsag til meget ondt. Men, hvis vi blot er besjælede 

entiteter og I er vort ”højere selv”, så må I vel være ansvarlige for meget skidt her på Jorden? 

I taler ligeledes om, at vi har et ansvar vi skal leve op til og rykker også lidt ved opfattelsen af 
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den frie vilje. Der er noget, der ikke stemmer. Det med at alt er planlagt, er heller ikke lige 

det, der lyder som et frit liv! 

Jeg synes det forekommer mig lidt rodet og utroværdigt. Som om det, der passer bedst til 

situationen, er det, der formidles. Kan I ikke lave en mere forståelig eller overskuelig måde at 

give os overblik på? Man bliver jo lidt mistroisk omkring sandhedsværdien i dette her! 

Merkur eller ej. 

 

 

Kære Zigma 

 

Kan du mærke, at energien er hævet i dig nu og vi skal tilbage til netop denne mistro og i det 

hele taget jeres måde at vende alle ting på. Og lige en ting først: Hvert auralag har sit højere 

selv! Så det er ikke ligegyldigt, hvor man henter sit materiale fra og det du har givet udtryk 

for i dag, er netop dit lavere astrale og lavere mentale lag. 

 

Ja, jeg kunne godt mærke, at der skete en ændring og helt konkret tankemæssigt og 

følelsesmæssigt, så skete der det, at min mistro ikke længere var min, men var på læserens 

vegne. Altså en form for at leve mig ind i en anden energi og stille mig solidarisk med den. En 

form for empati. Og aha, den form for kommunikation kan jeg godt genkende. Det er altså 

skiftet mellem de forskellige auralag? 

 

Ja. 

 

Det er måske også det, der gør sig gældende i kanaliseringer, når man f.eks. kanaliserer Jesus 

eller ærkeenglen Michael. 

 

Det er langt mere kompliceret end det, men du vil modtage information om det senere. Du 

har både ret og langt fra ret! 

 

Hm. Jeg kan godt se, hvorfor jeg fik stress af at arbejde sammen med jer. Ovenstående viser 

jo, at på et bestemt niveau er man blot vidne til sit liv og jeg skulle være både vidne, oplever, 

beskriver, kritiker, forsker, kanal, energiformidler og udvikler på en gang, samtidig med at 

have de samme forpligtelser som alle andre og varetage kontakten i konceptet. Jeg er blevet 

holdt på mange bevidsthedsniveauer samtidig. 

I samme åndedrag må jeg sige, at det skal I ikke byde andre!!! 

 

Du vil ikke fortryde det, men det er korrekt og det giver dig i netop skrivende stund de bedste 

forudsætninger for at iagttage de nye energiers virke. Det gamle koncept er et overstået 

kapitel og mangler nu blot at frigive sin viden, beviser og visdom. Det er det vi nu er gået i 

færd med. Vi aflæser det som en entitet på Jorden. 

 

Jeg synes, jeg bliver hundset med! 

Kan man bare lige gå over til et andet sæt energier og så finde det OK og er der ingen 

energier, der er skadelige for én? Og hvornår lukker I så de energier ned og siger, det var 

bare det 2. koncept? 

 

Vi kan høre negativiteten og du kan selv mærke den. Du kan mærke, den sidder i 

muskelfibrene og din lyst til angreb, vi er på vej ind i retrograden! Vi er på vej til at få alle 

jeres negative holdninger og forventninger op til overfladen. I tror vi ikke er til at stole på. 

Indrøm det blot. Og I vil aldrig have noget med os at gøre igen! Vi er det mørkeste mørke og 
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vi er dem I ikke må lege med. I er blevet advaret af clairvoyante og alligevel fortsatte I. Vi er 

jeres besættere og vi styrer jer med hård hånd og vi dirigerer hele verden og er ved at 

overtage kommandoen på Jorden. Vi er jer overlegne og vi bruger vor magt til at overtage jer 

med. Jo sandelig siger jeg Eder, det er djævelen selv, der taler! 

Sådan kan vi blive ved og alt er kun tvistning af energi. 

 

Det gør os da urolige! 

 

 Jamen var det ikke også overskriften på kapitlet? 

 

Altså, som du manipulerer. Jeg burde lukke pc-én. Enhver anden ville sige nej tak til videre 

kontakt. 

 

Ja, det ville enhver og du er den eneste, der ved, at dette er aftalt spil. 

 

Hvordan kan jeg vide, at det ikke også er manipulation, når du siger det? 

 

Fordi du har ro i sindet! 

 

Det kunne du vel have sørget for?! 

 

Ja, men er det ikke også rart at vide, at vi har styr på en hel del? 

 

Til hvis fordel er det? 

 

Jordens. 

 

Jeg tror ikke det er et tilfredsstillende svar? 

 

Helheden har fordel af det, du har fordel af det. 

 

Jeg er ikke tryg ved det. 

 

Nej, det ved jeg. Ville du være tryg, hvis du stod overfor at skulle udføre et humpy-jump? 

 

Nej, adrenalinet ville pumpe rundt! 

 

Netop, det er adrenalinet som sådan, der får jer til at foretage et kvantespring! Giver det 

mening? 

Adrenalinet presser jer til flugt, presser jer til at kaste jer ud og derfor er der noget, der skal 

få adrenalinet til at køre i pumpen. Det gør vold, krig, kamp, magt, terror, følelsen af 

forfulgthed og deraf frygt. 

Derfor er jeres samfund givet et meget stort adrenalinchok for at få jer til at vågne op! 

Beredskabet skal styrkes. Nye energier er på vej! 

Hvis I ikke bliver klar over, hvad der foregår, så risikerer I at køre linen ud med ufred og evt. 

en atomkrig eller krig med kemiske våben! 

Hvis det sker, så ødelægges ikke blot jeres verden, men også alle de smukke æteriske riger 

som I ikke ved findes! I må stoppe nu! 

 

Okay, du lyder alvorlig nu og dit smil er væk. 
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Det er alvor nu og jeres frie vilje skal ind i et opbyggende leje. I skal spørge jer selv: ”Hvad 

har jeg i dag gjort for, at mit samfund bliver et bedre sted at færdes?” , ”Hvad har jeg i dag 

bidraget med i positiv retning?”, ”Hvem har jeg smilet til og hvem har jeg grinet sammen 

med?” 

I stedet er I ved at kvæle hinanden i love og regler og egoistiske krav. Vi er kommet for at 

hjælpe jer med at gøre en forskel. Samarbejdet over dimensionerne skal blive bevidst! Det er 

så at sige jeres eneste udvej og samtidig den store plans næste punkt. 

De energier, der kommer stærkt til jer nu, samtidig med at 6. stråles ydmyghed trækker sig 

tilbage, vil bringe jer i kritiske situationer! 

 

Hvad kan vi gøre? 

 

Indlede samarbejdet med os og den indre jords beboere. Der er uendelig mange væsener som 

venter på jer og disse væsener er lavet af ”hjertestof”. De vil gøre jer godt og ændre jeres syn 

på og kærlighed til, Moder Jord. 

 

Er der nogen farer vi skal være opmærksomme på? 

 

Jeres stolthed! 

 

Nå, ja det var ikke lige i den retning jeg tænkte. 

 

Jeres stolthed, jeres begær, jeres modvillighed, jeres hovmod, jeres frygt og jeres angst. Alt 

bunder i uvidenhed og dermed de slør, det har været nødvendigt at lægge om jer. 

 

Hvis du er repræsentant for de væsener i galakserne, som har været med til at lægge slør 

omkring os, så er du vel en af Annunakierne. 

 

Ja, det kan I tro, men I har ganske misforstået disse ting. Enhver stråle nærer visse væsener 

bedst og derfor er der visse væsener i jeres strålesammensætning, der leverer ”stof” til jeres 

tankeflow. I det kollektivt ubevidste. Og her kommer vi ind på det, du før har spurgt om. ”Er 

der nogen energier, der ikke er gode for én?” 

Ja, der er visse energier, som kan blive forstærket ved at andre lever af stråleenergierne og 

dette har I udlagt som om, I er besatte af ”Mørket”. Vi forstår godt, at den drejning er 

kommet til jer – og jeg vil lige pointere, at jeg ikke er et af disse væsener. Men de lever af 

nogle af de energier, der skulle harmonisere jer, så bliver der mindre lys til jer. Men jeg vil 

gerne vi venter med forklaringen til afsnittet om mørket. 

 

Kan du ikke se det er en utryg måde at afslutte på? 

 

Godt, så får du en bid af kagen! 
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Enhver er bygget af energi  og enhver næres af energi  og om føje år 

 kan I alle leve af energi   

alene  og altså ikke føjet sammen  til mad og vand.   

Således er det med enhver entitet, enten den er at lokalisere i jeres aura eller i Jordens aura. 

Entiteterne er bl.a. lavet af energier fra Jorden selv og fra planeterne og stjernerne og deres 

billeders energier. 

Strålerne er resultater af planeternes bevidstheder, da de sendes her omkring og møder 

Jorden, eller jeres energi møder de andre planeter. De hellige planeter er især formidlere af 

strålerne og deres enorme spekter af energi, og Jorden skal også gøres til en sådan hellig 

planet, men er midlertidigt nede i styrke og må atter stige op til et helligt stadie. Derfor er der 

en plan for denne opstigning og forskellige entiteter har deres at skulle gøre i denne plan. Nu 

er visse entiteters arbejde udført og for at det kunne lade sig gøre måtte I tilsløres og gå ned i 

energi, for at aflevere nok energi til de øvrige væsener. Hvilket har afstedkommet lave 

følelsesmæssige energier og dermed også lave handlinger. Nu skal I imidlertid til at fjerne 

jeres slør og stige i energi igen og blive bevidste om, at I er fysiske engle. Engleriget er meget 

mentalt bygget og tilknyttet og derfor er englene også nødt til at gå ned i energi for at nå jeres 

astrale niveau og vise sig for jer og hjælpe jer med jeres opstigning. I virkeligheden er en 

engel ikke afgrænset som I ser det med jeres astrale clairvoyancer og I må udvikle alle jeres 

klare øjne for at opleve dem, når I i fremtiden bevæger jer op i de højere mentale og højere 

astrale lag. 

I det mentale felt har I ikke kun ét ”tredje øje”. I har 5 ”øjne” fordelt rundt om issen som et 

smukt pandebånd. Disse øjne skal I nu til at tage i brug og det vil give jer en helt ny 

virkelighedsopfattelse. 
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(   28.02.2018 Fx: 2 øjne aktiveret i den nye tids grønne clairvoyance-farve, 

altså det 3. øje/pandechakras farve. Der er yderst lidt turkisblåt at se. Bogens indhold er nu, 

12 år senere bevist og manifesteret! I begyndelsen var Ordet.)  
 

For at denne udvikling kan foregå så harmonisk som muligt er vi rede til at hjælpe, fordi vi er 

stærke på det mentale felt. 

Hjalp det lidt på forståelsen og utrygheden? 

 

Ja, men vil det sige, at Annunakierne er borte nu og at vi frit kan stige op? 

 

Ja, de er ved at trække sig tilbage og det vil blive afsløret, hvad deres tilstedeværelse i jordens 

aura har betydet for jer, for der skal naturligvis ryddes op nu. 

Det kan gå hen og blive en meget pinefuld affære for mange landes styrende grupper, som har 

måttet lade sig lede af de ”mørke” kræfter. Men jeg vil gerne have lov at lade det ligge indtil 

vi tager ”mørkets magter” under et. 

 

I kan ikke forstå afsnittet om mørket før I har fornemmet strålernes natur og virkekraft i jer 

selv og derfor vil jeg nu gerne have lov til at indlede det famøse drama. Det vil vise jer, 

hvordan I vender og drejer de energier, I har til rådighed på grund af de slør, der netop har 

tilhyldet jer. Det må komme an på din tillid til mig og at jeg vitterlig er den, jeg udgiver mig 

for at være. Jeg respekterer din tvivl, den er på sin plads og for os ganske forståelig og fuldt 

ud tilgivelig. Hav ikke den fjerneste dårlige samvittighed over det. Du repræsenterer alle 

andre!! 

 

Okay, jeg sætter mig tilrette og lader dit drama rulle over skærmen. Hm. 

 

 

Kære Zi-am                                                                                                                   3.marts 2006. 

 

Netop nu bryder solen igennem og rammer mig i ansigtet og på brystkassen. Det er som om 

du kommer med Lyset og at vor kontakt er oplyst i dag. Jeg var noget påvirket af retrograden 

i går og var skuffet over dagens forløb. Jeg synes, du havde lagt op til noget nyt og 

banebrydende. Men ok, min påvirkning fra retrograden fik mig til at stå kværulantisk fast på 

”mine” synspunkter og min frie vilje til at styre samtalen, hvorhen jeg ønsker det. Er 

retrograde planeter med til at styre den frie vilje? 

 

God dag Kære. 

Vi er nået langt op ad dagen i dag til trods for at du forlod dit leje allerede kl.5.50 i dag. Men 

jeg skal sige dig, jeg ønsker du skal gå til biblioteket og følge de film, der bliver forevist i dag 

om Prem Rawats. Jeg var nødt til at lade dig ringe op for at minde dig om, at det ikke var 

uden mening, at jeg lod dig slå op i lokalavisen i går på siden, hvor det annonceredes. Du 

bliver nødt til at tage af sted, for jeg skal bruge dig i den sammenhæng. Jeg vil tale med dig 

undervejs for der er noget, du skal hente hjem. Gammel viden. Det er jo med at bruge 

retrograden rigtigt! Lad dig blot inspirere og vi opdaterer dig undervejs. 
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Til dit spørgsmål af i dag: Ja jeres frie vilje styres markant af retrograde planeter og dette 

sker for at have hånd i hanke med udviklingen. I må stoppe op og reflektere og evt. kode jeres 

forehavender om. 

Du skal kodes om nu, for tiden er inde til at din form for kommunikation skal ændres og det 

du vil opleve i dag er, hvordan man sagtens kan være mester og komiker samtidig. Humor vil 

jo også være jeres gevinst, når I nu blot får den mere alvorlige del af festen overstået. Glæd 

jer såre, til vi atter går i gang. I vil ikke tro, det er de samme kræfter! Men en mønt har jo 

altid to sider og er alligevel gjort af samme stof. 

Forestil dig, at du tager et stykke papir og tegner en glad mund på den ene side og en sur 

mund på den anden side, ved hjælp af blot en buet streg. Nu kan du sidde og skifte energi blot 

ved at vende og dreje papiret rundt eller op og ned! Papir er det fortsat, men du har 

manipuleret med energien i udtrykket! Dette bør få jer til at tænke over, at det ikke er 

ligegyldigt, hvad I omgiver jer med, alt er energimæssig kommunikation. Jeres verden er det, 

I gør den til! 

Hvilken forskel gør det ikke om der er graffiti på en murstensvæg eller en betonvæg? Prøv at 

gøre denne indre iagttagelse, prøv at lure hvori din provokation består. Nogen gør dig 

opmærksom på, at du er bevægelig og kan flytte dig. Du har taget et standpunkt. ”Det er 

grimt!”, men grimt på hver sin måde og alt efter hvor og hvori ”udsmykningen” består, 

bevæges du. Du kan blive ved at tage samme beslutning: ”Det er grimt!”. Men pludselig en 

dag ser du en smuk graffiti og du bevæges. Nu må du gå retrograd og gøre dine iagttagelser 

igen, forfra, er der mon nogen graffiti der er OK og noget der ikke er det? Du er gået to skridt 

frem i din fordømmelse, men må da atter gå et skridt tilbage for at komme nærmere 

sandheden og differentieringen af et ligeså guddommeligt energiudtryk, som du selv er. Og du 

bestemte selv, med din frie vilje, at du ville tage standpunktet: ”Det er grimt!”. Du har altså 

selv sat en grænse for dit energiflow. Du har selv gjort dig til kontrollant af din persons 

energi! Det er den frie vilje i en nøddeskal og den er planet- og strålebaseret, hvis du hæver 

dig lidt op af sædet og ser det lidt fra oven. 

Engang blev der af en politiker udtalt: ”Man har et standpunkt - til man tager et nyt!” og 

heldigvis for det! Det er en sætning, I bør holde jer meget for øje og turde tage konsekvensen 

af! 

I skal turde flyde med og forandre jer og kun de politikere i jeres land, der tør bryde de gamle 

rammer, bør I lytte til. I skal vide, at jeres blokpolitik og partipolitik må forsvinde til fordel 

for et udvalg af repræsentanter, som øger alles sikkerhed for, at goderne fordeles ret og 

arbejder for, at der er nok til alle. 

Ja, nu kommer vi lige lidt langt omkring, men det er vigtigt at pointere, at ændringer er på 

vej og en langt større følsomhed for mennesket som sådan er påbegyndt i jeres lille land. 

Derfor er I ikke større end et nips på verdenskortet. I skal få det til at fungere og være 

eksemplet! Meget vil ske og det vil forbavse og bestyrte jer. Specielle tendenser vil komme 

frem og der må ryddes op I jeres grundlov og andre love for at lave et menneskevenligt 

samfund. Se dog at få alle mennesker på banen, der er arbejde til alle! 

Jeg vil så også lige komme med den bemærkning, at jeres arbejdsbegreb og 

normaliseringsbegreb skal under kraftig lup og opblødning! 

Er healing arbejde? Er meditation arbejde? Er skizofreni og apati arbejde? Er demens 

åndeligt arbejde eller er det sygdom? 

Ja, mange vil stige af nu, men det ændrer ikke det skrevne! 

Har du spørgsmål? 

 

Nej jeg har det fint med, at du giver dine meninger tilkende. Jeg troede egentlig ikke det var I 

din lod at blande dig direkte i vore forehavender. 
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Jeg oplyser jer i jeres væren, det er alt. 

 

Men du lyder, som om du har et politisk ståsted, som om du var jordisk eller kunne være mig, 

der sagde min mening, sådan indirekte. 

 

Det er dig, der er farvet af mig, ikke omvendt. Du er en besjælet entitet, husk det. 

 

Det vil altså sige, at vi bare er sådan nogle besatte eksistenser? 

 

Ja, som alligevel har fået den frie vilje til at manøvrere frit. 

 

Jeg føler nu ikke, at mit arbejde er særlig frit. Jeg er næsten sikker på, at selvom jeg havde 

sagt nej til at gå videre med denne bog, så ville den skrive sig selv alligevel, er det ikke 

korrekt? 

 

Jo, det er korrekt, for du er i så tæt kontakt med os og dermed din indre kerne, at du kender 

de aftaler, der ligger for din inkarnation. Som du har bemærket så har du, ligesom alle andre, 

været ledt dertil, hvor du er i dag og skal blot i fremtiden trække planen for dit liv ud af 

Universet. Ligesom alle opfindelser allerede ligger til nedhentning i Universet af den rette 

person. Derfor oplever I også at visse opfindelser kommer til flere lande samtidig, på trods af 

afsløring af omfattende industrispionage. Det skyldes modtageligheden hos forskere eller 

opfindere på samme svingningsniveau. Det er ment til at være til fælles bedste og en 

sikkerhed, men jeres pekuniære ophængthed ødelægger jeres fællesjordiske flow. Der ligger 

en plan klar for dette og den er så småt ved at blive sat i kraft. Jo mere I fjerner jer fra de 

fysiske penge, jo mere fiktiv bliver den verden og jo hurtigere kan I flytte jer med 

strålevirkningerne. Jeres penge er udtryk for, at energi kan ændre form, da alt blot er 

materialiserede energisammensætninger. 

Jeg finder det vigtigt, at I forstår til buds, hvor store omvæltninger, der skal til for at jeres 

verden og jeres færden forandres. Jeg kan kun atter og atter anbefale, at I tager udsagnet om, 

at der er nok til alle, til jer! Det er kun jer selv, der forhindrer jer i at tro på dette. Jeres 

uoplysthed og jeres trang til at sætte grænser. Jo flere grænser I sætter, jo mere begrænser I 

livet! 

Læg mærke til det, thi det er muligt at erfare dette i denne tid, hvor I forsøger at dæmme op 

for udviklingen med intensiveret lovgivning og skarpe krav til hinanden. Er man fri i 

bundethed? 

Og hvor længe vil du holde din næste i bundethed før du forstår dette? Der er mennesker, der 

”ofrer” sig på dit forståelsesalter, er du klar over det? I er hinandens mestre, hinandens 

lærere! 

Du er mester for din næste, men denne er også mester for dig. De mennesker du kan spejle 

dig i og de mennesker, der spejler sig i dig, har noget at give hinanden. Det, der skal ske i 

fremtiden er, at I gives symbolenergier som brugbart værktøj, som pudseklud for spejlet. Det 

er dét, du skal i gang med efter denne bog. På det tidspunkt er folk rede til at modtage denne 

mentale indgangsvinkel til livet uden at flå dig, fordi du ikke vil kunne spejle deres arrigskab. 

Den kan ikke få fat! Og kan hele verden få pudset spejlet for vrede, da kan vrede ikke 

længere spejles og muligheden for at leve i fred og fordragelighed bliver en oplagt og naturlig 

værensform. 

Jeg ved du brænder for at spørge om meget lige nu, når din kæphest ruller frem. Men lige nu 

styrer jeg! 

I skal ændre verden gennem energi og det skal gøres i samarbejde med vort plan og de energier, 

som skal tilflyde jer i en bestemt orden og sammenkobling. 
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Ja, sådan fik du slået hovedet på sømmet med det samme. Din energi er præcis og det er 

skønt. Vi behøver ikke gå nogen omvej for at skåne nogen. 

 

Nej, og det er netop præcision i energiformidlingen, der skal til og derfor er det heller ikke 

alle og enhver, der skal gøre dette første arbejde. De, der skal være med i første ombæring er 

allerede ved at blive klargjort og de ved med sig selv, hvornår de skal henvende sig og til 

hvem. Der er sørget for den slags. 

 

Det er altså ikke alle, der skal være healere? 

 

Nej, man er bygget til det. Vi har været inde på det før. De energier man er sammensat af ved 

sin indtræden i inkarnationen bærer det enkelte menneske og dyrs potentialer, planterne for 

så vidt også, men det er anderledes mekanismer der. Populationspotentialer kunne man kalde 

det. 

 

Men alle kan alligevel åbne for deres healingsenergi?! 

 

Ja, alle kan åbne for deres egen indre kraft og styrke, for det er selve essensen i 

inkarnationen. Denne indre kraft og styrke svarer hele livet nøje til det, man skal igennem. 

Intet menneske lider overlast, men ingen kan tåle det samme. 

 

Det vil sige.. 

 

Ja, det vil sige, at I er hinandens byggesten for en bedre verden, så det gælder nu om at forstå, 

hvorfor sult og nød er så massivt og folk lider rundt om. Hver lidelse skal ophæves og nogle 

lidelser er tydelige i nationale sammenhænge, hvert land har sit potentiale og sin 

energiindstrømning og udveksling. Det er med til at gøre Tellus ualmindelig smuk og derfor et 

meget ønsket opholdssted, men det er også med til at opretholde polariteten på Tellus en tid 

endnu og dermed jer i et dynamisk og til tider frygtindgydende scenarium. Åbn jeres sanser 

og kom til kærlighedens fornuft. Det er dét ,det handler om. Den astrale fornuft er bundet til 

jeres pengepung og den lavere mentale fornuft er kun et skridt på vejen, indtil en helt ny 

pekuniær situation er en realitet. 

Jeg tror vi skal tage en pause. Det er meget på en gang. 

 

 

 

Kære Sigma. 

 

Du er Sigma nu, ikke længere Zigma. Men du må holde distancen alligevel, for du er lettere i 

balance end læseren og dette er et terapeutisk skrift. I føres af mig fra alfa til omega. Jeg er 

på det rene med at dramaet trækker ud, men jeg kan se i min krystalkugle, at der er nogen, vi 

ikke har med endnu. Vi må fortsætte. Der er nogen fra din tidligere gruppe, der har fået nok 

og finder frygten frem igen. Der er nogen, der er ved at lægge bogen fra sig, jeg håber jeg 

fanger dem i fiskerens garn! 

Det handler om Rama. Simon Peter. 

Nogle har været utrygge ved Rama og betragter ham som en eksistens, man ikke kan stole på. 

Han er endog blevet placeret som at astralt væsen, som aldrig skulle have været ind i det 

jordiske felt og ligeledes Hathor, som ellers har ført dig fra Herodes til Pilatus. Ja, jeg taler til 

jeres underbevidsthed lige nu, ikke kun til de, der var med dig, men også til alle andre. 
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Hvem var disse skikkelser? 

Det vil jeg forsøge at afdække tilfredsstillende her. 

 

I lemurisk tid foregår der store omvæltninger på Jorden, ligesom dem i dag. Rama er en 

sådan eksistens, som du var det på Saturn og I kender hinanden. I er alle et. Dette vil gå op 

for jer. 

Rama var den eksistens, der samlede det halve kongerige og fik prinsessen Zita. Han 

kæmpede mod dæmoner og vandt. Derfor er han også billedet på en enorm krafteksistens 

som i sin tid redede mange levende væsener fra nye stråleenergier og var den, der holdt den 

vigende stråle tilbage indtil alt var på plads og han har stadig sit at gøre i det jordiske felt. 

Rama er selvsagt ikke nogen lille figur og grunden til, at han optræder i så forskellige klæder 

som ”mørkets fyrste” og ”prinsen på den hvide hest” er atter et yin-yang spørgsmål og 

afhænger af øjnene, der ser. Rama og hans kontakt er procesbaseret og de, der har noget at 

lære eller måske i klemme i forhold til fænomenet ”magt” bebyrdes eller belønnes med hans 

selskab. Du har haft begge dele og derfor har du også set eksistensen fra begge sider meget 

tidligt i forløbet under endnu et Østen-inspireret forløb, nemlig ”1001-nats healing”. 

1001-nats healing var et startforløb med den titel, der skulle vække de personer, som skulle 

danne basis i konceptet. Siden er titler og betegnelser byttet ud i takt med jeres indsigter. Vi 

arbejder hele tiden online i et flow og vækker dybe rødder til live i alle, som læser disse linier. 

Derfor kan jeg tillade mig at være overfladisk med hensyn til forklaringer lige nu. 

Rama er lydordet for et bestemt tilhørsforhold i universet. Zigma, Zi-ma, Rama. Og så ikke 

mere om det. Beklager. 

Hathor er egyptisk gudinde, som også er polariseret, altså  androgyn  – ligesom Rama også 

indeholder Zita. 

Hathor har aldrig været inkarneret som fysisk væsen, hvilket derimod er lykkedes Rama. 

Rama har været udkrystalliseret som eksistensen Simon Peter og har også været en mægtig 

hersker i den sibiriske del af Mongoliet, som delvis fysisk, længe før lemurisk tid. Mammutter 

var hans ”rideheste” og telepatisk magt var metoden. I kommer og går i det jordiske, i 

forskellige eksistensformer. 

Meget er forandret på Tellus og forandres stadig, alle tektoniske plader skal på plads og dertil 

behøves skiftende energier og nogen til at formidle udtrykket for energierne. 

Hathor var i Egypten en både elsket og hadet gud p.gr.a usikkerheden om, hvorledes figuren 

optrådte i det astrale felt. Indflydelsesrig og nu ophøjet i hierarkiet. Hathor rummer denne 

frygtindgydende energi, så længe den udkrystalliserer sig i det astrale felt, men som du har 

haft denne eksistens tæt på, så har den været sendt i det mentale felt! Og du og andre har fået 

lov at se hende/ham i det mentale felt som en smuk eksistens, i og med hun/han har sendt sit 

billede eller aftryk som positivt her, hvorimod samme eksistens også kan omformes til en 

dæmonagtig eksistens i det astrale felt og alt, hvad der ligger derimellem. Det betyder, at 

Hathor er en eksistens, der mestrer det energimæssige udtryk til enhver terapeutisk lejlighed 

og kan meget præcist vise sig som der kræves af hende/ham også som formidler af en hvas 

tone og med piskens knald. 

Dette har været anvendt for at holde konceptet nede i antal brugere og til at give jer de 

skelnemæssige varianter i energi. Derfor har det også været denne oplyste eksistens lod at 

spille en hel del roller og give alle konceptdeltagere noget at tænke over. 

Hvorledes dette er blevet brugt vil dramaet vise. Stol blot på, at den egyptiske periode er 

renset ud hos alle. 

 

Magt er en følelse og et begreb. Magt er knyttet til den 1. stråle, så derfor har I skullet studere 

dette tema. 1.stråle energi er meget vigtig i den jordiske matrix´ opbygning og opretholdelse. 
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Men hver stråle er jo opbygget af flere understråler og har sideordnede stråler, som kan øve 

indflydelse på hovedstrålen. 

Jorden har været et sandt studie i 1.stråleenergi, hvor vilje og magt har haft deres 

ligeberettigelse. 

Derfor lagde konceptet også ud med at være et 1.stråle koncept – Shamballas kraft skød sig 

gennem dette og havde vi ikke sat bremserne i, havde vi ikke kunnet lære jer det, der var 

meningen. 

Shamballa er en vidensenergi, en mental kraft som udspringer til det jordiske felt fra et sted i 

Himalayabjergene syd for Laos. Et center eller fokus om man vil, hvor Guds vilje er kendt. 

Herfra udgår mange åndelige mestre til et helt almindeligt fysisk liv og er blandt jer for at 

ruske op og inspirere menneskeheden. 

Prem Rawat er en sådan mester. Sai Baba er ikke, hans liv hænger anderledes sammen. 

Som du kan forstå er der så uendelig en mangfoldighed, at man aldrig må gøre sig til dommer 

over noget eller nogen, thi ingen kender det enkelte væsens blueprint. 

1.stråle handler om vilje og magt og på det jordiske felt har I smagt remmen af den. Men det 

er også en basisstråle, den første, og som sådan indeholder den i sin højere svingning Guds 

vilje og magt. Derfor har I også tit diskuteret om I er marjonetdukker eller om I har den frie 

vilje. Og dertil må vi sige, at I har den frie vilje lige netop til det skæringspunkt, hvor 

energien kammer over og bliver til Guds vilje. Og samtidig må vi så konstatere, at dette 

faktum også er Guds vilje! Men lidt sjov har vi da lov at have og rebeller er der altid nok af. 

Så op med humøret og begynd at slå på dine strenge. Måske er de til Guds velbehag. 

Jeg efterlader jer her, med den tilsigtede ro og uro i den polaritet, som I behøver her og nu og 

som vil være individuel. Måske er du frustreret, måske skuffet, måske irriteret eller måske 

afklaret og med lyst til at gå videre. Måske er du sur over ikke at vide, hvad det er for et 

koncept, der tales om og du skal vide, at dette er en tilsigtet angrebsflade! Bogen er netop et 

bevis på at ord er energi og deres sammensætning er magt! Vær opmærksom på det næste 

gang du går over for rødt lys. Er magt også hensigtsmæssig? 

I begyndelsen var ordet og ordet er lyd og et sort hul er fuld af alskens lyde fra en ophøjet 

jammer til en frydelig hilsen. Her kommer jeg. ”Lad der blive lys” råbte Skaberen, i et 

frydefyldt gys. 

Og således slutter 1. kapitel. 

 

 

 

2.KAPITEL 

 

En smal sag. 

 

Kære Alle. 

 

Vi er nu kommet til det drama, der skal få jer til at forstå, hvilket spil I deltager i på det 

jordiske plan. Det vil nok komme bag på mange, hvorledes I på godt og ondt får skabt en 

verden som egentlig blot er udtryk for de energimæssige konsekvenser de mægtige og 

indflydelsesrige stråler har. 

En stråle er en energi som i sig har en hel del andre stråler og er opbygget som en hovedstråle 

med underliggende energier i sig. Den består af mange lag eller arter af energi og den er så 

omfattende at energien fra én stråle i sig selv er nok til at skabe en plante med. Energierne 

materialiserer sig i ordnede mønstre og det er derfor jeres videnskabsmænd finder mindre og 

mindre dele, når de forsker i livets substans. Både biokemikere, kemikere, fysikere, 

astrofysikere og mange andre grupper vil se de samme ting, når de kommer langt nok ind i 
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substansen. Og det er dét, som de til sin tid vil få at se, som vi nu vil lave en underholdende 

beskrivelse af virkningen af. Livets energi er mange energier og de består af forskellige 

mindre mønsterdele og konstruktioner. I øvrigt så smukke, så man må sige til sig selv, at livet 

og guds vilje i bund og grund er harmonisk. MEN det vi nu skal lade jer være vidne til er alt 

andet end harmonisk. Det er et sammensurium af stråleenergier som styrer en flok 

mennesker specielt udtaget til dette drama for at afdække de mekanismer I færdes under, 

hvorefter alt skal gives dem som himlens tak for god og troværdig indsats. 

 

Lyset slukkes i teatersalen. Begyndelsens energi stryger ind over publikum. 

 

Pjerrot:Åh, hvor jeg har det skidt. Jeg har så ondt ,så ondt i hele mit liv og det har jeg haft 

lige siden jeg blev født, det har været et rent helvede at tilbringe så mange år her på Jorden , 

og se om ikke det fortsætter inkarnation efter inkarnation , og vi skal bare trælle i dette 

universelle hul. Det var edermagemig bedre, om man var født på Månen eller et andet sted. 

Mars måske? Eller Venus? 

Åh, bare det at skulle vælge, hvor man ellers ville være født er en pestilens. Det kan da ikke 

blive værre! Åh,Åh og atter ÅH! 

Hvid klovn: Ah, du ville gerne fødes på ny? 

Pjerrot: Nej tak, det ville gøre min dag endnu værre, om jeg skal konfrontere en sådan tanke 

for et ønske bliver det aldrig,Åh! 

Hvid Klovn : Nå, så galt er det vel ikke , vi har da både leverpostej og frikadeller med rødkål 

og Mcfeast og Mcfest! 

Pjerrot: Der er sandelig ikke meget fest over dette her. Åh! 

Hvid Klovn: Nåh, du er også vegetar, det gør det da også ganske ulideligt at være til, så må du 

jo ikke få noget af det, der smager virkelig godt! 

Pjerrot: Det er ren askese at være her, men min sygdom kræver, at jeg tager mig af min krop 

og at jeg går i terapi og at jeg konfronterer mig selv på a-lle planer og ser mig selv udefra og 

indefra og fra det lag lige i midten. Og Åh, det er jo så fedtbefængt, så det er til at brække sig 

over. Jeg skal også se at gøre noget ved det. KILDEVAND! Lad os få dette flaskevand på 

bordet, det er så livgivende og så lige haps med en smuk citron eller lime i. Åh, det var godt, 

nu blev jeg straks i bedre humør, der er nu intet som et godt glas vand. At vælde sig i vand, 

vand, vand. 

De kloge siger også, at det renser kroppen for al slagger og ved du hvad, det er dét, vi får så 

ondt af. Altså slaggeren! 

Hvid Klovn: ”Slagger mig her og slagger mig der, mon ikke bare du trænger til at slappe af. 

Pjerrot: Slappe af, næh du, det vil give mig stress at slappe af, så når man jo hverken det ene 

eller det andet og så ligger der da først stinkende vasketøj i kurvene og make-upen bliver 

stående på hylden og Gud, hvor kommer jeg så til at ligne en hængt kat. Næh du, det kan der 

på ingen måde være tale om. Enhver er sin egen lykkes smed, så det går ikke at overlade 

noget til tilfældighederne. Det gælder om at have styr på tingene og manageren skal bookes 

op, så alle og jeg selv bliver bekræftet i samme tro: ”Jeg har styr på tingene, jeg bestemmer 

selv over mit liv” – og i øvrigt er jeg også single, ved du det? 

Hvid Klovn : Nej, men det undrer mig ikke. 

Pjerrot: Gud hvor er du strid og hvor du spreder dårligt karma, mand. Har du ikke en plan 

for dit liv? 

Hvid Klovn.: Er den der ikke bare, tror du? 

Pjerrot: Gud nej da, du er da vel ikke så naiv, at alt bare kommer dumpende ned i din turban 

og så er den hellige grav velforvaret? 

Du tror da vel ikke på al det nonsens med, at livet har en mening og at du har et specielt 

formål med at være her? Næh, du ingen har nogensinde fundet meningen, hver eneste teori 
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bliver dumpet så snart, vi når en ny trend. Næh, smalle bukser og fedt i håret, det ved man 

sgu hvad er, Det er til at føøle på, ser du. Det er det, det kommer an på, Følelserne! Og da må 

man jo være der og se godt ud, så Mars eller Venus får et godt øje til en og man får lidt på 

krilleren, du ved. Det er der mening I . Det er sgu til at mærke! Og tilfredshed, det giver det 

også, så kom ikke og lær mig noget om livets mening! 

Hvid Klovn :Bevares, jeg synes bare du beklagede dig over dit liv og din tilstand og jeg 

tænkte. 

Pjerrot: Ja, det er godt. Næh du, jeg trænger nok bare til en slapper, lidt god mad, en øl 

måske og lidt underholdning foran ”fjerneren”. 

Hvid klovn: Nej, du vil da ikke spilde din tid foran fjernsynet! I den tid kunne du da have 

lavet en god fattig diætkost og have mediteret en halv time og have været i kontakt med 

naturen og have brugt tiden på tankeflow og ændret din måde at leve livet på via tankens 

kraft eller du kunne dyrke yoga eller thai chi. At sætte sig på rumpetten foran fjernsynet og 

lade sig blive dummere og dummere, det er dog det dummeste man kan gøre, nej du, man må 

gøre noget selv for at komme op af dyndet ellers suger det en med ned. Kom skal vi ikke tage 

en tur ud i byen så, måske vi kan score en laber larve et sted, sådan bare for en aften, du ved, 

man er vel single! 

 

Lad os se på, hvad det er for mekanismer, der bruges i denne samtale. For det første er her 

gjort brug af 1.stråle energi.  

1.stråles energi er strålen for vilje, magt og hensigt og den repræsenteres lige fra menneskets 

egenvilje og magtudøvelse og til ønsker om magt og viljebestemt hensigt. Magt over livet om 

muligt. Og så kan den ligeledes rumme det mere religiøse eller spirituelle aspekt, hvor det er 

Guds, Skaberens eller Kraftens vilje og magt. Alle niveauer der imellem kan være 

repræsenteret og strålen giver inspirationer af forskellig slags alt efter hvorledes den 

sammensættes i materien. Kraften fra strålen er den samme overalt, men de forskellige lande 

kan have en forstærket indstrømningsfortætning som sjæls- eller personlighedsstråle. Dette 

afgøres bl.a af jeres undergrund. 

1. stråle er selvsagt også den stråle, der repræsenterer krig, ufred, sammenstød, modstand og 

kan også være repræsenteret hos sælgeren, virksomhedslederen, et lands militære opbygning, 

diktaturer eller blot hos husdyret, ægtefællen eller barnet. 

Udover 1.stråleenergi er der i samtaleeksemplet brugt vækning af hinandens 

understråleenergier, således, at der skabes en genklang mellem de implicerede, man skaber en 

bølgelængde, hvorpå man kan være i stue sammen. 1.stråleenergien støder 2.stråleenergien, 

som dækker over kærlighed og visdom, men 2.strålen rummer også en understråle med 

1.stråleenergi, som så tager magten over kærligheden og visdommen og farver denne med sin 

afsmitning, som hvidt vasketøj tager farve af den røde klud, der uforvarende kom med i 

kogevasken. 2.strålen blegner, når 1.strålen vækkes og man får derved skabt en form for 

spejling på midten, hvor begge personer bliver ”ens” og udtrykker, at de er ”ofre” for samme 

trend eller universelle bølge som sådan på Jorden. 

4.stråle er også involveret, idet 4.stråle repræsenterer harmoni via konflikt. Det er en meget 

dominerende stråle i hele menneskeslægten som bruges i al udviklingssammenhæng og er en 

af de stråler, der viger i tiden. 6.stråle er også repræsenteret og giver udtryk for hengivenhed 

og idealisme, som kan udarte sig til ideologier. Ydmyghed er også denne stråles inspiration og 

6.stråle trækker sig kraftigt tilbage i disse år, hvilket derfor får jer ind i en lang periode med 

dominans og egoistiske tilbøjeligheder. Derfor er vi kommet med nøgler til låsene i de nye 

døre, der skal åbnes! 

3., 5. og 7. stråle er også repræsenteret via aktiv viden og intelligens udtrykt både omkring 

aktivitetsforslag og virkningerne heraf samt den 7.stråles formål at skabe orden og harmoni 
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via daglig ceremoni, men også skabelse af en ny civilisation, hvor bl.a. et højere 

bevidsthedsniveau gør sig gældende. 

Som du kan se, er I ganske ubevidste om disse naturlove for kommunikation, liv og samliv. I 

er påvirket af noget, I slet ikke er vidende om og I laster hinanden for dårlig forvaltning af 

noget I ikke ved noget om. Det er derfor vi siger, I er uden skyld! 

Men efterhånden som I bliver bevidste følger der også et ansvar med. Dette ansvar er ikke så 

meget at analysere hver eneste vejrtrækning for stråleenergiindflydelse som det er dét, at 

sørge for at benytte den bedst mulige strålesammensætning permanent. 

Dette har I forsøgt gennem assertiv træning af jeres kommunikation, I har prøvet at 

kontrollere jeres tanker, I har øvet jer i at stilne sindet og få kontrol over dette via meditation 

og andet energiarbejde i årtusinder. I har også brugt magt og våben for at øve kontrol og få 

verden til at makke ret. Men ved I hvad? Det kan ikke lade sig gøre på den måde, med mindre 

I vil bruge smerten som vejviser og vindeltrappe! 

Nu er det imidlertid sådan, at de næste 3 stråler skal bevidstgøres jer og disse er begyndt at 

virke. Det betyder, at det I har sukket efter, sådan set allerede er ved at ske. Og det bedste er, 

at 8. stråle er en livgivende stråle, fordi den renser jeres kroppe og auralag og skaber 

klarhed! 

Det du oplever i denne bog er 8. stråles energi, som har ligeså mange udtryk og 

variationsmuligheder som de 7 første stråler. Den harmoniserer de andre stråler i og med, at 

den åbner for den åndelige intelligens, den åbner for klarere sanser. Den 9. stråle påbegynder 

samlingen af de højere chakraer (energihvirvler i auraen) i auraens mentale lag, således at 

der bliver færre indgange med energi, men til gengæld bliver disse af så overordnet en kraft, 

at det bliver en smal sag at flytte sig tankemæssigt og komme i kontakt med sit blue-print og 

dermed en ledning eller bevidstgørelse af 10. stråle, som gør din skaberkraft mere virksom og 

får dig i kontakt med skabelse og uskabelse af matrix. 

Som sagt kan I ikke gøre hverken til eller fra i forhold til denne indstrømmende stråleenergi, 

men I kan lære at forvalte energi hensigtsmæssigt! Og I kan få energier stillet til rådighed, 

som kan holde jer løftet og harmoniseret i forhold til de 7 første stråler, hvoraf nogle er 

vigende i ”strømstyrke”,  men hvor deres energi alligevel er nødvendig i overgangsperioden til 

det nye, hvorefter de vigende energier så atter kommer tilbage med universets puls eller 

åndedrag. Til den tid vil de da blot blive modtaget af en gylden civilisation og dermed have en 

helt anden virkning og brug i den til den tid eksisterende matrix. Således er alt så viseligt i 

orden, mens alle gør deres erfaringer og udfører deres bestilling. 

Lad os tage endnu en episode fra den alternative logbog. 

 

Sct. Claus: Du skal have det bedste af det bedste , kom til mig, kom til mig. Jeg vil dig det 

godt. Kom og smag mine frugter, de er udsøgte. Ingen giftige æbler eller 7 små dværge. Kom 

og få en god historie.: 

 Der var engang en fyr, der hed Rama og han var så stærk, at han kunne vække et åndedrag i 

et menneske. Men en dag mødte han sin modsætning Zita og de blev ét….. 

August: Nej, nej, det er slet ikke sådan, du er da helt ude med ”madpakken”. Kan du ikke 

forstå, at de slet ikke er personer, de er bare udtryk for energierne. Det er energierne det 

handler om! 

Sct. Claus: Hvad mener du? Er det ikke sådan, som de siger? 

August : Nej, nej, det er slet ikke sådan.. 

Sct. Claus: Hvordan er det da? 

August: Jamen det er øh……. 
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Ja, det er ikke let at være banebrydende, når man ikke må bruge det vante, når alle 

hjælpemidler pludselig bliver taget fra en og man ikke må huske noget af det, man har lært. 

Lad os analysere, hvad der foregår. 

Denne lille episode er udtryk for det, der venter jer. En mængde gamle udlægninger af 

verdens tilblivelse og hvordan man i almindelighed begår sig i mellemmenneskelige relationer 

vil forsvinde. 

De personer, der har ladet sig indføre i 1-kontakten har fået forstærket de tendenser, der vil 

opstå i fremtiden og det er derfor sørgeligt, at lægeverdenen har været uvidende om 

konceptet eller ikke taget det alvorligt og andre instanser såsom AF og fagforeneingerne ikke 

har taget imod den udstrakte hånd som disse personer har givet. MEN alligevel må vi sige, at 

nogle i disse instanser er blevet berørt af ildens luer. 

Den lille konstruerede episode udtrykker, at I, i jeres eventyr, nu begynder at kunne finde en 

helt ny sandhed, thi de eventyr, der lever i dag rummer essensen af mangt en viden, som kan 

føres hen til strålebevidstheden. Dette skyldes, at enhver story-teller lever i et inspireret 

univers, hvor der er kontakt til højere viden. Derfor rammer visse eventyr også jeres indre 

visdom på langt flere planer end I forestiller jer. Ligeledes er jeres filmverden også med til at 

generindre dybe lag og give mulighed for at rense og ordne den indre verden. Jeres 

teaterverden oplever til tider et dyk, fordi den er mere astral-fysisk end mentalt orienteret og 

så er det knap så let at lave de illusioner, der skal til for at drage sindet, og i perioder er der 

en trend, der går i retning af sciencefiction for at få jer til at generindre og bearbejde jeres 

urfrygt for manglende kontakt. Inde I jer hver især ligger erindringen nemlig om liv i andre 

verdener og de udfordringer, det giver at være et multidimensionalt væsen. Men da teateret 

er på niveau med tilskueren og lader alle gå ind i samme fysiske fiktion så vil mennesket til 

stadighed drages deraf, men indholdet på scenerne vil forandres. Det lavere tempo i reel 

fysisk fremførelse gør, at man begynder at forlange noget nyt af skuespillerne. En ny dybde 

og ”rykkelse” i det indre må opstå for at tiltrække publikum. Her tænkes ikke kun på det 

seriøse teaterudtryk, men også det at kunne få folk til at le. Det bliver en afgørende metode 

for drejebogsforfatteren. Man vil finde at alle elementer skal berøres for at rive tilskueren 

med. Vandet, jorden, træet, ilden og luften skal med andre ord rive den enkelte med og det 

stiller helt nye krav til produktionen. Teateret bliver holistisk. 

 

Kære Zigma                                                                                                                 6.Marts 2006 

 

 Så er det mandag og din week-end var ikke særlig opmuntrende. Det skyldes bestemte 

forhold, som vil blive beskrevet ved en senere lejlighed i jeres fællesbog. Alligevel er vi nødt til 

at fortsætte, for jeg ønsker, du skal give det sande indtryk af hvorledes det er at gå i 

spiralform for at udvikle sig. Du må erindre Merkurs retrograd, Saturns retrograd osv. Du er 

ophængt planetmæssigt, fordi du responderer så kraftigt på deres indflydelse og det influerer 

på det, vi laver. Det er dejligt, at du har forståelse for vore ord, det gør det skønt at arbejde 

sammen med dig. Jeg ved du grubler over om denne bog mon bliver læsevenlig, når den 

præsenteres udadtil. Jeg kan sige dig, den vil afspejle dit liv og dine energier for ligesom du i 

konceptet flyttede medlemmernes liv, således vil du ved det, der foregår mellem og på linierne 

her flytte enhver læser. Det er svært at tro på, men du bliver nødt til at opdage dine 

multitalenter. Vi kender jo også omverdenens holdning til dig og den er blidere end du tror i 

nogle kredse. Andre har ikke og vil ikke opdage hvori din kærlighed og dit jordiske udtryk 

består. Kort sagt, hvem du er. 

Det vil i det følgende blive nødvendigt for dig at holde tungen lige i munden for nu rykker 

dramaet helt tæt på, men først skal vi lige gøre den konstruerede dialog ovenfor færdig. 
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Som sagt vil I se nye tolkninger af eventyr, hvor både Snehvide og den onde stedmoder 

repræsenterer den 8. stråle i hver sin udgave og hvor Zedna  bl.a. er aktiv med sin energi, 

men også nye planeter, som først nu er ved at komme til syne på jeres nattehimmel. 

De 7 dværge repræsenterer de 7 stråler, som harmoniseres og renses og forvandles af den 

8.stråle, som også forvandler og transformerer bæreren/formidleren af stråleenergien, men 

nok om dette her og nu, den rette person, der skal tolke de første eventyr på denne måde er 

ved at gøre sig klar og du kender ikke vedkommende som sådan endnu. H.C.Andersen vil 

også nå ganske nye højder og mytologiske fortællinger og sagaer vil ligeledes repræsentere en 

viden, som I aldrig førhen har vidst lå i disse skrifter. Og det vigtige i denne sammenhæng er, 

at det er verdsligt stof! For det vil vise jer, at I alle er ligeså guddommelige som jeres profeter 

og at I alle er profeter og mægtige eksistenser bag jeres povre menneskelige facader. I er 

fysiske engle og dertil vil vi bringe jer den fornødne forståelse og de nødvendige oplevelser, 

for at I kan erfare hver jeres suverænitet og derved komme til at være det udtryk på Jorden, 

som I er skabt til, men som hidtil er holdt tilbage af jeres energier i matrix. Det bliver om kort 

tid muligt for jer at ændre matrix ved hjælp af samarbejde med os. Men tilbage til dialogen. 

2.stråle kommer til udtryk i omsorgen for andre mennesker, men forstås ofte ikke direkte 

med mindre den tilsættes jeres sentimentale islæt af kærlighedsenergi. Samtidig er 1.stråles 

irettesættelse koblet med 2.stråleenergi, hvilket gør, at den der bliver irettesat bliver lyttende 

og opmærksom. 

Samtidig hermed er den 7.stråle repræsenteret via misforståelse af planen og tidens kræfter 

og hvad det hele egentlig er for noget. 5.stråles videbegær ligger under det hele, men også i det 

at øve kritik. 

Konsekvensen , såfremt dette er måden man går ud i verden på er, at man får tilbageslag med 

samtlige andre strålers negative aspekter eller svingninger. Blot fordi man ikke 

kommunikerede rent ud i stråleenergi. Og det er dét, I er underlagt i hver eneste tanke, hver 

eneste kommunikation. Og det er dét vi vil gøre opmærksom på, kan løses via samme stof, 

som det er skabt af. Lige tiltrækker lige. 

I konceptet gav vi jer redskaber til at rense jeres legemer hurtigt og ubesværet, således at 

rene energier kunne komme til udtryk uden at skulle mixes med andre entiteter af blandet 

stråleenergi, som trækker den enkelte persons mulighed for at nå de positive stråleudtryk, 

ned. Derfor skal du også vide at dine kanaliseringer i form af breve til konceptets deltagere 

bygger på, at du var rengjort i dine auriske legemer og derfor kunne kanalisere et 

gruppeudtryk for gruppens renhed som sådan. 

I fik at vide, at en kæde aldrig er stærkere end det svageste led, og din opgave var at aflæse 

gruppens svageste led hele tiden, ved selv at beherske alle udtryk fra alle 7 stråler! Det er i sig 

selv et mesterværk at være jævn på alle stråler og det er det, der fører til åndelig opstigning i 

indvielsessystemet. Du har i den forbindelse færdiggjort dig på det astrale felt med den 6. 

esoteriske indvielse. Men dette ved du ikke særlig meget om, idet det ikke er meningen, at du 

skal formidle det, der én gang ér formidlet, men netop at bringe det nye. Det nye er en 

ophøjelse til afdækning af det mentale legemes funktioner, da det astrale lag nu er ved at være 

afdækket på globalt plan, om folk vil læse derom! Således er der nu i verden de ypperligste 

beskrivelser af chakra, aura, åndelige veje og mål, samt påbegyndt en opstigning i det mentale 

felt via tanketerapier og andet. 

I konceptet nåede I at bruge de nøgler vi havde givet jer, til det, der i fremtiden, er den 

hurtigste vej gennem den spiralformende astrale verden. Men den mentale del af det hele 

foregår i kvantespring og det turde være let for enhver at følge med i den konklusion. I dit 

følelseslegeme og lavere tankelegeme kan du sno dig i en opadgående eller nedadgående 

spiral. Og befinder spiralen sig i de højeresvingende energier som glæde, entusiasme osv. da 

vil tendensen til hop opad i det lavere mentale felt give et stort opsving i livet. Det kan endda 

afstedkomme, at man må ind i processen, der opleves som ”Højt at flyve, dybt at falde.” Det 
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forstås, at det mentale felt arbejder i spring og har overordentligt let ved at flytte sig fra emne 

til emne, fra tanke til tanke, fra idé til idé, HVIS man er stråle-ren. Men I er ikke strålerene i 

jeres lavere mentale felt, og det er sådan set dét, der skaber et højere og lavere felt mere end 

det er en decideret opdeling i lag. Derfor vil en rensning af det mentale felt for fordomme og 

for viden baseret på fordomme, være et nødvendigt skridt for at nå det kvanteenergimæssigt 

og kvalitetsmæssigt højere mentale legeme. Og det bliver unægtelig en udfordring for jer i det 

jordiske, fordi I ikke har til sinds at acceptere dette! Du kender det tomrum, du har haft mod 

til at forstærke den tendens, der ligger i den nye tid og derfor er du den, der går forrest i dette 

og må træde den sti, der vil blive enhvers lod i løbet af de næste 50 år, hvis I ikke gør noget! 

De nøgler eller redskaber I fik af os var ikke helt fyldestgørende nok, til at give jer 

kvantespringet, da det ikke var formålet i første ombæring. I første omgang var målet, at 

bringe jer tæt på det og få jer gjort færdige med det astrale felt, ved at hæve jer netop så 

meget, at I kunne se den vej, som det almindelige menneske vandrer i matrix og derved 

opdage de forskellige vejes energiniveauer. Derfor endte I også hele tiden op med noget, som 

var afdækket i forvejen. Men I så også glimtvis det nye og de højeresvingende veje at gå. Det 

vakte forvirring i jer og derved kunne vi komme til at styre konceptet så minutiøst, som det 

skulle for at afdække den viden og de oplevelser der skulle til, samt at klargøre jer til den 

reelle kvantespringsterapi, som er det nye koncept. En klar logisk videreførelse af det niveau I 

er kommet til. 

Mange gange lod vi jer vide, at I måtte gå hele vejen og det har I gjort! I har som de første i 

verden afdækket energiniveauerne og bestanddelene i et kvantespring!  

For at skabe tryghed i verden, er I nødt til at formidle dette videre, hvilket du nu er i gang 

med. Men du skal ikke være ene om dette og derfor vil de mennesker du skal bruge dukke op 

i bestemt rækkefølge efterhånden, som de ledes til at forstå, at I hører sammen. Du skal 

påbegynde gruppeidentiteten i det mentale felt og det betyder, at man her betjener sig af 

højere kommunikationspotentialer for at afdække gruppesjælens form, størrelse og formål i 

det jordiske felt. Det betyder at folk håndplukkes i ret rækkefølge og har forståelse for, at 

energiarbejde er alfa omega og at man arbejder for et højere felts realisering og derfor er 

man absolut pioner!!! Projektet er enestående af sin art og kræver stort mod af den enkelte. 

Vi skylder dog her at sige, at der findes andre grupper i verden, som senere vil støde til jer og 

som arbejder med de samme energier. Forskellen er blot indstrømningen af energi fra 

universet i specielle åbninger, de såkaldte stjerneporte. I vil blive bevidste om disse samt nye 

planeter og sluser i universet. Alt er levende og har dermed et åndedrag og undergår konstant 

forandring. 

 

Kære Zi-am. 

 

Tak for dine forklaringer! Jeg tænker på, hvorfor overskriften hedder ” En smal sag.”? Jeg 

har personligt flere bud, men som regel er der jo mere indlagt i jeres kommunikation end vi 

kan rumme ved første modtagelse. Jeg har jo gang på gang set, hvordan I formår at lave 

noget, som er så tilsyneladende simpelt og så rummer det pludselig enhver anskuelse eller 

indgangsvinkel alle 360 grader rundt om ”udtrykket”. Jeg har i den tid, jeg har været 

foruden kontakt med de øvrige i konceptet opdaget, at konceptet er kuglerundt. Det er mig en 

gåde, hvorledes det kan lade sig gøre og hver gang jeg når hen til følelsen og erkendelsen 

heraf, så slår jeg bremsen i og kommanderer tærskelvogteren på plads. Hertil og ikke 

længere. Så der skal mere end mod til synes jeg og jeg er også klar over, at man må gå med 

midlertidige antagelser i sit ”system”, ligesom når computeren kører flere programmer 

samtidig. Er der ikke en fare for, at vi tager skade af dette her, at hjernen kortslutter? Det 

føles som alt andet end en smal sag!! 
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Kære Sigma 

 

Der er ingen fare på færde, men jeg forstår din uro. Denne uro vil jeg nu borttage ved at 

synkronisere os, så jeg kan løfte dig hele vejen. Vi har før været inde på, at navnene rummer 

energi. Jeg vil nu ændre mit navn og dermed mit energiudtryk, så det svarer til dit, der hvor 

du befinder dig nu. 

Du ændrede dig via mine ord fra Zigma til Sigma og netop nu har jeg ændret mig fra at være 

Zi-am til at være Siam. Det er dét, du kan mærke i hele dit hus nu! Overalt er mit 

højeresvingende væsen nu i færd med at skabe kongruens imellem dig og mig, men også 

imellem dig, din datter og jeres hund, således at I kan leve i samklang, mens jeg er i jeres bo-

felt. Som du kan fornemme er jeg et temmelig omfattende væsen og det er jeg nu, fordi jeg i 

det næste vi skal lave, skal rumme alle konceptmedlemmer på et højere bevidsthedsniveau. 

Begynder du at forstå, hvorledes vi som åndelige væsener kan ændre form og energi ganske 

efter vort ærinde? 

Ja, dine hænder bliver kolde nu og det sker, fordi jeg i denne svingning berører din 

hjerteenergi i et højeresvingende felt. Kan du mærke, hvorledes jeg derved influerer på dit 

tankeflow? Det giver dig frygt for om dit hjerte går i krampe eller om du skulle få en prop 

eller andet, men det gør det ikke. Det er energien, der påvirker kroppen og du kan direkte i 

disse sekunder mærke, hvad det er for en energi, der giver hjerte-karproblemer og at jeres 

civilisationssygdomme altså er energibestemte! 

Derfor må I sørge for at harmonisere jeres energier for at kunne holde til det energiskifte, der 

er på vej til jeres verden og det gøres altså ikke med en vintervaccine mod influenza. På den 

anden side, så er der det opløftende, ved jeres civilisationssygdomme, at de dermed også 

indikerer, at den enkelte person er illumineret og dermed følger den for inkarnationen 

planlagte opstigning. 

Kan du mærke, at vi netop nu er i så mental en energi, at der ikke er plads til jeres følelser? 

Der er i denne energi ikke mere tilbage af astral indflydelse. Den er ren mental! Og det bliver 

ligeledes en enorm udfordring for jer at få balance i udtrykket, som skal være en kombination 

af det mentale hjerte, som kender den overordnede hensigt med det, der sker og så jeres 

astrale hjerteenergi, som er en omsorgs-kærligheds-energi og som du nu langsomt daler ned 

imod. Fantastisk ikke sandt? Ja, nu banker det fysiske hjerte også. 

Denne høje mentale energi er den, du har kanaliseret det overordnede gruppeudtryk i og den 

tilhører sjælsniveauet! Men de øvrige deltagere var på forskelligt niveau i forhold hertil og 

det gjorde at man modtog energien med forskellig friktion!  

Friktionen er den I skal være opmærksom på, for det er her, I støder ind i problemer med 

omverdenen, men I må så til gengæld også forstå, at det er dette energiniveau, der ændrer 

matrix og kan ændre verden ved, at gruppen som sådan, samlet, sender denne opløsende 

energi målrettet ud. 

Denne energi kan i gruppebevidsthed rense det kollektivt ubevidste for gamle overleveringer 

og dermed lave en ny trend i tankeflowet og derved er freden på jorden rykket en del 

nærmere! 

Det sker udelukkende fordi en høj energi kan sprede forskellige lavere energier, som har 

ophobet sig i Jordens felter og danner tyngende energiklumper af tankestof og strålestof. Det 

kræver blot en ændret forståelse af jeres verdens opbygning og det er spændende materiale 

frem for rædselsvækkende angreb. Men I kan kun gøre det ved en fælles indsats og ved 

kontakt over dimensionerne med os. Og her kommer jeres økonomi til at betyde en rolle. 

Hvem skal finansiere freden? Skal den foregå på bistandshjælp? 

Vi har naturligvis en plan, men jeg vil gerne konfrontere læseren med spørgsmålet : ”Hvori 

består jeres samfunds støtte til fredelig fredsformidling?” 
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Den består i  0.00 kr. såmænd!!! Fordi jeres samfund bruger 6.stråles energi til militarisme og 

ikke fred. 

(Jeg bliver vist et billede af et søjlediagram af militærbudgettet kontra alternative nye 

fredsskabende metoder, som er energibårne og dermed i ydmyghed). 

 I aner ikke at 6.stråle kan bruges til dette! Men I skal også vide at 6.stråle er en vigende 

stråle på godt og ondt! Brug den korrekt! 6.stråle indeholder energien for idealisme og mon 

ikke I lige netop er ophængt i denne energis arbejde? I vil forskelligt og islam og kristendom 

er ikke det højeste udtryk og demokrati er ikke det højeste udtryk. Ytringsfrihed kan ikke 

gradbøjes, men en forhøjelse af hvert menneskes energi vil til gengæld også gøre, at det ikke 

er nødvendigt at bøje den! Men foreløbig er I alle på vej og ingen er bedre end andre i dette 

forløb, men forskellige traditioner støder sammen og kun kærlighed og viljen til forståelse 

kan løse jeres problemer her og nu. Betragt det som en enorm erfaring i, hvorledes strålerne 

arbejder globalt og vid derfor også, at når denne energi ændrer sig , så ændrer I jer også. Det 

er uundgåeligt! I skal erkende, at det ikke er jer, der styrer universet, men at man kan 

samarbejde med det gennem uendeligheden af dimensioner og at det er eneste vej, fordi vi alle 

er ét og du ikke skal stå i modsætning til dig selv! Gå derimod i ét med dig selv og opdag 

derved den gyldne middelvej, som først i fremtiden vil vise sit indhold. 

Så alt i alt, det er en smal sag at ændre bredden, hvis blot man er villig til at ændre sig i 

dybden og i højden. Tak for nu kære, take a break! 

 

 

 

 

 

3.KAPITEL 

 

Mørkets magter. 

 

Kære Sigma.                                                                                                                   7.Marts 2006 

 

Du føler dig trist til mode i disse dage på trods af vor kontakt og vort samvær. Ind imellem 

kommer tanker til dig fra nær og fjern fortid. Det er planetstillingerne, der gør det og som du 

kunne mærke, så kom skiftet opad i går med den tiltagende måne, som vi nu fra i dag kan 

gøre brug af. Du er meget følsom overfor planeterne og det er i sandhed ”den hellige gral” du 

har ”fingre” i, men du lastes for det i dine omgivelser og de sidste dages psykiske overgreb pr. 

brev er med til at danne retrogradens spil og erindringer. Lad os derudover gøre dig 

opmærksom på, at du har skiftet kosttilskud og det har vi ”forvirret” dig til at gøre, for vi 

skal tilbage til erindringen om konceptets optagelse af ”Sukker-konceptet” i jeres koncept. 

Det var sager hvad?! 

Nå, spøg til side, men du må skrive i samklang med dine erfaringer og det er hårdt for dig at 

vandre rundt i de forskellige energier for at afdække fortiden, mens dine konceptkammerater 

har fået lov til at nyde livet. Du er enestående i din kærlighed til menneskeheden, synd ingen 

forstår det endnu. 

Du har ladet dem stige op i et smukkere leje og foretager nu selv oprydningen efter jer. 

Enestående. Kan det ikke få humøret op hos dig. 

 

Jeg er delt i mine synspunkter i den henseende. Det var jo mig, der gik ud i verden med 

konceptet og den, der ”styrede” det via jeres kanaliserede breve og jeg har vel et ansvar for at 

gøre det godt igen, som jeg har forvoldt af ”skade”. Folk er jo fra anden side blevet bildt ind, 

at de har taget skade. 
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KÆRE SIGMA 

 

Jeg må tale med store bogstaver lige nu for at få dig til at forstå, at det du har givet folk, der 

er kommet gennem dit koncept, er så enestående og ophøjet, at enhver skyldfølelse, eller 

noget, der kunne blive til det må ophøre omgående! Du har givet dine medmennesker det 

mest ophøjede de kan få, MEN de forstod de ikke! 

Jeg siger dig, pointen bag dette er netop, at vi har arbejdet på jeres præmisser, som I vil have 

det og som I forstår verden og som I er og handler. Vi har lige netop vist jer, jer selv! Vi har 

sat et spejl op for snuden af jer og vist jer, jer selv! 

Og hvad var det I så? I så bjælken i jeres eget øje! Og det var der en hel del personer, som 

ikke kunne lide, men I blev revet op med rode! I er alle blevet trukket op med rod, og det er 

dig, der har gjort det, det er dig, som via vore ord har trukket så mange mennesker op af 

dyndet, så de blev bevægelige! Men dybest set vil folk ikke bevæge sig, fordi de har frygten! 

Og du fik dem trukket så meget op af dyndet, at det blev muligt for dem, at få fjernet denne 

frygt. Og vi vil bede dig om at sætte Kwan Yins komprimerede eksempel på dette ind, når jeg 

giver signal dertil i dette kapitel. Du er eminent og ikke som andre kanaler. 

Frygten var den, der blev konceptets banemand! Fordi du er den eneste i konceptet, der er 

ren i hjertet og derfor den eneste, der kunne gennemføre dette koncept, - men du har jo også 

trænet i mange år til det både i form af tidligere inkarnationer på Tellus og i Universets 

forskellige haller. 

Så last ikke dig selv for noget af det! Det var dig, der bar energierne ene og alene! Og det er i 

sig selv uhørt, at man lader nogen gøre dette! Og derfor fortjener du også en ”pause” nu, hvor 

vi bygger dig op på ny! 

Der er flere årsager til, at vi har brugt din energi til alle, eller rettere dit jordiske felts 

omfang. Som du ved kan dette aflæses i dit horoskop, at konceptet udgik fra dig og dit hjem. 

Sådan bliver det næste afsnit ikke! Der gælder: Hver person sin energi! 

Men vi har jo også andre ting i ærmet m.h.t., at kun din energiformidling skulle bruges. Dels 

var det for tidligt, at du skulle ud med din mestergrad og det gjaldt derfor om at holde din 

enorme energi i skak. Samtidig skulle konceptets deltagerantal begrænses og det kunne det 

kun ved, at al aktivitet pludselig ophørte og intet skete. Og det kan kun lade sig gøre ved, at 

du ”lægger” dig, fordi du ikke tildeles mere energi at give ud af. Denne del af konceptet har 

en anden jordisk person i periferien skullet stå for og blande sig i med mellemrum. For at 

dette kunne lade sig gøre, var du nødt til at gå ind i løvens hule og lade Løven sætte tænderne 

i dig for første gang. Og når Løven en gang har opsnust sit bytte, kan det gøres igen og igen 

på opfordring. Så når I henvendte jer for hjælp, var Løven rede til næste træk. Samme løve 

har du overgivet oplevelsen af definitiv sejr over mørket til. Enestående! Du har overladt 

sejren og glæden ved illuminationen til din ”fjende”! Hvorfor, fordi du skulle videre med 

andre ting i det skjulte, I skulle gå hver til sit, men egentlig, er det dig, der fra dit skjul har 

været ”stand up” hos din ”fjende” for at vise denne vejen. Men det ser ud som det modsatte, 

fordi I er ude af stand til at skelne lyset fra mørket, af den simple grund, at det er et og det 

samme, nemlig guddommelig energi! 

Vi har rigtig mange pointer at afdække, men en meget vigtig pointe er, at du med din 

illumination af dine nærmeste medarbejdere satte dem i stand til at udføre illumination af 

andre mennesker. Det var det, du afdækkede for dig selv, den sidste gang I var samlet og her 

skylder vi den udenforstående læser en forklaring. 
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Kære læser. 

 

Vi er på det rene med, at du som aldrig har kendt til dette skjulte 1-kontaktprojekt 

indimellem kan have svært ved at forstå, hvad alting handler om, men egentlig er det 

ligegyldigt! Og det er endnu mere uforståeligt ikke? For du læser denne bog for at blive 

klogere og forstå mere og mere. Du skal vide, at ved at læse disse linier, som sendes ind 

gennem vor kanal og derefter ind på hendes PC, vil du automatisk oplyses om det, som er 

vigtigt for dig NETOP nu. Det sker ved at dine energier aktiveres og vækker det i dig, der er 

vigtigt for dig og det er dét, det handler om i bund og grund -  AT KOMME I BEVÆGELSE! 

Måske har du en sygdom, som er erklæret kronisk og det er en klar misforståelse fra 

lægeside, da intet er kronisk, med mindre man med medicin holder den der! Det gælder da 

for dig om at få bevægelse i denne sygdom igen, så den kan bevæge sig hen imod en bedring. 

Og så er det måske det, der skal ske for dig og ikke, at du skal forstå hvert ord på alle siderne. 

Du skal bare være i flowet i bevægelsen af energi! Resten er op til os og din sjæl! Vær bevidst! 

Alligevel vil vi gerne fortælle, at konceptet blev afbrudt fra time til time i januar 2005. Det 

blev afbrudt af en intens styring fra vort plan, da det er svært, at få personer, der er så tæt 

forbundne og tændte på deres livsopgave til at gå hver til sit. Det kræver en meget høj smerte 

for at komme dertil, hvor man siger ”Nu er det nok!” Og derfor var det nødt til at foregå på 

et tidspunkt, hvor basisgruppen var svækket af Neptuns slørende energier. ( Disse 

højdepunkter i konceptets forløb skal siden hen beskrives af konceptets astrolog.) 

Samtidig med, at vi skulle fikse et brud, fordi projektet skulle ind i sin sidste fase, skulle vi 

også sørge for, at de rette dybe sindsmeddelelser blevet afleveret, så de kunne aflæses til ret 

tid i fremtiden. En udsøgt opgave og alt i alt en fornøjelig opgave på et andet plan! Men 

enormt psykisk krævende på det fysiske plan! Vor kanal har trænet hele sit liv til denne 

episode! At være så tæt på det bedste og alligevel blive frataget alt! Men det bliver modsat nu. 

Afslutningen på konceptet sker ved, at 3 ud af 4 i basisgruppen mødes i Sigmas hus. De to 

fortæller Sigma, at de har fået nye kontakter på åndeligt plan og at hun skal indvies i disse 

kontakters smukke energier. Hvad de ikke ved er, at det er deres hovedkanals illuminerede 

lyslegeme, de har erfaret. 

Sigma nægter, at dette skal ske og vi ”vender vrangen” ud på hende og det bliver til et opgør 

mellem ”lys og mørke” i et sandt inferno af energier. Hvor eminent, vi har virkelig fået skabt 

nogle mestre i energi og klar sansnings formidling. Vi er vidne til en så stor sejr, som I, i det 

jordiske, ikke forestiller jer. Slutteligt i dette drama lægger Sigma sig alligevel på gulvet og 

modtager indvielse i ”de nye energier”, som blot er de samme energier som før, men Sigma 

modtager sin sindsmeddelelse om, at de andre er i stand til at illuminere andre mennesker og 

dermed har taget første ”deleksamen” af en jordisk mestergrad. 

Denne evne til at illuminere andre er nu en del af dem, som skal anvendes til det næste træk. 

Episoden er frygtprovokerende, da Sigma gør opmærksom på, at de ikke er ude over det som 

var før, men at det er de samme eksistenser, betegnet som mørke, der netop har givet dem 

energierne. Frygten er helt oppe af dyndet nu og alles veje skilles via et rundsendt 

smædeskrift. Frygten hos de to eksamenstagere fører til at Sigma isoleres promte fra dag til 

dag fra alle konceptmedlemmer, som hun ellers ”har stået på hovedet for” at hjælpe gennem 

2-3 år og i bogstaveligste forstand , brugt al sin energi på! 

Frygten får de to nyslåede mestre til at gå tilbage til Løvens hule og trækker flere med sig. 

MEN i deres egenskab af at kunne illuminere andre ved deres tilstedeværelse sker netop det, 

der skal ske, at de tilsammen illuminerer Løven. Dette betyder, at de derved åbner Løven for 

netop de energier de troede sig ude af og derved giver Løven de samme redskaber, som de 

selv har arbejdet med. 

Løven løfter nu uvidende fåreflokken over i glædens og harmoniens lejr med disse energier! 

Og hurra for det! Derved er det nu Løven, der sidder med sejrsrusen og følelsen af, at have 
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magtet et stort energiarbejde. Og da magtproblemet i en person kun kan løses ved at mætte 

personen for begæret af magt, da kan man give energien for magt og derved slukke tørsten.  

Måske du, som læser, nu forstår, hvorledes dette koncept kan mætte verdens begær ved 

fjernhealing med disse og andre energier og derved slukke tørsten, så fred skabes?! 

Løven kan mættes og gå over i sin ædelmodige og statelige natur. Så enkelt er det, hvis man er 

ren i hjertet! 

Derfor må du også forstå, at det er et meget stærkt energikoncept og at det er de stærkeste 

heste, som har trukket det største læs, nemlig 1-kontakten fra vort plan og en dybt 

provokerende konfrontation med, hvad I/du i fremtiden bliver skånet for af smerte i 

opstigning til et højere niveau. 

Kvantespringet bliver muligheden som afløser den spiralformede smertelige opstigning. 

 

Vi har den største ros og de største skulderklap til konceptets deltagere for at have modet og 

styrken til at gå dette igennem, som er planlagt på sjælsplan. Vi er dybt taknemmelige og 

ydmyge i forhold til jeres ressourcer i det jordiske, som I på den mest uegennyttige måde har 

forvaltet i dyb kærlighed til menneskeheden. Modtag vor TAK! 

 

Og nu kære læser vil vi gerne præsentere jer for et indtryk af, hvor svært det er at komme op 

af dyndet og hvordan vi er uendelig mange mestre, der arbejder sammen i dette 1.-kontakt 

projekt. 

I vil senere forstå, at jeres traditionelle mestre, engle og fremtrædende jordiske eksistenser 

har forskellige bevidsthedsplaner at være på, ligesom I selv er multidimensionale. Hver især 

besidder I dette mesterniveau – derfor kan Jesus være alle vegne, fordi dette energilag 

korresponderer med mesteren Jesus og andre. Nok om det lige nu. Men du skal nu erfare, 

hvordan Kwan Yin, Østens gudinde for bl.a. kunst, kreativitet og moderlig omsorg, kan 

arbejde ind gennem en person og løsne energien i en person, og således i korrespondance med 

vor kanal og et fælles elektromagnetisk træk og aflæsning af dette, samt oversætning af 

strømmen, kan bringe en person til at lære netop det, personen har behov for, for at kunne 

fuldføre sin inkarnation i overensstemmelse med sjælens pres og guidning af personen. 

Sjælens budskaber og aktivitet kan derved oversættes til et fysisk udtryk, som giver mening 

for personen. Dette eksempel er meget specifikt og tjener som flere mestres gave til jer. Dels 

Kwan Yin, som mester på åndelig side og dels Sigma og en endnu ukendt mester på jordisk 

hold.  

 

ILLUMINATA i spiralform. 

 

Håbløs (k)ærlighed 

Nedgjort (k)ærlighed 

Kvinde og mand 

Søster og broder 

Fader og moder 

Elsk illusionen 

 
At være eller ikke være, 

er det spørgsmålet, der tynger dig 

At færdes blandt ulve, er det sagen 

At frydes som blomstens dug om dagen, 

er det sagen 

Hvad er hvad, er mit heltekvad! 

Elsk illusionen! 
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Du fødtes ind i jordens skygge 

denne skygge skal du oplyse 

Du fødtes ind i begrænset bevidsthed, 

den skal du øge til ubegrænsningens kunst. 

 

Fordom er dit navn 

Fordom er din gavn 

Du rejser dig kun langsomt af støvet 

 

Kunne du tænke dig at rejse til fjerne universer 

Næh dybest set, du trives jo godt på jordens flade 

Du trives i fordommens skygge 

Du trives i ansvarsløsheden og minimal opdrift 

Du trives i trivialiteterne, behagelig fri 

Du elsker dine fordomme, de kan bruges 

igen og igen, 

igen og igen 

 

Som duggens dråber forsvinder for solen, 

ligeledes forsvinder din verden, du opsluges. 

Du opsluges af solen, af universet, du mediterer 

Du gør dig anstrengelser, du nøjes med illusionen 

Stil dig fri i min saliggørelse, elsk illusionen 

Tag illusionen til dit hjerte, ikke det fysiske 

Tag illusionen ind foran dit højre øje og se den tage form. 

Du ser engle, du ser mestre, du ser skønne riger, elsk illusionen.  

Men belast ikke andre med den. 

 

Du kærer dig om dit medmenneske og mener 

du er fuld af ånd – men hvad er en engel, hvad er en mester? 

Elsk illusionen men last ikke andre med den. 

Du ser fantastiske riger, du kan tages imod 

Du flyder, du fyldes – elsk illusionen. 

Tegn, farv, mal, gør illusionen fysisk 

Men last ikke andre med den, du er kun på vej. 

Illusionen råder, fordomme råder og  

du flyder med i stadigt stigende tempo 

Lyt til dit hjerte, men hvilket ét af dem? 

Du fyldes af fordommens tro 

 

Mit hjerte er reelt og af kød og blod 

Du er i den fysiske illusion 

Mit hjerte fyldes, mit chakra klaprer i mit bryst, 

Elsk illusionen men last ingen med den. 

Du er kun på vej. 

Mit hjerte er hjernen, illusionens højsæde 

Rens dette hjerte og slip illusionen 

Rens dette hjerte og slip for manipulation. 

Rens dit mentale hjerte og elsk dig selv i illusionens blændværk. 
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Elsk dig selv uden fordoms trange kår. 

Elsk dig selv uden hadet når 

ind i dit hjerte og forpester dit sind. 

Elsk illusionen og vind. 

Elsk illusionen og det halve kongerige. 

Elsk illusionen og drøm dig til mig 

Elsk dit indre 

Elsk dit ydre 

Elsk dine riger og dybere dimensioner 

Elsk illusionen og helheden skabes 

Først da kommer du ud af jordens skygge 

Elsk illusionen thi højest er kærligheden 

 

Med kærlighed når du den højeste illusion 

Den højeste illusion er intetheden. 

Thi du har da følt dig i ét med universet 

Elsk universet thi deri ligger illusionen 

 

Den største illusion er fordommenes univers 

thi af intetheden stiger det frem 

Tankens valg er sjælens valg 

Elsk din sjæl, elsk dit valg 

Elsk din illusion og bliv fri. 

 

Højest er kærligheden og kun med den skal du fyldes 

Højest er intetheden og kun med den skal du fyldes 

Højest er dine valg og kun med dem skal du fyldes 

Højest er fordommene og kun med dem skal du fyldes 

Højest er blændværket og kun med det skal du fyldes 

Højest er Gud og med Gud skal du fyldes 

 

Amen. 

 

At være eller ikke være 

Lys eller mørke 

Håbløs eller fuld af håb om at være håbefuld 

Overleve eller gå til grunde 

Kærlighed og grusomhed 

Nutid eller fortid 

Alting er lige fedt – også mig selv 

At gå til grunde eller overleve 

Eksisterer mørket? Lyset? 

Alt er ét, jeg er ét med det 

Salighed, o salighed var du blot mit heltekvad! 

Intet under på jord er gjort af mørket 

Elsk lyset, elsk lyset, elsk lyset 

Hjernen vender sig, er jeg lys, er jeg mørk 

Jeg er, jeg er, jeg er 

ikke langt fra hjemmet 

Hvilket hjem, mit eget eller himlens 
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Hvem er hvem, hvordan hænger vi sammen 

Er vi alle ét? 

Frustration eller kærlighed 

Hvad er hvad 

Hvad er hvad, er mit heltekvad! 

Jeg længes som en syg høne, efter at dø, 

at stoppe livets trængsler 

Aldrig var der noget, der var godt 

- ud over drengene, drengene, drengene 

Kærlighed, ærlighed, samhørighed 

Kærlighed, ærlighed, fjendskab 

 

Alt er ét 

Alt er ligegyldigt og alligevel til besvær 

Alt er ikke ligegyldigt men dog uden glæde 

Glæde, glæde, glæde 

Er lyset lykken eller lænken 

Er lyset lykken eller lænken, lænken, lænken 

Længere og længere nedad trækker ankerets lænke 

Bunden i sigte, bunden at røre, jeg bliver kvalt 

Hvad er hvad, hvad er lys, hvad er mørke 

Mørke, mørke processer, alt er processer, 

alt er 3. dimension 

Hvor hviler mine andre dimensioner, kom mig nær 

Før mig ud af mit heltekvad 

Hvad er hvad, hvad er 3., 4., 5., nu 6. dimension 

Lær mig Gud at skelne, men jeg vil selv 

Jeg vil selv bestemme, lær mig det alligevel 

Jeg vil selv, jeg vil selv, jeg vil selv 

- men på et tidspunkt må jeg give op 

På et tidspunkt må jeg dø 

Når jeg dør bliver jeg lys – eller hvad? 

Lær mig Gud at skelne – nej jeg vil selv 

Vil selv, vil selv, send mig et praj 

Send mig et ord – ikke mere 

For jeg vil, vil selv, vil selv til jeg segner 

Send mig dit ord inden jeg gør ende på det hele 

Send mig et ord. 

 

Gud du er mit spejl, jeg spejler mig i dig 

Men intet billede kommer frem 

Hvem er jeg, hvem er jeg - og hvorfor? 

Hvad er det du vil have mig til 

Uden dig uendelig intethed, meningsløshed, tomhed 

og længsel efter udfrielse 

 

Last mig ej længere i dette mørke – men jeg skal nok 

Lad mig lige få en pause 

Jeg skal nok, jeg vil, nu kommer jeg, jeg vil selv, jeg vil dig 
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Men at lægge mig tilrette i din favn, dertil er kravet for stort 

Dertil kommer al min frygt i svingning, svingning, svingning 

Alle dage er grå, alle dage vender på 

en tallerken og går tilbage til sig selv 

Uendelighed, lidelse, lidelse 

 

Se i nåde til mig Gud, har jeg ikke gjort 

alt hvad du befalede. Se i nåde til mig –  

hvad mere forlanger du inden jeg går over 

til Fanden i stedet? 

 

Hvad er dit bud, hvad er dit navn, hvad er din gavn –  

Smerte, smerte, smerte 

Så se dog i nåde til mig, få fingeren ud 

og lad os mødes 

Men du vil ikke mødes med mig 

Du vil ikke mit gennembrud, jeg hader 

Jeg hader lyset, hader mørket, hader alle inkarnationer 

Til hvad nytte? 

Hvorfor er jeg her når jeg bare er og alligevel ej kan være? 

At være eller ikke være –  

Det er ikke mit spørgsmål mere, jeg er ikke 

Til vanviddets rand har du drevet mig 

Til lykkepillens valg? 

O hvilket valg, min friheds valg 

At være på pillen eller være i vanviddet 

Jeg er, jeg er, jeg er smerten 

Se i nåde til mig, Gud 

Se i nåde til min usselhed 

Vid at jeg er vred på dig, thi din nåde gælder ikke mig 

Åbenbart, åbenbart! 

 

Men jeg skal nok komme mig,  

For jeg vil, jeg vil, jeg vil 

- jeg vælger at komme mig endnu en gang 

Til hvad nytte, til hvad nytte 

Endnu en retrograd venter 

Endnu en gang tilbage og hente viden og visdom, om hvad? 

Smerte, smerte, smerte 

Ulidelig smerte igen og igen – 

For jeg vil selv, vil selv, vil selv. 

Jeg nægter at slippe kontrollen med mit liv 

Overblikket, renæssancen, overkommelsens rus 

Igen og igen 

Jeg er parat til at dykke igen 

Jeg elsker min styrke, elsker at se mig 

trække mig selv op ad dyndet igen og igen 

Det viser min styrke, det viser min vilje 

Det viser min ærlighed over for mig selv 

Jubii, jeg overlevede, jeg kæmpede, jeg vandt 
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Så nu er jeg glad, parat til at tage fat 

For atter en gang at lade ankeret falde til bunds. 

 

Ankeret er mig, ikke dig 

Det er mig, mig, mig 

Jeg drukner, se i nåde til mig Gud 

Jeg falder, trækkes ned, hvor er mit frie valg 

Du lader jo ankeret trække mig til bunds 

Kan du ikke se, jeg ikke har kræfter tilbage at trække ankeret op med 

Overgiver mig, nej aldrig i livet – 

Mørket skal ikke få bugt med mig 

Se i nåde, se i nåde til mit lig 

 

Se lyset spredes, Jesus står ved min side 

Han rækker mig sin hånd 

”Er du rede, kære?” spørger han, jeg nikker 

Kun døden kan få mig til at opgive kontrollen over mit liv. 

Jeg ville selv. 

Jeg brugte mit frie valg og jeg gjorde det, der var bedst for mig: 

At gå linen ud med det frie valg. 

Lige nu ser jeg at styrken var din, Gud 

Nåden var din, Gud 

Og jeg prøvede dig af, i angst og fortvivlelse, for at erfare om du, 

 Gud, var min tillid værdig. 

 

Stof til eftertanke, eftertanke, eftertanke 

- Jeg kaster lige ankeret igen – for at være på den sikre side 

Åh Gud se i nåde til mit opløste lig 

Hovedet skilles fra kroppen og hajerne kommer 

Åh Gud, se i nåde til mig og det skal være lige nu, øjeblikkeligt nu! 

Pyh – ok jeg overgiver mig en smule 

Nat efter nat kan blive til dag efter dag, men kun med Guds vilje. 

Amen. 

Fanden tage alting 

Alting er i Fandens vold 

Fanden og Gud 

Gud og hvermand 

Fanden tage Gud og hvermand 

 

Mine medmennesker er en pinsel 

En ørkesløs vandring 

Proces på proces og atter proces 

Jeg vandrer i søvne 

Jeg vandrer i mørke 

Jeg støttes ikke af livet 

Jeg er til overs, jeg overses 

Ingen har råderum over mig 

Ingen har råderum i mig 

Jeg længes ud af mit fængsel 

Men tremmerne er stål- og viljesatte 
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Alt ka’ vær’ lige meget, når det alligevel er i Fandens vold. 

Alt er ligegyldigt og alligevel gyldigt 

Forvirring, kaos, hvor skal jeg hen? 

Forbedres mit ego nogensinde, skal jeg kaste det bort 

Ego mig her og ego mig der 

Jeg er mig og du er dig og du er alt for mig 

Jeg ønsker en helhed i gyldent gry 

Hvor fuglene synger i strålende sky 

Hvor bliver du af min Edens have 

Hvor bliver du af mit glædesblus 

Hvor brænder ilden for denne verden 

Hvor brænder livslysten i mit liv 

Hvor kan jeg tænde livets lys 

Hvor kan jeg anslå den livgivende gnist 

Hvor skal jeg hen og hvor kommer jeg fra 

Mit sind er ved at sprænges 

Jeg længes, længes, længes 

Efter svar der kan give en indre ro 

Fred være med mig i Helligåndens navn 

Hvad er Helligånden og har jeg den her i min hule hånd? 

Hvad er det, der får frø til at spire? 

Er det devaens klokke eller lysets brud? 

Er det livsgnistens tænding, der er timet? 

Jeg aner hverken ud eller ind 

Og jeg længes, længes, længes efter svar. 

Jo mere jeg søger i gamle bøger 

Jo mere vender jeg mig mod en ny verden 

Jo mere jeg søger, jo mere jeg tændes 

Men når jeg afbrydes af skepsis og mistro, 

da lader jeg ankeret falde og falde mod bunden 

Tro kan flytte bjerge 

Vilje kan flytte bjerge 

Men livsgnisten kan kun tændes af Guds ild 

Men hvad er Gud? 

Hvad er hvad er mit heltekvad! 

Hvem er Gud og findes Gud 

Hvad er Gud og hvad er sandhed 

 

Gud du er stor om du er til 

Jeg er Gud, lavet af Gud, skabt i hans billede 

Hans ånde pustede liv i mig, altså er det hans åndedrag jeg trækker 

Altså er Gud i mig og jeg i ham, altså er jeg ét med Gud 

Hvis jeg er Gud hvorfor så lide, nej vel? 

At juble er bedre o saligheds stund 

Hjælp mig at vare evigt 

Men nej, atter må jeg med mit rationelle sind 

vågne til natten uden at lukkes ind 

i himmelens hvælv. 
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Ingen bøger giver holdbare svar, alt er forældet 

Videnskaben arbejder ej på mit felt 

Den arbejder for mammon og ikke for Gud 

Men Gud skal alligevel give den svar 

Åh Gud, hvem er du, hvem er jeg 

Er vi ét eller er det en illusion 

Illusionernes væld er svær at få rede på 

Illusionerne dasker deruda’ 

 

Jeg hyldes i illusions blå valør 

Uha da, hvad er det for en kulør 

Jeg begejstres og straks svinder sløret 

Endnu en illusion har bedraget mig 

 

Hvor går grænserne for dig, mig, evigheden 

Hvor går grænserne for vækst og for en prut 

Hvor går grænserne for evigheden og universet? 

Hvor går grænserne, grænserne er illusionerne 

Hvem kan holde illusionerne ud uden at sætte en grænse? 

Nej vel, nej vel, nej vel? 

Vi elsker vore grænser, vi sætter dem selv 

Vi elsker begrænsningens kunst 

At begrænse sig selv er det ypperste, der findes 

siger illusionen, illusionen, illusionen 

 

Tag vare på dig og mig og vi to 

Tag vare på verden, tag vare på Gud 

For dig og mig og vi to, vi er da venner, ikke sandt? 

Nej atter må illusionen falde, du gjorde mig ondt i går 

Dit ego, det satans ego, ja lige netop det styrer han 

Hvem er hvem, Gud og Fanden 

Himmel og helvede, hvad er hvad, siger mit heltekvad 

 

Jeg dropper mit heltekvad i dag 

Jeg lader mig selv få fred 

Ingen spørgsmål, ingen svar 

Bare lige meget med ”Hvad er hvad” 

Men der er bare lige det ved freden 

der er grænser for freden, for nu spiller naboen 

Jamen kan man da aldrig få lov til at være 

At være eller ikke være, det er spørgsmålet for mange 

De fleste vil være og går på det ydre 

Men det at være findes i indre riger 

så tyste, så fyldte, så lyksalige, så eminente 

Der er bare ingen, der kan finde derind 

 

Illusionens blændværk får rigerne frem 

Du er tosset eller ved siden af dig selv 

Du må ikke være, du skal være tilstede 

Derfor larmer vi over den hele klode 
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Så alle fornemmer, hvor de har ho’de 

Thi netop i hovedet skal slaget stå 

Det er her netop Fanden og Gud banker på 

Hvem er hvem, hvad er hvad, er mit heltekvad 

Du tror det er Gud med det frie valg 

men i virkeligheden står Fanden til salg 

Alligevel helliger jeg min vej 

Den vælges nu kun af mig 

 

Tror du det? sagde fristeren og bød en ”lade” 

Gud har nemlig sat mig på et af sine fade 

Jamen hvor vil du hen, igen og igen 

fristelsen vil ingen ende tage 

Jeg ønsker så stærkt en verden i lys 

Jeg overser alle nederdrægtige drys 

fra himlen og helvedet, alt er ét 

Jeg vokser, jeg søger, jeg synes, jeg når 

Ind til mig selv til min have hvor 

jeg kan dyrke glæden og sensitiviteten 

Uden den, går illusionen i bredden 

Jeg elsker min have, jeg luger den selv 

 

Min oprydning er gjort så godt som perfekt 

Så lytter jeg lidt til mig selv 

Kan jeg lide den tone min klokke nu slår 

Nej bestemt nej, den trænger til endnu en stemning 

At stemme, ja tone sit instrument 

Bli’r gjort så svært, det kan vel gøres nemt 

At strenge sig an og slå på sin streng 

kan ske mere enkelt end at gribe ind 

 

Bare følg flowet og mød energien 

Så når du sikkert helt hen til stien 

I salighed finder du fodfæste her 

Ind til din hjerne slår knuder der 

Logik og standhaftighed i argument 

Det har Vorherre da vistnok glemt 

 

For er dette vejen så siger jeg ”tak…” 

Så hellere bevare min fordom intakt 

om lyset og lykken og nærvær dit. 

 

Så pyt med om jeg er min opgave kvit. 

 

Amen. 

 

At leve eller ikke er spørgsmålet 

At nå frem eller ikke, det samme 

Solidarisk eller anti – er spørgsmålet 

Hvor findes svar på hvem der er Gud 
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Hvem er Gud i fortid og fremtid 

Jeg lever og trækker mit vejr, dog ej mer’ 

Jeg lever og trækker mit vejr. 

Alligevel er jeg så udbrændt som noget 

Jeg flyder rundt og griner så fjoget 

af mig, af dig og vi to 

For intet har været som jeg fandt det smukt 

Jeg er snarere gledet i helvede lukt 

Her slås mine folder og jeg håber at 

Jeg ikke er blevet for stort et skvat 

til atter at rejse mig ved energien 

og atter og atter finde ind på stien 

Jeg mistror, jeg regerer i riget mit 

for ingen så tydeligt nok, det var dit 

Derfor tror jeg på alt hvad jeg ved: 

At Gud er til i herlighed 

Men hvem er Gud og hvem er Fanden 

Jeg føler mig godt nok på spanden 

Alt det gode viser sig at 

Fanden har lige foran mig sat 

Jeg troede det gode var Gud 

Det er det der af hjertet råbes ud 

Hvad er hvad, er mit heltekvad 

Hvad er hvad? 

 

Hvis en rensning er Gud, så er den af Gud 

Gør det ondt så det brager skal Fanden ud 

Men hvordan er han landet i mit system 

Jeg luger min have, skulle ej have mén 

Næh hør blot måske er det anderledes fat 

at det slet ej er Fanden der laver min nat 

Måske er det illusionen så stor 

lagt ind i mig fra jeg kom ud af mor 

Måske findes Fanden og Guden ej 

Er det sådan eller den anden vej? 

Nej hør nu en redelighed dette er 

Det giver jo ingen mening 

Et ældre liv, hvor Fanden var løs 

Det endte i en stening 

Jo godt og ondt er der rigeligt af 

måske endda mest af det sidste 

 

Men hvad skal det gode og hvad skal det onde 

tilsammen det udgør et hele 

Forenes det gode med alt det onde 

dualismen må da gå fløjten 

Jeg elsker det, livet bli’r let og jeg lever det sidste 

Min række af liv og erfaringer slutter 

når jeg til en helhed ind mig putter 

Jeg når det, jeg når det, hvor er min vej 
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Jeg synes jeg ser det samme med dig 

Åh Gud giv mig visdom og skelneevne 

Så vil jeg dig aldrig mere stævne 

Så langsomt jeg flyder på livets flod 

Der er så meget der er mig imod 

 

Alligevel ved jeg dybt i mit indre 

At helhedens sol kan få hjertet at tindre 

Hvis alt bliver ét er der intet bedrag 

Hvis alt bliver ét er der ingen vrag 

Så derfor må løsningen være 

at mit liv kan jeg bære, kære 

Hvis blot jeg ser det hele som ét 

og ikke vil differentiere 

Så skabes en helhed så fin og så gylden 

og lysten vil atter rangere 

Langt højere end den udbrændte fase 

hvor alt gik i sort om den vrede gase 

Vi kriges om sandhed, vi kriges om Gud 

Pas på ellers sparkes vi alle ud 

Skal kloden atter vippes 

 

Vågn dog op og erindre din celle 

Gå linen ud, tæl hver eneste svelle 

på banestrækningens lange vold 

Eller skaf dig billetter til toget 

det går hurtigt, måske lidt vovet 

For toget har farten, forventningens glæde 

og den vil også dit eget liv klæde 

Så lystigt og lyst, jo der er ”kul på” 

Du løftes af lyset hvis blot du får hul på 

fordomme, dom og nedgørings hvælv 

Du er den, der vælger det selv 

At nå det mål der for livet er sat 

gør dig rask og rørig og ikke et skvat 

Alligevel må din krop dig erindre 

hvad stadig du flytte må i dit indre 

Så brask og bram Guds ånde dig vækker 

så du ikke længere på ønsket slækker 

om at gå lysets vej som bestemt 

Ingen har bestemt det er nemt 

Forsøget med hjertets bevidsthed slutter 

når sjælens vandring får ny´ attributter 

Når din bevidsthed er øget så meget  

at helheden ikke længere står speget 

Da vil du vide at alt er ét 

og Gud og Fanden bli’r meget svedt 

For da vil de under høj energi 

Smelte sammen (igen) og sætte dig fri 
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Bevidsthedens fængsel – gi’r længsel 

At alt er ét og kun energi 

Det kræver at din hjerne er fri 

Slip fordom, dom og attributter 

før det hele er forbi og alting slutter 

Alt er energi og kan opløses let 

Du vil da vide at livets træk 

vil opløses og være ét i et hele 

Liv efter liv blev til liv i en kugle 

hvor liv efter liv har hver sin hule 

Det hele er ét og på samme tid 

Det er en viden der sætter splid 

For er du alene en illusion 

Hvorfor fanden så tro på no’en? 

 

Amen. 

 

Nu tror jeg det hele er ved at lysne 

Nu tror jeg, at jeg atter vil sysle 

med tanken om at være til 

Fordomme falder og jeg bliver hevet 

ved håret mit, åh jeg bliver revet 

ud af mit heltekvad 

Livet ta’r fat og glæden mig møder 

Livet på solsiden, skyggen støder 

Lyset og skyggen opløses sammen 

det er dem der danner rammen, tilsammen 

 

Nu smiler lykken for alt er forbi 

Jeg er på vej ud i det fri 

At traske og trave på livets sti 

det kan jeg fordi 

Jeg af og til tillader mig at flyve 

sådan set rigtigt uden at lyve 

for mig og dig og vi to 

Succesen er mig og jeg er dig 

og vi to, vi er hinanden 

Min hund og min fryd er aspekter af mig 

af dig og af vi to 

 

Skal vi sejle til Rom eller flyve til månen 

Det kommer an på illusjånen 

At stave det hele så ret som det skal 

har sat illusionens kvad 

Grænse på grænse er grænseløst 

Det hele vil flyde af stabelen 

Når først livets eneste strøm sig viser 

da vil uendeligheden få priser 

så smukke og dyrebare at 

du aldrig mere møder en nat 
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Utopia står nemlig lige for døren 

Uha da da, fy for søren 

Du tror da vel ikke på den slags!? 

Jo sørme gør jeg, ud af mange andre 

nu vil jeg ud af mørket vandre 

Jeg vil lys, jeg vil frihed på nye præmisser 

om jeg så er så bange, jeg tisser 

 

Jeg vil ud af min længsel, ud af mit fængsel 

Jeg vil anråbe dagen på ny 

Jeg vil fremad, jeg vil opad og Gud står mig bi 

ikke som inde i kirkens sakristi 

Nej jeg vil udfries af mine dommes vold 

om så andre vil give mig skulderen kold 

Jeg vil ud, jeg vil fri af fordommens lænker 

først da underfundigheden sig sænker 

Først da skal jeg mærke livet for alvor 

Siden skal alting mig gives 

Forstanden skal rense sit hjertes kvad 

Det kræver at jeg trækkes ganske flad 

 

Som fuglen Fønix må rejse sig 

når ildens transformation også mig 

Selv om illusionerne revser og flår 

så brister manipulationens lænke når 

min frihed mig gives og af støvet jeg rejses 

Begrænsningens kunst skal fra hjertet hejses 

Hjerte mig her og hjerte mig der 

du ved jeg har flere 

 

Hele mit legeme er energi 

føjet sammen i hjerternes netværk 

Det tungeste hjerte er af fysik 

det letteste ligner blændværk 

Så smukt og fint af tankens væld 

kan lyset i hjertet flimre 

give sygdom og tilbagevendthed 

mod det fysiske livs begrænsning 

 

Derfor tankens hjerte du rense skal 

og dertil er hjælpen kommen 

Fra galakser så fjerne, i dit sind 

skal du nu lukke dette lysår ind 

Hele verden forandres, går ud af illusionen 

når blot Homo Sapiens tager fusionen 

Alle er ét, også fjerne galakser 

i deres stribe om jorden de flakser 

Vid i dit hjerte af kærlighed 

at Universet kun varer ved 
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med at findes som fjenden din 

så længe du frastøder sandheden min. 

 

At forenes som broder og søster 

Det er noget der ryster 

Men hvem er Jesus og Buddha Maitreya 

hvis ej de som du har fået et praj af 

at alt er ét og alt er i alt 

Ja da ville dagene deres være talt! 

Kun ved at finde en svingning så nær 

kan du møde hele den englehær 

som Gud har sendt dig i rigelig flok 

Han er nemlig sig selv ikke nok 

 

Der tænkes på alt og der lægges en plan 

for hvordan vejen skal gås – og dagen 

Det punkt i bevidstheden har fortalt 

hvor din sjæl skal fødes i skriget kvalt 

Der har du din opgave her og nu 

men det har du glemt, søde du! 

At stå ved den opgave du har fået 

er det første skridt og når det er nået 

da folder livet sig ud 

Da er du din del af Gud. 

 

AMEN. 

 

 

Sådan ser det ud for en ”almindelig” dansker, hvis man vil se sin egen opstigning og rensning 

i øjnene. 

Samtidig med dette mestertræk ind gennem personen, skulle også konstrueres en binding til 

Sigma, en energimæssig sikkerhedsopkobling, som skulle tjene til at denne person kunne 

holdes i ave til at gennemgå en ganske bestemt jordisk iagttagelse af matrix´ virkning på 

børn, når de fødes og indtil de er et par år. Disse erfaringer og iagttagelser vil senere 

beskrives i en bog, så voksne kan forstå barnet indefra, så den sande respekt for jeres nye 

børn kan blive en realitet! 

Sjovt var det ikke, men ved Løvens hjælp skulle denne stærke kobling senere brydes i en 

magtkamp, hvor fokus for Løven blev holdt på denne ulykkelige og frygtdominerede mester, 

som var ”besat” af den ”mørke” Sigma. Derved kunne de øvrige mestre imens illuminere 

Løven og derved i illuminationens højeste energi give Løven styrken til at bryde mesterens 

faste tag i sin partner. 

Således må det fremgå, at intet nogensinde er en tilfældighed og at en omfattende plan er 

virksom bag altet og udfolder sig i takt med tiden og forskudte tider osv.. Verden er 

enestående og du er en del af denne verden. Når du når ind til din kerne er verden det 

morsomste sted at være, hvorfor du også bag kulisserne gerne vil af sted igen, for atter at 

prøve en tur i karrusellen. 

Således er hvert liv til ganske bestemt nytte og spundet sammen med andres liv til en helhed. 

Derfor skal du heller ikke kontrollere dit liv eller ved tankens kraft skabe dit og dat. Det hele 

ER skabt og du skal blot trække det til dig. Dit liv er magisk og magnetisk og fylder dig til 

stadighed med det, der er meningen, du skal blot lære at aflæse det. 
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Kanalisering er det første skridt på vejen og en opstigning i energi vil gøre underværker. Du 

skal lytte til din indre stemme og gennem det, at blive hjulpet af uafhængige åndelige væsener, 

sættes dit liv fri og du når ind til din egen mesterstatus og bliver SOULMASTER. Du får en 

sjælsstyret og integreret personlighed og ved dermed med sikkerhed, at du er noget ganske 

særligt, men også ét med gruppen og gruppesjælen. Du vil med vor hjælp nå til 

gruppebevidsthedsniveauet og ikke blot være dig selv nærmest i din spiralsnoede tilværelse. 

Helt ind til marven vil du vide, at vi alle er ét og at kærlighed til alle derved er mulig og 

herskende. Den egofikserede personlighed forsvinder og du bliver Guds højre hånd. Ja det er 

store ord, men tag og gem dem i dit hjerte frem for at ødelægge dit potentiale. 

Jeg har kun yderligere at tilføje i dette kapitel, som til fulde afslører mørket som fiktion, at 

jeg ville ønske I ville få øjnene op for denne, jeres lands åndelige fortrop og lade disse 

infanterister bære fanen med opbakning frem for kritik, som I jo alligevel ikke har noget at 

have i, udover jeres egen mørke bærepose! 

Lad himlens fanfare blæse som en hyldest til disse brave pionerer og må Gud overbevise dem 

selv om deres egen storhed! 

 

Kære Sigma, gak ud og spis din frokost, thi der er mere at studere og fortælle om lidt. 

 

 

Kære Siam 

Jeg synes du kom lige lovlig hurtigt ud af kapitlet, vi har ligesom noget til gode, som ikke er 

afsluttet, omkring kosttilskud. Der ligger noget i æteren og venter. 

 

Hej Sigma 

Du skriver nu på automatpilotens vegne, jeg skal til møde på et andet plan og må gå, jeg har 

lagt det fornødne ind på din ”harddisk”. Skriv blot. Dette er til for, at alle I som har deltaget i 

kurser og lignende kan forstå, at selvom I sidder og sover, når I bliver hentet på energiens 

vinger, så er det, som I hver især skal have med jer lagt ind på jeres ”harddisk” og der er 

altså ikke tale om, at man ikke får noget for pengene. Mage til utilfredse kunder, altså. Nå 

spøg til side. Ja, der var lige det med jeres kosttilskud. 

Til enhver tid gælder: Energi følger tanke. Det betyder, at jeres varer indeholder den energi, 

som de er blevet til ved hjælp af. Fra tanke og til den ender hos forbrugeren. I forhold til det, 

der er jeres områder, nemlig fred, helse samt illumination, så er det absolut nødvendigt at 

være sig dette bevidst. Du har selv erfaret, at nogle af landets førende homeopatiske midler 

ikke virker på dig og ligeledes har I empirisk fået bevist, hvordan nye helsekoncepter på nogle 

mennesker har en fin effekt og på andre absolut ikke. Har man selv en meget høj energi vil 

laveresvingende energier trække ressourcer til sig for at udligne forskellen i energi. Resultatet 

er en forringelse af personens egenenergi og I får tilvænningsproblemer. Det kan fejlagtigt 

udlægges som udrensningssymptomer, men er snarere bivirkninger ved energitab og 

vridning. 

Homeopatiske præparater kan have en høj energi og vil da hos brugeren, som lider under et 

problem spalte det stof, som problemet er gjort af, ved i personen at generindre det 

energiaftryk, der svinger højere og dermed mobilisere bunden energi i samme højde og det 

koster energi og ressourcer at rydde op efter dette og det er udrensningssymptomer. Men 

hvad er hvad? Er jeres heltekvad. Ja se, det er du nødt til at udvikle fornemmelse for, men 

med den energi, der skal komme i fremtiden så kan jeg godt afsløre, at alt hvad I kender i dag 

svinger for lavt. Derfor oplever I at mangt et naturpræparat ikke virker heftigt nok, men 

efterhånden mere produceres for pengenes skyld, for at bakke op om en trend, der giver 

kroner på kistebunden. Alligevel må vi sige, at de virker ligeså godt som megen kunstig 

medicin og det taler jo så til naturpræparaternes fordel! 
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Jeres helsebringende kost og medicin blandes med materialismens spindoktorer og niveauet 

er for lavt og holder vedvarende matrix bundet, i og med: ”Du bliver, hvad du spiser.” 

Jeg er hård ved jer nu, for det sætter jer i afmagt, men du ved jo hvilke muligheder konceptet 

giver i forhold til medicinudvikling.  

Det er vigtigt at pointere, at laver man medicin, hvor man tillader sig at mene, at det skal gøre 

ondt før det bliver godt, - ja så får man jo det præparat vist som idé som tilfredsstiller ens 

holdning til livet. Det sker både hos producenten/opfinderen og forbrugeren. Derfor virker 

homeopatisk medicin ikke på dig, for du er ikke indstillet på at møde og godtage de 

præmisser mere. 

På et tidspunkt lod vi dig gøre sensitiv for præparater. Det betød, at du kunne mærke forskel 

på hvilken distributør præparatet kom fra. Du mente selv, det var lige på kanten af 

overdrevet, men jeg siger dig, du modtog de rette signaler! 

 

Kære Siam                                                                                                                     8.marts 2006  

 

Skal jeg køre videre på ”automatpiloten”, eller er du på? Jeg blev afbrudt i går og fik ikke tid 

at vende tilbage til skriveriet.  

 

Kære Sigma 

Dette er Ofir fra Pleiaderne. Du ved vi har et mellemværende omkring kost og helse, 

vitaminer og mineraler samt medicin af forskellig slags. Du ved at konceptet skal rumme 

kodet medicin, til hver enkelt person for at virke. Der bliver tale om sjælsmedicin og kosmisk 

medicin, som den enkelte selv bliver i stand til at lave til sig selv og andre, samt de mange 

husdyr, der efterhånden også er temmelig veludviklede og reagerer på det ændrede 

universelle flow - f.eks. jeres DAMP-hunde. 

Vi glæder os meget til samarbejdet og vil gøre vort ypperste for jer. Indtil nu har I kun lige 

snust til denne deva-agtige indgangsvinkel til helbredelse. Vi er nødvendige 

samarbejdspartnere når I overgår til lysernæring, men mennesker, som skal udvikle diverse 

nye former for medicin er vi også behjælpelige med gode råd. Jeres kroppes devaer bliver 

afgørende samarbejdspartnere og tilsammen med de energinøgler, konceptet får til rådighed, 

vil I gøre nye stier farbare. Det var alt og som repræsentant for vor stjernenation ønsker jeg 

jer al mulig fremgang fremover. 

Med alle former for ærbødighed takker jeg for vort hidtidige samarbejde – og lige en ting til – 

(drop din alt for store velvilje til at forklare lægeverdenen, hvordan mennesket kan helbredes, 

de har sat dig i bås nu og du kommer ikke længere før de læger, der skal bakke dig op viser 

sig, så lad de andre om at føle sig bedrevidende, du skal ikke fungere som spejl mere, husk 

det!)  

 

Tak for rådet Ofir, jeg synes også nok det ikke var ”mig”, at være på den måde og tanken om 

at være spejl, har strejfet mig for nylig, da overblikket blev klarere. På den anden side set, 

synes jeg også det er på sin plads, at lægeverdenens monopol på ”sandheden” skal begynde at 

slå revner og derefter brydes helt. Vi har jo heller ikke kun et postvæsen mere, e-mailen har 

været der i årevis og den såkaldte ”alternative” medicin har været der altid, så det er 

spørgsmålet om ikke det er lægerne, der er ”alternative”. 

Dit svar bekymrer mig alligevel lidt, for jeg er jo interesseret i at samarbejde og på den måde 

ved fælles indsats at finde vej, frem for en fastlåsning i to lejre. Jeg kan imidlertid godt se, at 

det vi laver i konceptet er på forkant med forkanten og hvis universitetsuddannede skal 

dømme det, vil de formodentlig sige, at vi er ”helt ude i hampen” og lider af vrangforstillinger 

og idioti. 
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Kære, du har en ”finger på pulsen” uanset hamp eller ej! Ingen er nogensinde kommet nogen 

vegne om ikke de turde gå ind i de ”sindsåbnes” rækker, for det er nemlig her i dette felt, at 

broen til ikke-sindet påbegyndes og hinsides, i ikke-sindet findes hele jeres fremtid i original 

form. Derfor må I heller ikke sådan nedvurdere de psykisk syge, thi det er dem, der er længst 

fremme, selvom nogle kan være decideret utilnærmelige og utilregnelige for ikke at tale om 

direkte ukontaktbare og ude af stand til at klare sig selv. De har blot vredet deres udvikling 

lidt skæv. Din antagelse om at de inkarnerer som syge for at vise jer nogle ting om jer selv og 

jeres udvikling er korrekt. I har alt i jeres verden, for at finde vej. I har alle eksempler på alle 

stadier af udvikling. I skal bare forstå, at det, at føle sig bedrevidende på bekostning af et 

umælende væsen, det er netop tegn på, at man er uerfaren m.h.t. hvad livet handler om og at 

man stadig bærer en ufrugtbar kærlighed som vejviser i sit indre. Det er kærligheden I skal 

udvikle, for med den kommer sandheden til jer! Samtidig skal I vide, at det kun er den astrale 

kærlighed, der er sentimental og kan få en til at underkaste sig ikoner. Kærlighed er en 

tilstand, det er forelskelse også, men forelskelse nærmer sig det I kalder en psykose og den 

”ægte” kærlighed er mere i retning af sund fornuft. Derfor er du også blevet dømt som ikke-

kærlig og ikke-mesterlig, fordi du ikke praktiserer sentimentalt hjertefokuseret meditation 

osv. Men kære, det er ikke din stil, du vil hellere handle ud fra om noget er til gavn eller ej. 

Og du er i øvrigt lidt for streng i din vurdering af dine resultater, hvad med at anerkende dig 

selv for dine resultater. Du skal ikke lave mirakler, sådan som en sentimental forestilling af 

”Mesteren” findes i jeres fantasi. I vil aldrig nå det på den måde og I spænder ben for jer selv. 

Anerkend din mesteridentitet ud fra det, som kendetegner dig! Du skal være som dine 

energier byder dig at være, ellers var du jo inkarneret som en anden på et andet tidspunkt og 

så ville millioner af års samarbejde og planlægning være tabt. Du er inkarneret for at udføre 

noget bestemt og det er du mester for. At det så først vil gå op for folk om flere år, det må du 

bare ”lære at leve med” som jeres læger siger, for de kan ikke hjælpe dig! 

 

Ja, jeg må indrømme, at alt det med mester mig her og mester mig der, det overhører jeg i vor 

kommunikation, fordi jeg ikke ”ser sådan ud” i min hverdag og fordi jeg synes begrebet er 

udvandet og gammeldags, jeg kan ikke bruge det konstruktivt. 

 

Det er en skam! 

 

Hvorfor siger du netop det? Det var den melding jeg fik, da jeg engang af et medie blev spurgt 

direkte om jeg troede på min intuition. Jeg svarede ”neej,naah,øh,” og hun sagde netop på 

den måde som du: ”Det var en skam!” ikke andet, og den sad lige i ”skabet”. Jeg tog mig 

sammen og begyndte at bekræfte mig i, at de indtryk jeg fik var ok. Og det endte i kontakt 

med jer og konceptet osv. 

Så jeg vil måske begynde at tænke mere positivt om titlen, for der er jo intet, der fra jeres side 

har været tilfældige ord. 

 

”Se, så, kan hun lære det!” 

 

”Spøgefugl” 

 

Ja, vi er ved at flytte konceptets energi over i en mere humoristisk retning, for at få jer til at 

nyde det liv I har fået og fordi latter er den bedste medicin og et smil er den korteste vej til 

kontakt. Hvem gider gå det igennem, som I har afdækket. Nu har I gjort det som en gave til 

menneskeheden og vælger den fortsat at ville opstige i smertens trappeopgang, da gør den det, 

men I kommer med et tilbud om at gå ind i en anden opgang, hvor der er elevator og fitness-

center på hver etage. 
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Kapitlet her handler om mørkets magter. Har du noget at tilføje til det, for du har jo faktisk 

besvaret de spørgsmål vi manglede at få afklaret i det ovenstående. 

 

Ved at hæfte jer ved mørket binder i livet. 

Jeg forstår. Vi satte fokus på et dualistisk udtryk og enhver illusion afslører sig selv og sin 

begrænsning. Vi tog udgangspunkt i den åndelige forståelse af livet, som findes i Danmark, i 

kulturen. Derfor endte vi så hele tiden i ”lys-mørke” korridoren i det afsluttede projekt og så 

vidt jeg ved, er de andre fortsat af den mening, at I er kumpaner fra det mørkeste mørke og 

hetzen mod mig var jo endnu mørkere. Selvom der er forklaringer på meget af det, vi har 

været igennem, så ser det jo ud som om vi er blevet ”ofre” for mørkets indtog og i den grad er 

blevet manipuleret med og ført ind i jantelov, bagtalelser, falskhed i nærkontakt med 

hinanden, ondskab, mytteri, ærekærhed, stolthed, manglende lydhørhed, fordømmelse, 

fordomme, nedgøren, magtbegær, ”bedrevidendehed”, manglende tolerance, ufred, frygt, 

angst, woo-doo, forfølgelse, fjendskab, smerte, stilstand og ja jeg kan blive ved. Det positive og 

smukke og helt igennem gennemførte og intelligente var jo også repræsenteret. Miraklerne 

var der faktisk flere af og latter, glæde og åndelig kontakt, udvikling og følelsen af altid at 

have travlt med at tjene, var der. Følelsen af at være under omsorg var der, på trods af meget 

af det andet og derfor var jeg heller aldrig i tvivl om, at der var en mening i det hele. Det var 

blot svært at holde tålmodigheden på plads, når så mange forventede, at jeg havde et klart 

svar og at dette svar så bare blev holdt tilbage. Fordi det var proces på proces på proces og alt 

drejede sig om konceptet. Hvorfor var det sådan og kan vi forvente det igen? Man bliver jo 

ligesom draget med og er i permanent åndelig kontakt og det bliver altså misforstået i 

omverdenen, skulle jeg hilse og sige!!! 

 

Klart, I har jo ingen mestertraditioner i Danmark, det er sådan noget, der foregår i Østen. 

 

Ja, men alligevel, vi skal jo gerne kunne fungere normalt i samfundet. 

 

Ingen mester fungerer ”normalt” i samfundet, for da var forskellen den samme. 

 

Du mener, at man bliver nødt til at skille sig ud? 

 

Du skiller dig ud, det er ikke noget man er nødt til, det er noget man automatisk gør, fordi 

man er i tæt åndelig kontakt. 

 

Hvordan får vi så vendt opfattelserne af os til noget positivt? 

 

Ja, se nu kommer du selv med svaret sådan indirekte, fordi du kender planen, som andre vil 

sige er forrykt. I skal fjerne janteloven og som du ved, så får I energier dertil stillet til 

rådighed! 

 

Og det er derfor, vi har været matrixmekanismerne igennem, så vi kan ”spore” dem i vort 

arbejde og formidle energien til ”jante-destruktion”, og det er derfor vi også lærer det med 

helse-præparaterne og deres blokering og formidling af energi, så vi kender den mekanisme, 

så vi kan få fat i aftrykket af en energi og også en højere energi, som så kan opløse lavere 

energientiteter? 

 

Ja, og så fremdeles, du har den åndelige intelligens parat, for det er du blevet trænet til i dette 

1-kontakt-projekt. Og som du har set det gang på gang, så er det hele så logisk, ”så man 
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skulle tro det var løgn”. Men det er jeres slør, der er løgnen og du får nøglerne stillet til 

rådighed til at låse de fornødne døre op. 

 

Men, hvad så med besættelsesteorierne og entiteterne osv., hvad skal vi tro på? 

 

I vil næppe komme til at arbejde så meget på den måde mere. Tingene vil ske mere af sig selv, 

selvom det ikke betyder, at I kommer til at ligge på den lade side. 

 

Hvordan mener du? 

 

Jeres kvantespring organiseres fra åndelig side og kun det, der skal følge med fra et plateau 

til et andet vil gøre det og sådan har det også været i det først projekt i konceptet. Det sker for 

at I kan opleve det, der er nødvendigt for at komme videre. 

 

Det vil sige, at nogle af vore sygdomme og skavanker skulle lære os noget. Det er jo den 

gængse erfaring via smerte og dette koncept skulle jo stå for det modsatte! 

 

Ja, men I skulle afdække kvantespringets indhold! Hvad slipper man for, hvis man hopper 

frem for at kravle? I skulle lave livet om til en hoppeborg eller trampolin, hvor I hopper fra 

emne til emne, men også i højden af energi og indsigt. Trappen og trampolinen var strukturen 

i konceptet for at I overhovedet ville kunne gennemføre det. Lidt gulerod skal ”kaninerne” jo 

have. 

 

Ja, jeg forstår, så det var lys overalt?! 

 

Ja, på nær det mørke I selv skabte. 

 Når de andre medvirkende af Løven får at vide, at det hele er så mørk og at det er de 

mørkeste kræfter overhovedet, så er det fordi mørket er komprimeret lys, og det 

komprimeredes, da konceptet  blev trukket tilbage og lukket  – Derfor starter denne bog også 

med at afdække jeres univers´ centralsol. Et sort hul. Den er så komprimeret lys, at den ingen 

udstrækning har og kun ses i kraft af omgivelserne og derved det lys, den har udsendt, altså 

fragmenteret. Men også samtidig suger sit materiale til sig igen, hvilket kan iagttages. 

Magnetisme kan man ikke se, ligesom I har talt om, at man ikke kan se vinden, men kun det, 

den gør ved omgivelserne. 

 

Det vil sige, at det mørke vi har skabt, er komprimeret til lys? 

 

Ja. 

 

Hm. 

Og hvordan får vi så det ”opløst” eller udløst, så det ikke vedbliver at være en entitet, som til 

stadighed suger energi? 

 

Det sker ved brug af de energinøgler vi forærer jer og som er konstrueret så de samler de 

energier, der til enhver tid er gunstige for jer, i jer selv. 

Universet er fyldt med stråleenergi med indeholdt kærlighed, visdom, intelligens og viden og I 

skal generindre de rette energiaftryk i jer selv, således at I kommer i kongruens med de 

stråler, der tager over i styrke hos jer i takt med universets åndedrag. 

Disse energier vil automatisk bygge jer, så I til enhver tid har de rette entiteter hos jer i jeres 

energisystem. Og på samme måde er I jo selv entiteter på Tellus, som er skabt af 
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komprimeret lys og som til stadighed ændrer sig, med mindre man holder fast i sine entiteter 

af ren og skær dovenskab og frygt for at bevæge sig. Frygten for at bevæge sig er en energi-

entitet i jeres samfund som afstedkommer jeres øgede flow af love og regler, som bliver til en 

lovmæssig entitet, som derved styrer jeres samfund.  

Derfor er det også nu I skal på banen igen for at kunne opløse disse samfundsmæssige og 

globale entiteter. Ellers påbegyndes der lovgivning om moral og etik som gør alle ulykkelige. 

Enhver af jer ved jo, at I alle har et ønske om at være noget særligt (hvilket I også hver især 

er), I ønsker at være betydningsfulde (hvilket I også hver især er) og enhver lov indskrænker 

jeres individuelle betydning og glæde og dermed sygemeldes I p.gr.a ren og skær lovmæssige 

overgreb og jantelovsdiktatur i jeres indre spirituelle gener! 

 

Det var noget af en mundfuld, råt for usødet! 

 

Jo, men er det ikke også den eneste vej ud! 

 

Alle veje fører til Rom, siger vi jo her! 

 

Ja, men der er ingen grund til at tage en omvej eller klatre over bjergene, når flyet er 

opfundet. 

 

Kan det ikke give gode oplevelser? 

 

Se på matrix, og døm selv. 

 

Ja, jeg har fået nok af omveje, men synes da også at en vandretur i bjergene kunne være skøn, 

opleve naturen og strabadserne undervejs. 

 

Valget er dit. 

 

Du lyder så negativ nu, så ultimativ. Hvad sker der lige? 

 

Jeg vil have dig til at se, at du selv har valgt alt! 

 

Det vil sige, vi skal ind i noget med årsag og virkning, og frie valg? 

 

Ja. 

 

Jeg har hørt, at årsag og virkning er en illusion, og dermed er karma og måske også dharma 

en illusion? Jeg kan bare ikke gennemskue det, nåh jo, jeg har været inde på det engang. Det 

er noget om hologrammer ikke? Noget med, at vi eller I kan lave hologrammer og så tror vi, 

det er virkeligheden. Er det noget af det, vi skal ind på? 

 

Ja. Alt, det du vælger at tro, er sandhed for dig. Og så længe du tror på noget er det tro mod 

dig. Sådan fungerer sindet. 

Tilbage til de, der er syge i sindet. De viser jer, at jeres verden er en illusion. Men I tænker 

ikke således om dem, - at de er inkarneret for at stå som løsningen på et problem serveret på 

et sølvfad lige foran jer! Nej I siger, uh, ha, da, da lad os få vedkommende i en dårekiste. 

Sikke en gang vrangforstillinger. Jeg lukker lige ”bøtten” med dette præparat og så en 

spændetrøje. 
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I må lære, at aflæse verden ret! Og det er det, der skal ske via jer i konceptet! For da behøver 

ingen længere at inkarnere som eksempel, så enkelt er det!  

 

Vil det sige, at bjergene og alting kun er der fordi vi er tro mod den forestilling? 

 

Ja. 

 

Det går lidt over min og andres forstand, tror jeg godt, jeg kan sige uden at fornærme for 

mange. 

 

Ja. For hologrammerne er jo faste i deres struktur, sådan som jeres hjerne opfatter dem! Og 

ligeledes opfatter I jer selv, - som faste, fordi I kan knibe jer selv i armen og sige ”Jeg er her, 

det mente jeg jo nok.”. Men i virkeligheden er I ikke mere faste i struktur end I er til at opløse 

og danne igen et andet sted. 

 

Ja, det har man jo godt nok hørt om. Også at folk kan være flere steder på én gang på jorden. 

 

Netop, alt er relativt! Det sete afhænger af øjet, der ser! Også det clairvoyante øje. Og rækken 

af energiøjne omkring jeres hoveder. 

 

Så mørket eksisterer kun i kraft af, at vi selv skaber det og at vi faktisk derved er medskabere 

af hologrammerne – og vel også i så fald kan lære teknikken til at uskabe hologrammer igen 

med en højere energi. Og det er hjernearbejde, - eller hjernespind? 

 

Det er ikke hjernespind, det er sandheden, - og vejen til ophævelse af tyngdekraften f.eks., 

som mange tidligere menneskelige rodracer og besøgende fra rummet har mestret på Jorden. 

I tror fund af jeres forfædre vidner om primitive samfund og levevis, såfremt der ikke er spor 

af redskaber til forarbejdning af f.eks. føde og indfangning af vildt el.lign., men I tager fejl. 

Jeres abstraktionsniveau er for lavt, fordi I endnu ikke har fundet ud af at bruge jeres 

hjernemæssige kompetencer fuldt ud. Det kommer til jer i nær fremtid, det er næste 

evolutionstrin. I er godt begyndt allerede, I skal bare over den hurdle at udvide jeres 

normalitetsbegreb og samtidig også kunne hjælpe de mennesker, der p.gr.a. frygt tager 

flugten ind i demens eller andre uheldige tilstande i deres ståen til rådighed for, at man bliver 

mere opmærksom på hjernens brug og muligheder. De er det tiltrækkende fokus for 

opmærksomhed. Hjælp dem. 

 

Vi har ikke muligheder nok for at hjælpe. Kun lægerne må behandle sindslidende. 

 

Og de ved, hvad de har med at gøre? 

 

Tja, de har metoder til at gøre noget, støttes af loven og ved hvordan de skal nedgøre os 

andre, fordi de har den boglige viden i bukselommen. Så på den led kan jeg godt føre din 

energi videre! 

 

Godt! 

Men endnu er det ikke forbudt jer, at bede en bøn – eller hvad? Endnu er det ikke forbudt jer 

at tænke på et andet menneske i kærlighed, eller hvad? 

 

Nej, ikke mig bekendt, jeg kan godt se hvor du vil hen. Fjernhealing ikke? 
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Netop, der er altid en vej og jeg siger dig, nye metoder og energier er på vej! 

 

Jeg er dig dybt taknemmelig, om det er sandt. 

 

Vi er ovre løgnens makværk i vor civilisation! Og I bevæger jer ind i det mentale felt nu og 

det skal afdækkes og I tør gøre det! Derfor må I gå forrest, I er bygget af kærlighed og I er 

rene i hjerterne – og de andre har set, hvorledes energierne kan normalisere et oprørt og 

angst sind, som laver vrangforstillinger og paranoia. I vil gå videre derfra og få de første 

byggesten af Løven. Hvorfor tror du mørket skulle være et tema? Ja, lige netop for at vise jer, 

at I kan gøre en forskel i sindet!  

Nu må jeg gå, du er afhængig af mad og væske. Vi ses og vi kontakter dig til ret tid. Bevar din 

glæde og dit lyse, opmærksomme sind. Det alene helbreder mange, om du må få lov at bruge 

det! 

 

 

 

3.KAPITEL 

 

Ur-angst og syntesens avatar. 

 

Kære Sigma 

 

Her har du mig tilbage og vi kan fortsætte vort samarbejde. 

I dag skal vi til noget, som du aldrig har hørt om, men som også er med til at danne det 1. 

projekt, som nu er afsluttet og som du beskriver sammen med mig og om andre får lyst at 

koble sig på og fortælle, så vid, at det er i samråd med mig og dit sjælsniveau. Du kan være 

tryg, din kanal er beskyttet. 

Jeg siger dig dette, ikke for at skræmme dig og få dig bragt til en tro på, at du kan overtages 

af mørke væsener, som kan køre rundt med dig. Det er en teori, som du aldrig har billiget og 

derfor ej heller i praksis har gjort noget ud af, selvom andre har været dybt skræmte ved 

tanken om, hvad der findes af mørke i universet osv. Du har ganske uanfægtet vidst bedre og 

lader dig i det hele taget ikke sådan kyse af gammel overtro spundet i en tilsløret verden. 

Godt det samme. Nej, jeg siger dig det, fordi du kan komme i kontakt med erindringer, som vi 

skal være foruden i denne fase af dit virke. Senere vil du studere fænomenerne nærmere, da 

de rummer kimen til polariseringen og illusionernes opståen. Derfor kører vi denne viden af 

på overfladen indtil ret tid er nær, hvor du så vil tillade dig at nærme dig denne skelsættende 

viden for hologrammernes istandsættelse. 

 

Syntesens avatar er et mægtigt formvæsen, som dannes af gruppers energi for at sige det 

populært og direkte. Syntesens avatar arbejder for Kristi genkomst og du arbejder for dette 

mål. Kristus er ikke sådan en formet skikkelse som I ser for jer med det astrale syn og 

clairvoyance. Kristi tilsynekomst er en væren indhyllet i Kristi energi og er planlagt til at ske 

om en rum tid. En avatar er også et energivæsen, som du selv i visse inkarnationer. Men det 

vil siden vise sig i regressioner. Avatarerne sørger for at holde energien fra Jordens indre 

styre, det åndelige hierarki, som hjælper til med Jordens udvikling og som til tider står i 

direkte kontakt med menneskeheden, som f.eks. det skete med Muhammed. Nu om stunder 

tages denne kontakt oftere og oftere, men jeres religioner verden over er beretninger om 

sådan kontakt. Det næste evolutionstrin er, at det, der førhen var helligt nu bliver 

verdsliggjort og mere almindeligt forekommende. Flere avatarer inkarnerer i det jordiske og 

menigmand kan bringes til kontakt med hierarkiets mestre, engle og andre energivæsener, 
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enten direkte eller ved en form for sendebud. Du har været i kontakt med en del af disse 

væsener og det var vort mål på et bestemt tidspunkt at forvirre dig tilstrækkeligt, så du kunne 

skabes rum til i frihed at foretage denne bogs tilblivelse, ved at blive frataget kravet om 

almindeligt arbejde. Det er vort værk og vi beder dig undskylde for det, du på vore vegne er 

blevet miskrediteret for! Så vi går videre, søde! 

 

Ja, jeg har selv opdaget signalerne og aflæst mit liv bagud for de depecher jeg har fået 

undervejs, alligevel er det utroligt som I kan få det hele til at klappe! 

 

Det er ikke så svært som I tror, for I er jo selv med til at planlægge det hele på andre planer, 

så I er selv sjælens marjonet og bestemmer således også selv, hvor længe I vil blive i jeres 

vildfarelser. Men nu kommer vi væk fra emnet. 

En avatar har til opgave at formidle kontakten mellem den fysiske og åndelige verden og I 

har til alle tider haft disse eksistenser at ty til. Nogle er stærke shamaner, som hjælper til hos 

naturfolkene i verdens afkroge, nogle er orakler, som i Delphi i oldtiden, nogle er healere og 

nogle er kanaler og nogle er det hele. Nogle siger ikke et ord mens andre råber og skriger. Alt 

er muligt og har forskellig indflydelse på, om I opfatter dem som troværdige eller ej. Vestens 

kultur har drejet sig meget væk fra den sentimentale forståelse af åndemaneri, men lider 

stadig under mistro til naturfolkenes metoder. Det er synd for her er muligheden for at 

iagttage, at man kan flytte bjerge med energi.  

Avatarer er også formidlere af nye samfundsstrukturer og ofte stærke personligheder, der 

arbejder for en sag. Men I betragter dem som alle andre. Avatarer kan ofte komme fra andre 

himmellegemer og vi i Den Galaktiske Føderation har adskillige avatarer på banen i 

øjeblikket i og med Jorden trænger til et løft. Mange nye sjæle inkarnerer med større kraft 

end tidligere i og med, de er i tættere tilknytning til syntesens avatar og dermed har begreb 

om nye ting med i bagagen og er bygget til at kunne formidle højere energi mere vedvarende. 

I, der har været knyttet ind i Jordens fremgang i millioner af år, er nu ved at skulle afløses, 

hvorfor Sanat Kumara , samme eksistens som i jeres religionsforståelse betegnes som 

”Faderen”, nu omgør sine indvielsesprocedurer for menneskeheden via en øget kontakt med 

de galaktiske samfundshierarkier. 

Der sker derfor en del i det skjulte og jeres bevidsthed for det galaktiske plan, øges. Derfor 

kan og skal det heller ikke længere holdes skjult for jer, at I er del af noget større og at der 

flere gange har været besøg på jeres klode af os. Derfor vil vi i stigende omfang blive synlige 

for jer og ikke udelukkende bruge denne telepatiske metode. 

I er blevet skræmt til at tie og skræmt til at tro det værste, men en realitet er da også, at ikke 

alle energier er gunstige for jer. Det er blandt andet derfor vi siger, at I endnu ikke kan 

undvære det astrale auralag, men fortsat må have dette om og I jer. Men tiden til at få det op 

i et højeresvingende leje er inde. Presset er der, for de kosmiske energier smyger sig ind i jeres 

bevidsthed. 

 

Samtidig med, at det galaktiske bevidsthedsplan bliver en realitet, kommer I også tættere og 

tættere på erindringen om jeres første møde med Tellus og jeres ”adskillelse” fra os. Det 

betyder, at I på et tidspunkt må gå gennem ”lydmuren” og opleve jeres ur-angst. I har alle en 

angst i jer for ikke at blive hentet igen, da mange af jer er kommet til Jorden udefra for at 

gøre et stykke arbejde i en ”ny  koloni”. Denne ur-angst udmønter sig fortsat i jeres angst for 

døden og tilintetgørelse. Derfor er det også vigtigt, at I inden dette tæppe trækkes til side har 

fået forståelse for, hvorledes og til hvad, mennesket er skabt. De forskellige rodracer skal 

beskrives, så I får forståelse for, hvordan jeres hjerne er sammensat og kan fungere på vej ind 

i denne illuminationens tidsalder.  



 85 

Der ligger altså så meget afsløringsarbejde foran jer, at I går grumme galt i byen om jeres 

fokus vedbliver at være jeres onde gerninger mod hinanden på grund af dette og hint. I må 

hæve jeres niveau og finde ud af om I skal ytre jer om alt, eller om det har en uoverskuelig 

konsekvens at blive ved, at tale ondets sag. Vi har jo fortalt, at energi følger tanke og mon 

ikke I selv er ved at forstå, at giver man detaljerede oplysninger om bombefremstilling, ja så 

følger energien og tanken op på den af sted sendte energi og tanke, som da omformes til ny 

idé, som bliver til handling og så fremdeles. 

Hvor går da grænsen for ytringsfriheden? 

Dertil kan jeg sige, der er ingen grænse! MEN der er en grænse for, hvor noget er interessant! 

Og det er ulig mere interessant at høre om skabelse end om destruktion eller hvad? Nej, det 

er mest interessant at høre om det destruktive, fordi det giver et adrenalin-kick og det var jo 

adrenalinet, der gav driften til at komme fremad. Derfor vælger I instinktivt det destruktive. 

MEN der kommer en dag, hvor I vil have så meget nyt at formidle, at det destruktive ikke 

mere er interessant og det er den dag, hvor materielle goder ikke mere er guleroden, fordi det 

er muligt at materialisere det, man har behov for hver især. Den dag er nærmere end I tror. 

Og det er noradrenalinets og andre stoffers effekt I skal have fat i og det er fredens overtag I 

skal have fat i. Det kræver ro og overblik at skabe noget værdifuldt. Så derfor er I nødt til at 

overskride grænserne for frygt og urfrygt for at nå frem. Og hvem har lige lyst til det 

frivilligt? Derfor må ondet også fortsat drive jer frem. Det er et valg, hvor jeres frygt for 

frygten styrer jeres verden og jeres inkarnationshjul. 

 

Nu er det jo ikke sådan, at I er uden hjælp i denne opstigningsfase, men I må forstå bølgerne 

og motiverne og valgene ret, for at kunne forholde jer til jeres egen verden og matrix. I kan 

ikke kontrollere jer ud af det, for nuet er hele tiden nyt og nuet skifter hurtigere og hurtigere i 

nuet. I bliver nødt til at flyde med strømmen og gå i land på de øer, der er undervejs, men 

som I siden hen kan undvære. Kan du mærke frygten for ikke at kunne overskue din fremtid? 

Hvor ender det hele, jeg må holde fast, samfundet må holde fast, vi må dæmme op for de 

løbske floder! Men kære, det kan I ikke. I har fået symbolet vist! De floder I lægger i nye lejer 

og dæmmer op, vil finde tilbage og I bestemmer selv, hvor hård lektien skal være. 

Forén jer i verden og vid at ALLE har lige ret til alt. Derefter er I klar til nye 

samfundsformer, hvor I forstår, at hver enkelt har sine opgaver og udfører dem til perfektion, 

ganske simpelt fordi man er bygget til denne opgave og ikke en anden. Derfor behøver I da ej 

heller en hel flok til at udføre et repræsentativt demokrati, men kan overlade klodens 

sammenhold til de, der er bygget til det. Det er gruppebevidsthed i yderste konsekvens og det 

er den totale bevidsthed om sig selv som medskaber under ansvar og dermed sjælsstyrede 

eller sagt pænere, sjælsintegrerede personligheder i gruppebevidsthedens syntese og dermed 

syntesens avatar i funktion. 

Så jeres verden er på vej til noget meget smukt, som I lige nu vil betegne Utopia. Men det får 

stå for jeres regning! 

Tillid er en absolut forudsætning for en harmonisk opstigning til En Gylden Jord og hvordan 

får I fat i tilliden i en så kaotisk verden som jeres? 

Vi har mange bud, men nu må du have en pause min ven. Til stor glæde for os begge, er det 

første røde lys ved at være nået afslutningen på transformationen, fra en form for stof til en 

anden form for usynligt stof. Formens verden forandres til stedse og du skal vide, at konceptet 

fra at være fysisk non-form vil syntetisere sig til synlig form, for da har det lettere ved at 

begribes for jer, også at det eksisterer i sin nuværende usynlige non-form. Tak for nu. 

 

Lige over. Vi ses i morgen. 

 

 



 86 

Hej Siam                                                                                                                 10.marts 2006 

 

Det blev så godt nok til en dags pause, jeg kunne ikke koncentrere mig, for der skete flere 

andre ting. Men det går vel? Jeg kunne godt tænke mig en plan for fremtiden, for jeg føler 

både at jeg er presset tidsmæssigt og at jeg alligevel bare skal slappe af og lade det hele ske 

efterhånden. Er der datoer for dead-line, er der flere bøger med en form for overordnet emne 

eller hvad går det hele lige ud på? I morges vågnede jeg med en fornemmelse af, at alle breve 

og lignende fra konceptet skulle findes frem og sættes ind i teksten efterhånden, men vi er jo 

langt fra ved at beskrive konceptet indgående, som det har været. Vi bevæger os hele tiden 

”udenom” og læseren ved endnu ikke, hvad vi taler om, når vi nævner ”konceptet”. 

Virkningerne fra det, der er beskrevet i dette kapitel har tilsyneladende effekt på min 

sjæleven, som pludselig føler stærk angst ud af ”no-where”. Kan det virkelig passe eller er jeg 

”vild på kareten”? 

Jeg kender jo efterhånden meget til, hvordan menneskene via ”æteren” påvirker hinanden, 

alligevel synes jeg det er for meget, for vi har jo ikke lukket op for posen endnu. Du sagde jo 

selv, at vi kørte på overfladen. Hvordan hænger det sammen? 

 

Kære Sigma 

 

Alt har jo en årsag, men I har ikke adskilt energierne tilstrækkeligt til at kunne se den 

aktuelle sammenhæng og fornemme konkret, hvordan dette stof påvirker jer. Der er 

tilsyneladende intet i ovenstående, som kunne provokere angst frem, men ordene er 

energibærere og du har åbnet en lille sluse fra det tidspunkt, hvor I kom til jorden første gang 

og hvor årsag-virkningsforhold nu skulle blive en realitet. Det var et kulturchok, men også en 

udfordring af de store og smukke. I vor verden drager vi fra hologram til hologram og er 

bevidste om det. I jeres verden ved I ikke, at I hver dag er medskabere i Jordens 

hologrammer og at I fastholder disse. Vi kan i vor verden omforme hologrammerne bevidst 

og energien arbejder mere smidigt, om man så må sige, i vor verden end i jeres. Derfor har I 

også visse misforståelser kørende i jeres verden i og med, at I i jeres bevidstheds dybeste 

erindringer ved, at energier er lette at flytte på, men møder så i jeres materielle verden den 

realitet, at det ikke er let. Det giver en forskydning i jeres bevidsthed, som I derfor bliver ved 

at kredse om, ligesom bevidstheden om en sten i skoen. Den eneste måde at få fred på er ved 

at fjerne stenen i skoen og da fortsætte en behagelig gåtur. Men forskydningen i jeres 

bevidsthed, den er ikke let at få fat på, fordi jeres sind spiller jer så uendelig mange puds og 

får jeres verden til at fremstå temmelig ond og grusom. I har forsøgt at forklare det i 

alternative kredse med, at det er lemurisk og atlantisk bevidsthed, der kommer til syne i den 

nye tid. Men det er for let en forklaring. 

I har i jeres sind forskellige lækager, som gør det muligt for sjælen at gennembløde det 

materielle stof, og ved hjælp af ord kan vi bevæge bevidstheden hen til disse lækager og få 

sjælsstoffet i tale. Det lyder kompliceret og det vil da også blive tydeliggjort med tegninger 

senere hen. 

Når du er så tæt på din soulmate, altså sjæleven, så har I disse åbninger fælles og dermed 

adgang til sjælegrupeerfaringer. I kraft af konceptets arbejde er disse sluser eller lækager 

rengjorte og det betyder, at der er ”frit” flow gennem de respektive lag i auraen. 

Bevidsthedsforskydningen i erindring opstår ved, at den menneskelige rodrace ændrer sig og 

at ikke alle tidsaldre og menneskelige rodracer har samme auraopbygning. 

Dette har den enormt uheldige indflydelse på jer, der er clairvoyante, at I opfatter det astrale 

lag som fyldt af modbydelige og ondsindede væsener, som vil gøre jer fortræd. Men det er 

ikke tilfældet, det er forskydningsmateriale i bevidstheden, som danner billeder i jeres sind og 

disse skaber ofte frygt. 
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Efterhånden som I stiger i energi og de forskellige auralag bliver rengjorte og derved 

”gennemsigtige”, så kan I danne skarpere og mere behagelige billeder. Det var det, der skete i 

konceptet og baggrunden for, at I kunne være frygtløse i det. Og der er heller ingen grund til 

frygt. 

Det er kun jeres auriske urenheder, der får uhyrerne frem. Og så alligevel vil vi gerne komme 

med en direkte meddelelse, som I må forstå og tage til efterretning! Det er jo ikke kun jer, der 

har en aura, som kan være uren! Der er energier overalt jeres møbler, jeres huse, jeres haver, 

jeres veje, ja alt! Og når disse energier evt. aflæses i klarsansernes skær, så kan det give 

ubehagelige overraskelser. Men her er vi jo netop kommet jer til undsætning med det første 

symbol i konceptet, som klargjorde jer til dette arbejde og rensede jeres astrale lag ved den 

blotte initiering til brug af symbolet. I har dermed fået en så vigtig nøgle til at rydde op og 

rense med, som I slet ikke har kendt baggrunden for, og det at symbolet kunne samle dele af 

jeres forskydninger i sindet gjorde jer til mirakuløse healere. Jeres blotte tilstedeværelse med 

denne symbolinitiering skabte renere rum, forstået bredt. 

En symbolinitiering er at lave et aftryk af bestemte energier som før omtalt med energien fra 

Ara. 

I verden er I så omvandrende energivækkede personer og kan derved hæve jer over matrix i 

samme grad som symbolet og dets aftryk tillader det. 

Du har været udsat for en del kritik af, at man skulle bruge symboler og jeg ved også, du er 

godt træt af alle de symbolinitieringer og uskabelse af initieringer, som du har været igennem. 

Du må dog forstå, at det er din mesterviden, der ligger i dette forløb og som skal være med til 

at ændre jeres verden. Det vil få stærk betydning, at du er ren for så mange energier. Denne 

bog bygger på din renhed og udvidede mulighed for frekvenssendeflade. Du vil erfare det 

senere i skriveriet og jeg kan fortælle dig, at du vil glædes ved det. Men først kære, skal vi den 

tunge ende igennem, som hører til det niveau, du er sat på her og nu, så tæt på matrix, som du 

kan komme. 

Du har efterlyst en plan og den kan jeg godt indvie dig i, men ikke love holder sig strengt til 

jeres jordiske tid i og med, du i øjeblikket også arbejder for konceptet på den anden side af 

jorden og dermed af og til kan komme i bekneb med fysisk overskud til at fortsætte skriveriet 

dagligt. Du må forstå, at dine slør bliver tyndere og du går mere og mere i ét med dit 

multidimensionelle selv. Og da du arbejder tæt på det fysiske plan andre steder i det jordiske 

felt, da brænder du på en måde dit lys i begge ender. Du er guide på konceptet på åndeligt 

plan i Kina og vil være det indtil Merkurs retrograd er væk. 

 

Det lyder vildt! Jeg troede man havde energi nok til at være den man er og ikke sådan skal 

økonomisere med energien på den måde. 

 

Du har nok lagt mærke til at dine healingskræfter er lukket ned og i det hele taget, har der 

været lukket for både åndelig kontakt og energiformidling siden konceptet lukkede i Januar 

2005. 

Det har været ganske uforståeligt for jer, og derfor gav den tid, hvor energierne tonede væk, 

jer tid til at få skruet op for både skuffelser, vrede og voldsomme slag mod dig for ”at gå med 

mørket” og lave noget værre ”….” , som ingen kunne forstå og som ingen længere var 

interesserede i at forstå.  

Du tog det enestående og bestod samtidig dermed den 6. indvielse i det astrale 

indvielsesunivers. 

Men grunden til dette er, at dit fokus skal være et andet sted og I skal i denne 

stilstandsperiode arbejde for, at andre på jorden kommer på niveau med jer. Det sker bare på 

et andet bevidsthedsplan. Så populært sagt, så er du og nogle af de andre, åndelige 

inspirationer hos nogle bestemte personer i Kina. 
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Vi er virkelig derude, hvor I må knibe jer selv i armen og spørge, om det her er sandt? 

Men det er sandt. Det er sådan trends opstår på Jorden og sådan sjælegrupper arbejder 

sammen. 

Og apropos sjælegrupper, så er I jo repræsenteret med omkring 50 lavere sjælegrupper i 

konceptet, hvilket betyder, at I også har fat i omtrent de samme 50 sjælegrupper i Kina. Det 

vil sige, at sjælegrupperne som sådan økonomiserer med energien og derfor er der heller 

aldrig nogen, som pludselig stikker af fra andre gupper og bliver totalt ophøjet på Jorden . 

Derfor bevæger hele matrix sig stille og roligt fremad og opad i fællesskab og kæden er ikke 

stærkere end det svageste led. Det gør det selvfølgeligt tungt for jer, at skulle stoppe op og 

vente og får alt til at føles meget trægt. 

Men der var det jo så lige, vi kunne give jer et par fif og nogle nye energiaftryk/skabeloner så 

fællesskabet snarest kunne blive tydeligt. Du har fået symbolerne til dette for nogle måneder 

siden, men de forbliver lukkede indtil ret tid. Alligevel er det så udvidende energier, at de 

fortsat arbejder i jer (3), der fik disse indvielser. De giver anledning til, at man kan arbejde 

målrettet med det kollektivt ubevidste felts energisammensætning og er baggrunden for jeres 

viden om, at man ikke behøver at have hele verden med, for at heale den til fred! Når rette 

energier anvendes af de, der er rede til at stå sammen om det og som kan kontakte og bruge 

energierne i en gruppeidentitet, da kommer freden ”overnight”. Problemet er blot nu, at det 

er der ingen af jer, der vil forstå, fordi det strider mod jeres logik, at man sådan bare kan 

bruge en energi og så vupti, har man løst et massivt problem. Og så må I jo føle, valget er frit 

og energi følger tanke. 

 

Det lyder som om vi har noget til gode endnu på godt og ondt! 

 

Ja, og det er en realitet uden omsvøb! 

 

Der har altid været tale om ”dommedag” og forskellige medier har fået bud om den ene og 

den anden dato eller år for at noget som ligner dommedag, vil finde sted. Er det noget vi kan 

komme ind på her? 

 

Vi kan godt lige komme ind om det her, sådan kort fortalt. 

Der vil ske en hel del naturkatastrofer på jorden begrundet I at Moder Jord forandrer sine 

legemer. Det gælder såvel det fysiske legeme som de mere sjælelige legemer. Det sker på 

baggrund af, at hendes indre krystal vækkes til højere og højere frekvens af centralsolens 

arbejde. 

 

Nu taler du esoterisk, og om noget jeg ikke ved en ”dyt” om og som er omtalt i andre bøger på 

en måde, så jeg klapper dem i. Centralsolen. Jeg gider ikke høre om, hvor langt igen vi har og 

hvor forfærdelig ydmyge vi skal være overfor Solen og Månen og alle de andre stjerner, 

planeter, himmellegemer osv. 

Det gør perspektivet så stort og uoverskueligt, at man bliver afmægtig allerede inden start på 

at forstå den vej og den ”lære”, der er deri osv. Jeg får svip af sådan noget! Og har i det hele 

taget meget svært ved at tage den løftede pegefinger som konstant rejser sig i ”åndeligt” 

arbejde. ”Du skal lære…..” Det gør livet så uendelig pligtbetonet og tyngende om vi skal lære 

alt og trælle i inkarnationshjulet i en uendelighed for at nå indsigter, som alligevel er 

forgangne og for lave ligeså snart vi har opdaget dem. Er det virkelig vejen? 

 

Nej! 

I har misforstået en del af det hele og megen ny viden skal komme til jer omkring de 

begreber, der stammer fra den østerlandske udviklingstradition og I har også misforstået en 
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del omkring ”den indre korsfæstelse”, som huserer som et kors over jeres udvikling eller 

rettere liv i det fysiske. 

Jeres smerteteorier og asketiske fordomme bygger på gamle tilstande på Jorden og disse skal 

siden ses i nyt lys, som kan få jer til at stoppe denne adfærd. Her bliver I hjulpet af de 

kosmiske stråler og kan siden hen se tilbage og forstå, at I tog fejl. Det vil blive indlysende for 

jer, men først må I have jeres sinds forskydninger på plads. Se Moder Jords arbejde som 

symbol på det, der foregår hos jer selv. Moder Jord skal have sine tektoniske plader på plads, 

sine forskydninger. Til dette har hun mange hjælpere og det er blandt andet jer, som er ment 

til at leve i symbiose med dette væsen og efterhånden vide, at I ikke er de eneste beboere af 

kloden. Kloden har mange lag, hvoraf I kun opfatter det fysiske, fordi jeres hjernes kemi og 

elektriske impulser osv. i øjeblikket får jer til at danne ”faste” billeder, som gør at I opfatter 

tingene som fysisk faste. 

Brugte I en anden bevidsthedsmodel og sammenkobling af signaler og tydning af signaler, da 

ville I kunne se andre riger og tale med andre væsener og forstå jeres eget multidimensionelle 

væsen. 

Men så er man jo skingrende skør i din verden! Vi andre færdes i suverænitet i den ”samme” 

verden! 

Det er jo også svært at forholde sig til, at det man tror er fast, faktisk er flydende, hvem vil da 

også ”købe den”? Udover nogle af verdens fysikere. 

I har et glimrende eksempel i filmen med Indiana Jones, som skal hente den hellige gral på 

den anden side af en kløft, her kommer jeres sansespil virkelig til orde. Ser man det, man ser? 

 

Frokost. 

 

Jeg har kaldt dig tilbage til computeren, for der er forhold vi ikke fik belyst tilstrækkeligt lige 

før. Det drejer sig om sindsforskydninger. 

Ud over jeres egne auriske forskydninger rent hjernemæssigt i jeres hjernes opdelinger, så er 

der også hos dyr samme forhold og ligeledes for planeten som sådan, det er både godt og skidt 

med de mange lag, da de tager lang tid at kongruere, såfremt man ikke kan intensivere 

energierne til det. Det er det, vi har gjort i konceptet og har fået jer til at se klart eller sanse 

klart ret så hurtigt. 

Alligevel oplever I, at nogen ikke kan hverken høre eller se eller mærke energierne, som ellers 

for andre er så tydelige og enslydende i jeres individuelle beskrivelser. I ser samme syn, 

mærker samme grad af energi osv. Dette fænomen skyldes de samme forskydninger som før 

fortalt og afhjælpes ved nye metoder, der ikke er kommet til jer endnu. Grunden til, at alle 

ikke blot får et clairvoyant syn, eller andre klare sanser stillet til rådighed – også selvom de 

har besiddet disse evner før – har med antakaranaens opbygning at gøre, thi det er 

herigennem I opfatter med de højere sanser. Der kan være sjælsforetagender at udrede på 

andre planer, men der kan også ske en afsmitning fra de omgivelser man bevæger sig i. 

Et ugunstigt miljø for de klare sanser gør, at sluserne lukker eller forskydningerne fordrejer 

sig i forhold til før. Så selvom jeg før så skråsikkert sagde, at én gang kanal, altid kanal, så 

kan det godt på overfladen se ud som om, kanalen er lukket. Oftest er det frygt for det sjælen 

vil have én i gang med, men det kan rent faktisk også være fordi tidsforskydningerne i 

jordens, husets, dyrets, naboens, plantens liv ikke falder i kongruens med ens egne åbne 

sluser. Derfor skal man som ”energimagiker” vænne sig til et konstant transformerende liv og 

aflæsningsmuligheder. Dette ligger til grund for, at man kan tage fejl, når man flytter sig til et 

andet sted i landet eller byen eller verden, fordi ”baggrundsstøjen” her er en anden, end man 

er vant til. Det er baggrunden for at mennesker med klare evner miskrediteres i tests osv. og 

det er denne manglende forståelse, der hindrer jeres opstigning til de højere sansers brug. 

Disse ubevidste og derfor ikke forståede forhold skaber en meget klar barriere hos jer. Det 
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skaber netop den frygt, der får marginalerne til at blafre og flytte sig til lige netop det 

ugunstige felt, hvor den klare fortolkning mislykkes og mennesket fornedres og må gå med et 

”Fyyyyh, ha, da!” hængende i sit felt- og et ”Det ville du bilde os ind?!” 

Nej, I må komme til fornuft og forstå og acceptere, at jeres sanser er under klargørelse! 

Uanset om I ønsker det eller ej. 

I samme fornedrende perspektiv står de mennesker, der påstår at have åndelig kontakt med 

dyr, men hvis du tænker dig lidt om, kan du nok se, at det er samme mekanisme, der gør sig 

gældende. 

Endnu en mekanisme: Forskydningssluserne skal også manipuleres til at stå oveni hinanden, 

såfremt du vil drage til andre riger eller f.eks. tidligere liv, som findes på andre parallelle 

planer og laver en gennemblødning af stoffet. Derfor er der forskellige niveauer af f.eks. 

regression. Det er vigtigt at regressionen guides af så dygtig en instruktør, at sluserne findes, 

frem og tilbage, gennem lagene. Ikke alle skal hver gang lige langt ind i regression, hvilket er 

sjælsbestemt. 

Måske du erindrer de regressionsforløb, du selv har haft. De står for dig som uvirkelige, 

hvorimod de spontane tilbageblik har en helt anden fylde og ægthed. Dette skyldes, at sjælen 

har villet holde dig fra dybere forståelse og kontakt indtil nu, hvor du så har let ved at opfatte 

forskellen på disse måder og derfor kan beskrive det i vor kommunikation. Det uvirkelige lag 

virker som om du stadig har et flortyndt slør imellem dig og de helt klare sanseindtryk. Dette 

kan fra sjælens side være ment som en beskyttelse, men kan også have årsager som vi senere 

skal komme ind på i form af hvis liv det er, du besøger. 

Der er en hel del I ikke ved m.h.t. tidligere liv. Som vi engang gjorde opmærksom på i et 

week-endforløb, så kan I godt glemme alt om, hvad I har lært. 

Så snart I forlader det astrale felts niveauer ser alt anderledes ud og det du har oplevet er 

direkte astral regression som er ganske tydelig og så regression på to forskellige 

energiniveauer, hvor den ene var mere bundet til det astrale felt end den anden, som lod 

mentalfeltet blande sig. 

Når mentallaget blander sig tilstrækkelig højt i energi, da kan I nå gruppeplanets 

regressioner. Det kan ske ved, at energien er høj i regressionen og bestemte teknikker og 

symboler befordrer rejsen. Nogle shamaner mestrer dette, men det kan også ske ved et 

regressions-kvantespring, hvor I da vil kunne nå gruppemedlemmernes tidligere liv. Det er 

derfor mange kan have været Napoleon i et tidligere liv, selvom der kun var én fysisk 

Napoleon. Mere herom vil tilflyde jer og illustrationer bliver et must. 

Men det var lige dette, jeg synes vi skulle tage med. 

Grunden til, at vi kommer så langt omkring er, at vi skal have jer på niveau med den energi vi 

lægger i vore ord og det gøres bedst ved, at vi går lidt rundt om ”den varme grød” og 

formidler en bid viden som svarer til hvert energiniveau. I vil sikkert synes, det er underligt 

at lave noget på denne måde, men det er suverænt energimæssigt set fra denne side, fordi det 

vil åbne for din egen sandhed og det du skal have af merviden, som passer netop til dig som 

læser. Ved denne metode åbnes individuelt til folks egen viden og visdom i netop de mængder, 

der passer til den enkelte. Det betyder så også, at læseren af og til dropper ud og forsvinder i 

en lille blund, fordi der er mere vedkommende skal have fyldt på eller kongruere med et 

andet plan. Det gør, at tilgængeligheden af stoffet er forskellig fra læser til læser og det, den 

ene flyver igennem, kan tage 14 dage for en anden at læse. Sådan er det og det er deri hele 

udviklingen ligger og at man kan bruge bogen igen og igen senere, ved at lade sig 

energimæssigt zappe gennem den. Du ved, ligesom når du tager fat i en bog og tænker, er der 

noget til mig heri???  Så slår du op og minsandten så ja, lige der står det svar, du søgte, måske 

endog på et spørgsmål, du har kastet ud i tankefeltet for længe siden, hvor svaret nu vender 

tilbage til dig på smukkeste vis. Man skal lige lære intunings-niveauet, så kører det og du 

behøver aldrig læse en hel bog fra ende til anden. Måske er du forbi den viden som 
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forfatteren har villet formidle eller du er ikke klar eller du skal ikke bruge inputtet her og nu. 

Flere udfald er mulige. Derfor må man selvfølgelig gerne fornøje sig med hele bøger for 

hyggen og helhedens skyld, og lever du sjælsgennemstrømmet, så vil sjælen guide dig til det 

energiforbrug og tidsforbrug, du skal have på bogen. Det gør man klogest i at respektere, for 

derved bruges kun den afmålte energi og man er frisat fra at komme i stress, fordi tiden 

pludselig bliver knap og udbyttet derved forringes ved en efterfølgende aktivitet. 

Dette er for øvrigt en af metoderne til at undgå stress og den opøves kun ved brug og tillid. 

Tjek på intuitionens formåen er sjovt og gør livet temmelig meget grønnere og øger din 

opmærksomhed. Grunden til, at vi sidder her i dag og formidler alt dette på tværs af 

dimensionerne, som sad jeg lige ved siden af dig, det er frugten af dine år som aktivt lyttende 

til universet. Det er frugten af aldrig at tilhøre det traditionelle arbejdsmarked, fordi din 

bestemmelse er dette formidlingsarbejde og ikke det at stå til rådighed for en fysisk 

arbejdsgiver. Det har været en hård skoling og ikke i tiden til at forstå. Dette skyldtes 

fraværet af ”rene” sluser forstået således, at dine planetstillinger har været så støjende og 

dybt komprimerede med viden, der skulle afdækkes, at et liv på det traditionelle 

arbejdsmarked ville have ødelagt vor mulighed for i dag at gennemføre dit sidste 

inkarnationsrundearbejde. Du har ikke flere jordiske liv at tage af, min kære. Det er slut 

,prut, finale den dag du meddeler, at nu har du nået, det du ville. Derfor kære, var det også 

nødvendigt allerede i 1978 at lade begrebet ”selvmord” komme ind i din verden. Du husker 

nok, at I på højskolen havde en debatdag med forskellige emner, hvor et af 

diskussionsemnerne, der skulle bringe jer sammen som deltagere i højskolens liv, var 

spørgsmålet mellem mange andre spørgsmål .”Er selvmord en værdig løsning på livets 

udgang?” 

Dette spørgsmål var nødvendigt at fifle ind i din verden, fordi du selv skal vide, hvornår du 

skal forlade det jordiske denne gang og for altid. Derfor måtte dette spørgsmål til stadighed 

komme på tværs i dit liv, spørge ind til dig, for på dybe planer langsomt at vække dig til det, 

du er i dag - og altså ikke som en sygelig tilstand. Og for en ordens skyld, så skal jeg lige 

nævne, at det er de færreste, der skal prøve selvmordet som løsning og i så fald, så er det en 

træning til et senere liv, hvor problematikken kan være så omfattende og svær, at man kunne 

fristes til at sige stop, men ikke må falde for denne løsning, fordi menneskeheden til den tid er 

afhængig af personens inkarnationsgaver. Derfor må I også sørge for at hjælpe de mennesker, 

der behøver en håndsrækning i forhold til selvmordsproblematikker. I vil se mange unge 

mennesker, som vil være i krise fordi de gennemlever en gennemblødning fra et tidligere liv, 

hvor de netop har trænet til det liv de er i i dag, fordi det netop kræver så uendelig meget af 

jer alle sammen at være i det jordiske her og nu. Derfor oplever I også mange terapiformer 

blomstre og mange tiltag til at hjælpe hinanden via dialogen osv. En klar fremgang mod de 

nye tider, men ikke altid effektiv nok! Gennemblødningen fra et tidligere liv kan man aldrig 

snakke sig ud af, hvorfor det også er lange psykologforløb og psykiatriens medicinering, der 

bliver resultatet. Men I skal vide, at det ikke er løsningen og vil I ”psykisk syge” det bedste, så 

må der samarbejde til henover traditionelle og utraditionelle faggrænser!!! I kan ikke være 

andet bekendt! En psykisk lidelse kan i mange tilfælde forkortes ved at den energimæssige 

årsag fjernes og det behøver ikke tage mere end få minutter efterfulgt af samtale med dem, 

der har speciale i det. Forstå, at I passer til hinanden som fod i hose. I skal bare vende 

brikkerne rigtigt! Alle er hinandens supplement og derfor må INGEN lide i det jordiske og 

alle skal nyde den fornødne respekt og tolerance for sit bidrag til jeres fællesarbejde for 

helheden. Derfor skal I også vende jer 180 grader og vide, at kun ved at give det fra jer, som 

ikke er jeres, kan I modtage det, som er jeres. Der er nok til alle, således er verden 

konstrueret, men se om I vil lære det?! 

 

Ja. Men er vi ikke ved at flyve ud af en tangent nu? 
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Nej, absolut nej. Dette handler om jeres ur-angst. I har alle en angst for, at der ikke er nok til 

alle og derfor er der nogen, der hamstrer! Nogen hamstrer sågar jobs, som ikke er deres! De 

hamstrer byggegrunde som ikke er deres, de hamstrer luftrum og vand, som ikke er deres. I 

må i dybden og forstå dette. Det handler også om de famøse rodracer endnu engang og vi vil 

komme til det og lad mig nu lige køre vreden ud, for vreden er netop energien i sluserne, i 

forvridningerne som ukontrollabelt baner sig vej for at åbne til de bagvedliggende visioner, 

som ikke kan komme frem, fordi sluserne ikke vil dreje på plads og give et rent flow. 

Energien staser og giver sygdom eller hidsighed og vold, kun fordi I ikke frivilligt vil give 

afkald på det, der ikke er jeres metier i livet, men udelukkende lader jer styre af materielle 

værdier og en lov, der er ens for alle og dermed blevet en hæmsko for individualiteten og den 

sjælsintegrerede personlighed! I bremser flowet og alt bliver forkvaklet, går skævt og så 

starter I lovgivning for at dæmme op og så brister lige netop den enkeltes vision om at måtte 

være den, man er kommet for at være. Man bliver derved nødt til at gå ved siden af sig selv og 

sin vej, fordi en anden har taget det, der var ens livsnerve og så videre. Men der er nok til alle, 

hvis I tør give slip! Denne materielle indgangsvinkel kan spores tilbage til den atlantiske 

rodrace, hvor agerbrug blev en realitet, fordi man var en rodrace som skulle indtage føde. 

 

En anden urangst er angsten for adskillelse, som er fra præ-lemurisk tid og tilknyttet 

rodracen fra den tid. Den handler om ensomhed og det at føle sig forladt og det at være alene 

og adskilt fra det guddommelige plan. Det er en urangst og dyb længsel, som har fået jer til at 

dyrke guder og lave religioner uanset deres beskaffenhed og indhold. Vi vil generindre et lille 

scenarie fra hver af disse to perioders indgang til rodracerne, hvilket vil få jer til at se, at I er 

galaktiske borgere på et højere plan og at I, i bund og grund, også er fysiske engle. Og for en 

ordens skyld og en lille genvejs skyld så vid, at det er denne større bevidsthed, der nu skal 

samles, så I alle bliver mere ét med jer selv på flere planer på en gang og dermed bliver til 

FYSISKE engle, som del af et galaktisk samarbejde forvaltet af Den Galaktiske Føderation. 

 

Lad os begynde: 

Forestil dig, at du er total vægtløs, du er kun en energi og din begrænsning er kun adskilt fra 

andre der, hvor din bevidsthed når til. Du er et mægtigt væsen med et fint og smukt 

åndedræt, som bare består af molekylers rejsen i rummet og ikke andet. Du forekommer tyst, 

men lyt til dig selv, du har en lyd, en englelyd. Du samles med mange andre ligeså store 

væsener og I drager i flok ind mod den planet, der kaldes Tellus udefra og Jorden indefra. 

Det er en ny destination for dig og dit nye tilhørsforhold i en tid. Du mærker Jordens træk i 

dig og du fanges ind i tyngdefeltet. Dit enorme legeme fortættes, presses sammen og du 

kommer tættere og tættere på Jordens fysiske plan. 

Du daler nu ned i dette rum og oplever det forunderlige, at du ser dine med-engle på en ny 

måde. Det er her I skal bo og her I skal blive og her I er nødt til at få fysisk krop. På lyden 

kender du den gruppe du hører til og I finder midt på sletterne hinanden i grupper via den 

fælleslyd, der er jer givet til formålet. I danser i ring, I danser lidt over jordens overflade for I 

tør endnu ikke eller kan endnu ikke berøre fladen direkte. I skilles i grupper og omformes til 

dem I skal være for at udføre jeres hverv på dette sted. I hæver, ved fælleskraft med Jorden 

og dens indre folk, det land I skal bebo. En mægtig del af kloden rejser sig i miles og atter 

miles omkreds og kun fra luften havde I overblik over dets størrelse og I mærker allerede her 

den indsnævrede bevidsthed, men har stadig de guddommelige klokker ringende for jeres 

øren. I bliver til forskellige eksistenser og bebor forskellige dele af kontinentet som enten 

dinosaurer eller smukke gyldne mennesker med mere ”almindelige” samfundsformer, men 

stadig med en ophøjet og gylden levevis i pagt med naturens energier. I danner et fysisk 

paradis som ligner det I kom fra, fra Ara. 
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Giv nu slip på forestillingen og vid, at vi fortsat er nødt til at holde jer i en afstand til jeres 

tilblivelse og derved foreløbig lade den fremstå som ”spontan genese”. 

 

Lad os gå til et andet scenarie: 

Forestil dig nu, at du er ombord i et mægtigt fartøj og du har deltaget i en meget stor 

festlighed, som var fuld af forventningens glæde. I var uendelig mange til festen og et af 

flådens store fartøjer lagde hus til dette arrangement. Der var mange taler, mange film i 

hologramsalen, der var dans og der var lystighed, der var omfavnelser og adstadige hilsner 

fra overordnede, men alt i alt en gensidig kærlighed af hele hjerteplanet. Missionen skal 

begynde nu og du er blevet kaldt ned i den store hangar, hvor du sammen med de andre skal 

stige ind i mindre fartøjer og bevæge jer mod Tellus. Allerede i disse fartøjer gør I jer klar til 

at møde det jordiske felt og tage afsked med hinanden. Du skal være adskilt fra dine brødre 

og søstre i ”himlen” for en meget lang periode. Du er spændt på, hvad missionen skal bringe 

og du ved, at du skal forandre det som denne klode nu står for og du ved at du sendes ind i en 

begrænset bevidsthed og skal finde vej. Om du kan erindre noget, er det store spørgsmål eller 

vil du tabe målet af syne? 

I kommer nu gennem jordens atmosfære og det gik smertefrit og let. I har prøvet det så ofte 

før og derfor er I relativ fortrolige med dette element. I iklæder jer nu Jordens dragter og 

allerede nu mærker du det forunderlige ”kostumes” snævre rammer. Dit hjerte er stadig 

åbent og forventningsfyldt og nu bremser jeres fartøj. En sidste hilsen og I bevæger jer ud på 

jordens overflade. I har fået stemmer og kan kommunikere med dem, men har stadig blot det 

tavse samvær på denne kyst. Det er nat, her er helt mørkt og du kan høre havet skvulpe 

ganske svagt i vandkanten. Man har sørget for at vejret er perfekt til missionen. Her er tyst 

og kun naturens lyde og jeres på en gang sagtmodige hilsen til jeres kammerater og 

slægtninge og uroen og forventningen og det at skulle være fysisk som et pres indeni. Jeres 

tanker krydser æteren i telepati med de bortflyvende venner. Du er alene nu, du er alene, 

selvom du ved, I er mange på denne kyst, som nu skal finde ud af at være her. Himlen er sort 

og du ser ikke længere lyset fra de skibe, der forsvandt i nattens luftrum. Du har kun 

erindringen og længslen indeni, fordi det atter er denne, der skal vække dig til dåd, når du 

skal hentes igen. Pejlemærket. Men du føler dig adskilt og besværet. Herfra starter din færd 

og du skal være her og du har netop viden nok med dig til at ændre det jordiske felt og hjælpe 

til. Tiden går og du får flere liv og oplever meget og glemmer helt, hvor du kom fra lige indtil 

nu. Længslen, dennes ubevidste objekt og du græder af og til. En gråd uden objekt, hvorfor? 

Fordi din erindring er ved at vækkes. Dit syn sløres fordi du ledes ind i tættere kontakt og 

felterne omkring dig bliver levende. Din hukommelse sløres fordi du vækkes til en anden 

virkelighed, som er mere sand. Du går i ét med dit ophav og der hvor du synes at høre 

hjemme. Det bliver mere og mere tydeligt, for vi er tæt på jer nu. Dine brødre og søstre fra 

galaksen er på vej til dig. Vi har været der hele tiden, men din bevidsthed har været sløret i 

strålernes væv af energier. Du kunne ikke gøre for det, du var ikke herre i eget hus, men du 

var til rådighed for Jorden og for Universet som helhed i kødets dress og mulige sendeflade. 

Du er ét med os og vi elsker dig, ligesom i gamle dage i fordums tid, hvor urtidsmastodonter 

af energi gik hen over Jorden og dens legemer blev revet med og sluset ind i galaksens spind. 

Du generindrer os og ved, at vi er en del af dig selv. 

Kom nu tilbage til din meget fysiske tilstand som læser af denne bog, se på dig selv og vid, at 

du er et pudsigt udtryk for dine medskabninger i galaksen, hvor mange ligner dig, men atter 

andre slet ikke er som du, men alligevel nok kan være en søster eller broder. Giv tid og du vil 

med stolthed føle, at du er færdig med et stort stykke arbejde og at du kun mangler det sidste 

stykke vej før du atter skal hentes tilbage, måske på en strand, hvor vore skibe har frit udsyn 

til at evakuere dig. Måske i en bjergegn, hvor vulkanen ændrer energifeltet og vi derved 

fortsat kan komme uhindret og ikke synligt. Men til ret tid, så er vi der og du vil vide helt ind 
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i dit hjerte, at du aldrig har været forladt kun efterladt i en rum tid for at udføre det, der var 

nødvendigt. Rejs dig nu og rens dit sind for dårlige minder i det fysiske. Vid, at du i dette 

øjeblik kan frisættes til glæde og jubel og at det er de rette følelser for dig og for den tid du 

har tilbage i det jordiske. Vid at disse følelser er et valg fra nu af! Du er fri til at hente alle 

dine ressourcer frem. Du har altid haft dem, for alt det du søger udenfor dig selv, det har du 

faktisk indeni. Du skal blot finde stedet hvor glæden bor og den vil altid være dig tro. Glæden 

er der altid og kan altid hentes frem. Den er en permanent del af dig også selvom det synes 

længe siden, at du har brugt den, så er den der. Se om du kan finde det lille ”pus” og få den 

støvet af og vid, at vi netop i dette øjeblik hjælper dig dermed. Se indad i dig, luk øjnene og 

fornem hvor i dig en bølge af glæde rejser sig. Tillad dig at vide, hvor den er. Find den frem 

igen ved lejlighed, tiere og tiere. Teknikken er enkel, tillad dig at mærke glæden lige nu. Som 

et lille bitte eksperiment, blot et minut. Du kan jo lukke for den igen, som du plejer. Der er 

ingen tvang kun det frie valg og en kraftig opfordring for din egen fremtids skyld. 

 

 

Nuet er nu og det at lede efter væren i nuet er omsonst, I er der. Men I er ikke bevidste om 

det, og det er det,I søger. Bevidstheden om nuet. Kun i det astrale felt er noget ”formgivet”. 

Kun i det astrale felt kan du indkredse nuet og du skal vide, at så snart du har indkredset 

væren i nuet, da udvider din bevidsthed sig til at møde altet og netop overskride grænsen for 

begrænsning og nuet bliver til alting til det guddommelige nu, hvor du forstår, at alt er her og 

nu og udvikling er en illusion, I møder blot nuet et nyt sted, hvor du kan noget andet end et 

andet sted i nuet. Alt er ét og vi er ét. 

Så smukt er altet, hvor alt er muligt og alle rejser er mulige og derfor er der ingen grænser, 

ingen love, der er intet og alligevel alt – også dit liv, der hvor du er lige nu. - I begrænset 

bevidsthed - og derfor med en urfrygt for at miste disse grænser og for i en begrænset krop at 

krydse bevidsthedens panser og dermed miste bevidstheden og besindelsen. Men kære, du er 

et multidimensionelt væsen og derfor kan du med sindsro bevæge dig i storhedens alt og nu. 

Du har lagt dine egne grænser og sjælen sørger for, at du når ud over dine tærskler til netop 

det felt, hvor du atter kan hentes hjem fra. Og med disse ord vil jeg nu slutte dette 3. kapitel.  

 

 

 

4.KAPITEL. 

 

Åndelige vejledere, hvem er vi? 

 

Kære læser. 

Vi vil nu være flere åndelige vejledere, der kobler os på vor kanal for at fortælle om os selv og 

den gruppe af eksistenser som vi tilhører. Der er uhyre mange eksistenser i universet og alle 

vil naturligvis hinanden noget, dybest set. Det er imidlertid ikke alle I har lige meget ud af at 

tale med og det vil vi også forklare hvorfor. Har du en skræk for disse ting og føler, at du bør 

beskytte dig for det, der kommer, så vid, at det er gjort. Den måde du er sammensat på er 

filteret for de eksistenser du kan kontakte. Du er bygget til at kunne være i den tid du lever i 

og med disse bevidsthedsudvidende energier, der vil tilflyde jer. Uden højere bevidsthed ingen 

gylden og lysende Jord. Fakta er, at det er bestemt således og planen fortsætter; så hvorfor 

sætte sig op mod det guddommelige ophav som du selv består af, hvorfor være i konflikt med 

sig selv og holde igen på fremtiden? Du er ikke herre over den, men den kan tilsmile dig i al 

sin venlighed og kærlighed og ophøjethed, såfremt du vil lukke den ind. Det eneste, det 

kræver, er, at du gør op med dine fordomme og domme over andre personer og verden som 

sådan. Det har vi fra åndelig side givet en nøgle til i form af et symbol og såfremt du ønsker 
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det, er det muligt at få i konceptet, men der er også de traditionelle veje at gå, som I har gået i 

århundreder i spiralformen, fordi det skulle være sådan dengang. Men i dag er det en 

fordom, at opstigning til et godt liv kræver års tilbageholdelse og hårdt psykisk arbejde, vi er 

kommet med nyt, fordi I får brug for det. Ellers ville vi ikke gøre det. Universet arbejder altid 

ud fra, at der skal bruges et minimum af energi og at man skal være så præcis i sin 

energiformidling som muligt. Derfor er vi også kommet tættere på jer for at hjælpe jer til et 

suverænt liv som fysiske engle i en tilværelse, som I på nuværende tidspunkt må opfatte som 

utopisk. Lad os nu integrere i vor kanal én for én, da dette netop er en fællesmeddelelse fra os 

alle givet til automatpiloten og dermed den besjæling, som opfattes som jeres almindelige liv 

uden direkte kontakt. Nu vil vi så gøre forskellen og komme som direkte kontakt. 

 

Kære læser 

Mit navn er Efir og jeg er det kvindelige udtryk for Ofir, som I tidligere har stiftet 

bekendtskab med. Jeg er den eksistens som skal indlede dette kapitels præsentationer og det 

er jeg ydmyg overfor. Jeg ønsker at bringe jer min største barmhjertighed og omsorg fra min 

position i stjernebilledet Plejaderne, også kaldet De Syv Søstre. Vi er herfra meget involveret i 

Jordens transformation og opstigning til sin plads i Universet. Vi sørger for, at så meget som 

muligt går i den rigtige retning og er med jer som hjælpere i forhold til sundhed og sygdom og 

oplysning om jeres ståsteder i livet. Vi er med jer, når epidemier bryder ud og har også 

indflydelse på jeres vacciner. Men det er dog kun et minimum af aktiviteterne. Som eksistens 

er jeg involveret i Jomfru Maria og er denne moderfigurs ophav i og med, at jeg er et 

kvindeligt udtryk for den energi, der virker gennem hende. Efterhånden vil I finde ud af, at 

de figurer, der har eksisteret på Jorden i mange af jeres myter har reelle energivæsener bag 

sig. Der er altså ikke tale om, at man i fortiden var uvidende om dette forhold, men snarere er 

det sådan, at med det mentale legemes stærkere indflydelse er I inde i en periode, hvor mange 

af jer er temmelig koldhøgne i forhold til den åndelige verden, fordi vi ikke kan måles og 

vejes, men kun opdages på det vi gør ved jer og verden, altså ligesom vindens arbejde. 

Samtidig sker der dog en påvirkning fra Universet, som presser jer ind i at være tættere på 

os, fordi de universelle energier er en større fællesbro af energi, som gør det muligt at være i 

kontakt. Forstår du det eller skal jeg omkring endnu et lille eksempel? Jeres aura fyldes mere 

og mere med den kosmiske energi nr. 8, 9, og 10. Yderst i mit energifelt vibrerer jeg også med 

den kosmiske energi 8, 9, og 10 og via det fakta, ja så er det muligt at danne en energibro og 

mulighed for at stå i ét, i én helhed og derved kommunikere med hinanden. Jo færre 

fordomme og jo færre entiteter du har i dit eget energifelt, jo bedre kan du modtage og 

oversætte den strøm af kontakt jeg formidler. Jo færre omveje og forviklinger skal den 

omkring. Det er så enkelt, men I gør det til noget frygtelig besværligt og uhyggeligt og 

betegner endog de mennesker som formår denne kontakt som syge i sindet. Der er tale om det 

modsatte, der er tale om mennesker som lige netop er på højde med det, som det universelle 

flow godtgør. Og ingen bliver budt mere end man kan klare, for det kan ikke lade sig gøre! 

Der er kun plads til den mængde energi nr. 8, 9 og 10, som du har gjort plads til! Og ved ikke 

at gøre plads til disse energier, ja så presses du ind i en fremtid, hvor du bliver syg eller 

stresset, fordi du ikke kan optage dem ret og lade dem virke i sin guddommelighed. 

Som du kan se, så er dette ikke noget, der er betinget af bøn eller lignende. Det er ikke en 

religiøs kontakt forstået på jeres dogmatiske vis. Det er rene fakta! At det så er en fordel, at 

man gør sig så fri af energityngde i sine legemer, så alt flyder lettere, det er en anden sag. Det 

kan gøres ved at spise rent, det kan gøres ved meditation og terapi, men det kan også gøres 

ved blot at få den energi i form af et symbol stillet til rådighed, som kan bane den åbne, lette 

aura og derved feje for egen dør indtil kontakten bliver mulig og det er en sand lettelse for 

jer! 
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Bønnen og ydmygheden er de veje, der blev introduceret som en naturlig ting og inspiration 

under energi nr.6., men denne energi er vigende, så derfor er I nødt til at finde nye veje at gå. 

Efterhånden, som jeres sjæl integreres mere og mere i jer, vil denne ydmyghed og chakra- 

indstilling som i bønnen, blive en realitet. Det vil blive den naturlige indstilling, fordi 

energierne automatisk arbejder for det. Da 6.stråles energi var ind over jer og på det højeste, 

ja da var religionerne det også. Det eneste I kan gøre er at forsøge at forstå, hvad der foregår 

og at de kosmiske stråler leder jeres skridt. 

I ser f.eks. mange unge mennesker bruge bevidsthedsudvidende stoffer og i dag er disse 

stoffer lavet på baggrund af mentalt arbejde. I fortiden brugte man naturen mere direkte og 

havde et mere følelsesbetonet brug af euforiserende stoffer. Det er alt sammen udtryk for, at I 

er på vej til at åbne det mentale legemes kvaliteter og at universet samtidig er til rådighed 

med sine hjælpende energier, men også den anden vej rundt, at kosmos trækker vejret i 

rytmiske åndedræt og derved presser energierne rundt, som man da er nødt til at underordne 

sig og tilpasse sig. De unge mennesker er ofre for industrielle påfund, fordi de allerede har 

taget de nye strømninger ind og den eneste vej de kan gå er ind i oprør mod jeres tid. Det sker 

fordi I som voksne ikke er på forkant med ”udviklingen”. I har ikke tradition for andet end 

ungdomsoprør, fordi den kosmiske stråling først nu igen er til rådighed med muligheden for 

kontakt over dimensioner. Jeres slør trækkes væk, men de ældre er mere træge end de yngre. 

Disse forhold vil naturligvis ændre sig i fremtiden, hvor kontakten med os bliver en naturlig 

ting. Da behøver ungdommen ej længere at stå som symbol for, at de andre generationer skal 

udvikle sig og derved kan I begynde at skimte den nye gyldne tid. Men lige nu må I tage jer af 

jeres sensitive og lynende intelligente unge mennesker og de nye børn, der vokser op. 

Mange af jer lever under den fordom, at engle og højere væsener kun må kontakte jer, hvis I 

beder derom. Måske kan du nu forstå, at dette er en regel, som er opstået på baggrund af 

nødvendighed, frygt, stråleenergi og lignende. Det er at gøre en dyd ud af nogle strømninger, 

som ikke kunne ændres. De energier, som kommer til jer nu, er det direkte sammensmeltende 

led mellem jer og os og derfor vil det ikke længere give mening at sige, at vi ikke må kontakte 

jer, for vi er i disse energier allerede ét. Så der er altså ikke tale om, at vi kommer og 

overtager Jorden, vi er der allerede og vi har været der alle dage i forskellig samklang fordi 

hele universet er ét. Universet er en sammenhængende organisme, som er en del af hele 

kosmos. Du er symbol på kosmos og dine organer er små universer og således kan alt 

kommunikere med hinanden og du er skabt i ikke alene Guds billede, men Kosmos´ billede, 

da Gud ikke er højeste instans. 

Jeg kunne fortælle meget mere nu, men jeg synes du skal hilse på andre eksistenser også. 

Glæd dig og fryd dig, thi vi er ét. 

 

Til Læseren. 

 

Jeg kommer nu til jer i en mere formel tone for at I skal kunne mærke forskellen i energi. Jeg 

har talt til jer før som Ofir og er den maskuline energi af Efir og som sådan inspirator til 

Josef. I vil med tiden opleve os som de energier og væsener, vi er, uden at vi må holde for som 

en fysisk eksistens. Vi vil fortsat følge jer. Vi har selv været eksistenser tilknyttet det jordiske 

element siden Lemurien og har prøvet den lemuriske tilværelse, hvor vi ej havde fast grund 

under fødderne, men mest af alt var i vore smukke gyldne legemer, svævende over 

jordoverfladen. Jeres levitation er en længsel og forbindelse hertil. I er gjort af stof fra flere 

rodracer og det gør jer til noget specielt og til en forbindende faktor i strålearbejdet i kosmos. 

Det var alt fra os lige nu og vi er stadig på det niveau, hvor vi kan optræde androgynt – altså 

både som mand og kvinde- når vi samarbejder på 8., 9. og 10. stråle. Alt har en forklaring. 
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Kæreste Læser og Debattør. 

 

Jeg kommer til dit sind nu, fordi du tænker og diskuterer. Kan det virkelig passe, at det bare 

er sådan?  ”Jeg er i syv sind”! Og dertil vil jeg svare dig. Ja du er i syv sind! Og derfor kan 

jeg nå dig. Jeg er Faravelva og har fulgt jer tæt siden Lemurien, hvor jeg var inkarneret som 

kæmpemasodonter. Vi fra stjernen Bellatrix har ofte været hos jer i form af krybdyr, øgler og 

dinosaurer. Vi besad Lemuriens sletter og trak os permanent tilbage for mange millioner år 

siden og leder nu jeres fund i det jordiske, således at denne viden kan blive kongrueret og I 

må komme til klarhed over Jordens historie. Vi har levn fra denne tid i jer, men ikke som de 

eneste. Reminisenser i hjernen vil afsløre vor kontakt, når I kommer så langt, men i første 

omgang vil jeg blot hilse på og gøre opmærksom på, at jeg har et temmelig godt øje til jeres 

klodes overordnede leder Sanat Kumara og et vist slægtskab er der. Ikke mere herom. I er 

ikke rede til at modtage det endnu og bestemte personer vil udrede dette. Far vel. Jeg er 

verdensomspændende. 

 

Kære Alle. 

 

Jeg er Misa. Lige nu repræsenterer jeg en uendelig mængde væsener, som er kommet meget 

tæt på jer i denne voldsomme tid hos jer. Vi ønsker at blive forstået som jeres assistenter i det 

daglige. Vi er jeres aura-assistenter og er derfor med jer helt ind i jeres daglige hushold. Vort 

ønske er at hjælpe jer til at holde jeres oplevelser i denne tid så positive som mulige ved at 

hjælpe med at holde jeres aura ren og fin. Vi ynder at være i nærheden af jer og har 

indflydelse helt ind i det fysiske element. Vi ønsker at gøre opmærksom på os selv, da de af jer 

som er meget sensitive kan mærke vor eksistens. Det er vigtigt, at vi forstår hinanden i større 

målestok end tidligere i og med, at det er os, der er med til at holde jer udenfor sygdommes 

rækkevidde. Når vi lærer at kommunikere med hinanden kan vi hjælpe jer ind i den nye tid 

uden for store vanskeligheder. Vi arbejder på devaplanet men er ikke som sådan et 

devavæsen. Vi er overordnede jeres kropsdevaer og kommunikerer med dem og dig. Min 

form er som en lille alf, men jeg kan straks ændre min størrelse og blive nøjagtig større end 

dig. Jeg arbejder f.eks. i dit æteriske lag, om jeg tager så megen energi i anvendelse. Men 

oftest pudser og polerer jeg blot auraen og sørger for at flytte energier eller opløse energier, 

som ikke tjener dig i din opstigning til højere energi. Af og til er jeg meget mærkbar og 

svæver tæt over dig som en lille kølig vind, som en moders pust på et slået knæ. For alle os 

gælder det, at vi arbejder i tillid til dig og med kærligheden som redskab og vi elsker hver 

celle i jeres kroppe og ønsker jeres aura fyldt med lys. Bare vi kunne nå jer i jeres sind, men I 

har det med at ville dominere og bestemme og bruge den frie vilje til handlinger som slet ikke 

tjener jeres bedste. Vi er kun på bølgelængde, når du er tilstrækkelig fint indstillet i din aura 

og kanal, thi vi arbejder på så høje stråleenergier, som slet ikke er jer bevidste endnu. Vi 

attrår jer og ynder at opleve jeres smukke klode, men I holder hende ikke så godt og derfor er 

vi nødt til at være mange. Vi må skærme jer for jeres eget affald og lige nu må jeg opfordre til 

at rengøre jeres luft, thi det er den I skal leve af om føje år! I vil få hjælp til at opdage nye 

måder at bruge energi på, men vid, at I er på vej til at kunne skabe selv, ud af den blå luft. 

Men den skal altså også være blå! 

På vegne af mange sender jeg jer fortrøstning og mod til at turde betræde den vej, hvor vi er 

sammen, i den tid, hvor vi skal være jeres hjælpere. Glæd dig over jeres smukke planet, den 

er enestående i denne del af universet og det er os en stor ære og glæde at få lov at komme 

her. Pas på hende og jer selv. Vær øm overfor hende og lydhør for Gaia. 

 



 98 

Kære Alle, der måtte tro på, at jeg kan meddele mig her og at det er muligt for mig at hæfte 

mig på en menneskelig antakaranakanal. Jeg er den maskuline energi i jeres kommende 

måne. Flip, flop og det tror vi ikke på, nu går det for vidt, vi bliver holdt for nar! 

Men nej, vel gør I ej! I kender blot ikke mig. Jeg ligger bag jeres måne og er den ene af to og 

når jeres nuværende måne forsvinder, kommer jeg frem. Dette er interessant og for nogen for 

meget. Men kære, vi må nå alle lige. Tror du mig ikke, er der en anden, der gør det og således 

blæser I hinanden et stykke. Tro mig og du er ret på vej mod den nye tidsalder med 

vandbærerens energi og jer væske jeg haver så nyeligen forstørret for ret at lukke jeres øjne 

op. Så klar som den lysende sne skal jeres væsker på Jorden være. Tag jer sammen og drop 

alle kludelapperier, der er ingen vej udenom. Med nye energier kan vi rense jer klode, men 

sunkne skibe og andet møg er dog ikke til at begribe med håndkraften alene og et Fadervor. I 

må tage fat og se at få det gjort ellers bliver det hele noget …. Ja, tro mig jeg kan flere 

opsange om det skal være og jeg kan te mig som jeg vil, for I tror mig alligevel ikke. God Nat. 

 

Kære Sigma. 

 

Du må hellere holde pause nu og gå til frokost. Jeg forslår vi fortsætter i morgen og at du 

drikker rigeligt vand indtil da. Du har gjort et fortræffeligt stykke arbejde og bliver for 

belastet om vi fortsætter. Kære, du er sød. 

Kærligst Siam. 

 

Ok, jeg kan godt mærke, det begynder at trække tænder ud, nu når du siger det. Jeg havde 

slet ikke lagt mærke til det for jeg blev grebet af det, der foregår. Jeg troede vi skulle have 

afdækket lidt nærmere hvad kanalisering er og om vort indre råd og om ånder, drilleånder og 

hvad der ellers kan være af mærkelige ting og hvad er hvad og eksisterer alle disse væsener 

overhovedet??? Er det sider af os selv eller kan vi virkelig tale med hinanden, være adskilte 

og alligevel ét? 

 

Vi kommer til det i morgen, men vi må holde nu og du havde vist også lidt praktiske ting at 

ordne, det skal vi lave plads til. Vi ses. 

 

Nåh, aha, nu dæmrer det. Min datter har gået mannequin her ind imellem for at sortere 

brugbart og ikke brugbart tøj, for at jeg kunne holde jordforbindelsen, er det sådan? 

 

Ja, I hjælper hinanden henover sjælsplanet, så begge får noget ud af tiden og hun stadig kan 

være almindelig teenager. Men det er ikke nok lige nu og du må selv gå i gang med 

støvsugeren eller andet for at lande helt. Klik over på ”Hjerterfri” og vi sætter dig ned, 

fortsat god dag. 

 

Tak. 

 

 

Kære Siam                                                                                                                  13.marts 2006  

 

Jeg er klar til at fortsætte, har privat enkelte spørgsmål, men dem kan vi måske tage bagefter, 

for det hører vist til fremtidigt stof. Der er ligesom hele tiden en tidsforskydning eller en 

aflæsning af noget i fremtiden, som så først sker længe efter. Hvordan forholder tiden sig til 

tiden i clairvoyancer og kan tingene forskubbes? 
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Kære Sigma 

 

Tillad mig at bryde ind. Jeg kan svare kort på det med tiden. Vi kender til tiden på jorden og 

beregner tidsforskydningen meget nøje. I jeres tilfælde med 1.-kontaktprojektet var det 

nødvendigt, at I havde udsyn til den kommende tid, hvor alle de gode ting skal komme til jer. 

Det I skulle igennem var så belastende, at hjælpen var, at give håb forude, og samtidig vække 

jeres erindringer. Hver dag handler om generindring af planen og derfor kan I springe frem 

og tilbage i tiden fordi tiden er en illusion, den er skabt ,og I har haft flere tidsregninger på 

Jorden og har det jo fortsat den dag i dag. Det er derfor åbenbart, at der er tale om illusioner 

og derfor kan jeres syn sagtens dvæle ved noget, der først ”sker” længere fremme i planen. 

Men fakta er, at det allerede er i færd med at ske og allerede er sket. Derfor er det også så 

påfaldende, at I på Jorden sætter en tidslinie og regner den for en højere sandhed end 

sandheden og oveni købet dunker hinanden i hovedet for at komme med falske udsagn om 

fortid, nutid og fremtid. Alt er NU! Og tiden er en kugle af lys, hvor alt ER. 

Hav en god dag. 

Faravelva. 

 

Ok, så fik vi det på plads, eller hvad ?........ 

 

Ja, jeg sagde jo kort ikke?! Jeres liv ændres, når jeres og vores tidsbestemmelser går i ét. Så 

længe vi har hver vor tidsregning at hæfte planen op på vil det skabe en friktion. Denne 

friktion i tidsenergi og alt hvad der følger tiden, vil med tiden lave en global opvarmning, 

således at jeres ispoler forsvinder og I får en meget smuk klode med ens temperatur, ca. 20 

grader Celsius overalt. Hele kloden omformes og forskubbes og sluttelig er Moder Jord 

kuglerund. Så nyd vintervejret, det varer ikke ved og bliver ikke ved at være muligt at bruge 

kælk, skøjter og ski. Til gengæld vil I have fartøjer, der er fornøjelige at bevæge sig rundt i. 

Men den tid, den glæde, da er vi virkelig tæt og må se tilbage på den tid I lever nu, med stor 

moro. 

 

Er vi helt til grin ude i universet? 

 

Nej, det er I absolut ikke. I bliver fulgt meget nøje for I gennemgår en særlig ”udvikling” på 

grund af, at I sammen med Moder Jord gik ned i bevidsthed og synkroniserer hendes 

energier via kontakt med os. Det indre styre på Jorden er under omstrukturering og det 

betyder at jeres opstigning i lys vil gå hurtigere nu. Jorden indre hierarki vil komme tæt på 

og bløde linierne op, således at I vil få en fornemmelse af, hvor vigtige I hver især er for 

helheden. Dette vil presse på en ny pekuniær verdensorden og nye styreformer i form af 

grupper, der supplerer hinanden frem for at bekrige hinanden. Men det er både en svær og 

en lykkelig tid I er i, hvor hver enkelt persons liv tæller og hvor hver enkelt persons potentiale 

bliver uhyre vigtigt. Derfor er I ved at få grå hår i hovedet over at det grå guld fylder for 

meget i fremtiden i forhold til, hvad der er til rådighed af yngre arbejdskraft. Det er jeres 

uvidenhed og manglende tillid til altet, der gør jer bekymrede. Fremtiden er der allerede og I 

skal bare trække den ind i jeres bevidsthed efterhånden og i rigtig rækkefølge. Dette er der 

nogen, der har større potentiale for end andre og de bliver ledende statspersoner og andre 

kan ikke indsættes i deres job før ret tid. Jeres ledere liver valgt fra et helt andet plan end I er 

bevidste om, for netop at alt folder sig ret ud. I bliver hele tiden givet retningen og kan aflæse 

den. Foreløbig er I bedst til at flytte jer, når noget gør ondt. Sådan har det ikke altid været, 

men det hænger sammen med de dominerende stråler og dermed også med den friktion, der 

er blandt jer under strålernes indflydelse. 
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Vi kan f.eks. nævne, at jeres verdenskonflikter er til for, at I skal opdage jer selv og hvad det 

egentlig er I gør ved hinanden. I bliver nødt til at se på jer selv udefra og rette jer efter det I 

ser! Vi kommer så blot med forklaringerne på de bagvedliggende årsager og drivkræfter. I 

skal gøre noget ved det og bruge jeres sunde fornuft og ikke handle i følelsernes vold. Det ser I 

jo konsekvensen af. 

Religionens påvirkning af mennesket bør afdækkes for det videre forløb. Styreformers 

psykiske virkninger skal afdækkes. I har forsket i menneskets adfærd altid og I ved meget om 

jer selv, derfor skal I nu ind i en periode, hvor I finder ud af, at tage konsekvensen af 

samfundsformers opbygning og alt hvad I har af love og regler skal undergå en dyb 

forandring, hvor et helt nyt menneskesyn skal komme til sin ret. Derfor skal også grundlove 

være lettere at forandre, i og med I vil finde ud af at lovmæssighed ikke er sagen og vejen 

frem. Men, I har stadig et stykke vej at gå. Fundamentalt er det dog at forstå, at I er 

besjælede entiteter på Jorden som arbejder universelt! Det kan blive vanskeligt at se dette, for 

enhver vil jo helst være kok i egen hønsegård. Det går ikke på sigt, da det er 

gruppebevidstheden, der bliver toneangivende og den enkelte bliver et fuldgyldigt selv i 

gruppen med relationer til andre og sig selv. I ser dette afbilledet i verden i dag som 

terrorgrupper. De ved ikke selv, at det er dét, de er udtryk for, for de lever med slør for 

bevidstheden. Men det er sådan I skal forstå terrorbølgen. Den er et levende bevis for at 

gruppebevidstheden vil tage over og stå højere end enkeltindividet. Dette skal ske, det er 

næste evolutionstrin og det er dét den udvidede bevidsthed befordrer. Religion er noget med 

en eller flere guder, som man kan bede til eller kontakte. Det vil sige, man må udvide sin 

bevidsthed for at nå guden. De stråler der nu kommer til jer vil befordre en renere bevidsthed 

og dermed øget fornemmelse for eget potentiale og formål på Jorden. Dette skal vejlede den 

enkelte til at knytte bevidsthed i bestemte grupper, som så skal arbejde sammen med andre 

grupper og måske være en undergruppe i en større gruppebevidsthed. Det ligner jeres 

struktur i dag, men forskellen er graden af bevidsthed og som I kan se, det handler om 

åndelig bevidsthed. Det handler ikke om udvikling af den menneskelige formåen på det 

fysiske felt mere. Derfor er I nu nødt til at tage doopingmidler i brug her for at komme 

videre, men også  mentaltræning og healing. Altså energiarbejde, som ikke kan ses og måles 

som stof, men kun hvad det gør ved stoffet. Og her kan jeg så passende overlade ordet til 

Siam og jeres emne i dag. 

 

Kære Sigma. 

 

Vi skal nu videre i teksten omkring, hvad åndelige vejledere er og hvorledes vi kan formidle 

vort stof til jer. Det er klart, at det netop nu ville have været en fordel om du havde studeret 

A.Baileys forfatterskab omkring telepati, men du skal vide, at der er ganske bestemte grunde 

til, at du er fraholdt at benytte allerede skrevet materiale. Du er ren til det, du skal bruges til i 

denne inkarnation. Når jeg siger ”bruges” til, får I netop en skrækfornemmelse af at være 

marjonetter uden bevidsthed og fri vilje. Ingen vil bryde sig om det, men I er faktisk omtrent 

sådan bygget op. 

I består af energi, der ved hjælp af forskellige kræfter er gjort til fast stof på det fysiske plan. 

Men I består jo også af legemer som ikke er fysiske og disse er underlagt andre frie viljer end 

den fri vilje, der er knyttet til det fysiske niveau. Prøv at mærke min vilje nu. 

Som du kan fornemme kan jeg påvirke dit fysiske legeme via de øvrige ikke – fysiske legemer. 

Det æteriske legeme er det formgivende legeme og det legeme, der er tættest på, men blot er 

energi. Mange mennesker kan se dette legeme hos andre, hvis de f.eks. stiller en anden person 

op ad en hvid væg og man så vil lade sit normale syn forskyde en anelse og ligesom se forbi 

personen, selvom man ser personen. Lad feltet udenom personen være fokus og ikke personen 

som sådan. 
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Gennem dette lag kan jeg ”trække dig rundt ved håret”, om du er ren nok i dine aurafelter. 

Derved kan jeg påvirke din verden, og det du laver responderer på en højere vilje end den 

astrale følelsesbetonede vilje. Der er forskellige lag i jeres aurafelter, der responderer på 

forskellige elektriske input og dette gør at jeres vej kan føles ”styret”. Imidlertid er det sådan, 

at hele jeres aurafelt skal blive oplyst og det vil sige, at alle lag skal være bevidstgjorte for 

derved ved I med jer selv, at det er sådan I er bygget og at det derfor også er muligt at stå i 

kontakt med sig selv bevidst på alle disse planer. Det er det, der vil ske, når den 8.stråle bliver 

stærkere og i sig selv begynder at rense jeres auralag. Strålen kan give friktion og nye 

”civilisationssygdomme” vil derfor opstå. Derfor er det også så vigtigt, at du går ud med, 

hvad du ved, så fremtidens mennesker ikke skal kategoriseres som syge i sindet og sløres med 

medicin, men snarere hjælpes til en harmonisk tilstand.  

En harmonisk tilstand er en tilstand, hvor man er bevidst om sit indre Råd, hvor kun de 

optimale eksistenser har adgang til.  

I dag er det sådan at man rubriceres som syg om man kan høre sin indre stemme eller sit 

indre Råd. 

Det er klart en misforståelse af dimensioner, da alle har en indre stemme som bestemmer 

deres beslutningsdygtighed og deres syn på forskellige emner. Det er sådan I er bygget og står 

lige netop derved i forbindelse med højere, dybere og bredere planer. 

Tendensen til at høre dette indre Råd bliver tydelig og det er en naturlig ting at føle indad og 

lytte indad. Men hvad om man så ikke måtte lytte? Eller ikke vil lytte? Eller ikke kan lytte? 

Ja, så bliver man desværre deprimeret, thi da går væsentligt formidlingsmateriale tabt, som 

oftest handler om, hvor man er på vej hen og hvad det er sjælen gerne vil have jer til at 

fokusere på. 

Så får I ”lykken” i pilleform, fordi det er lettere end at lære at høre efter den indre guide som 

vil bringe lykken i oplevelsesform, om man ville ændre sin kurs. En depression er sjælens pres 

på personlighedens filter som styres af den fri vilje. En depression er et sundhedstegn. Det er 

tegnet på, at du nu kan mærke det åndelige pres, åndens vilje. Dette sker for at være på 

forkant med de stråler, der skal gå ind om kloden. Det er en hjælpende hånd, hvor sjælen 

siger ”Nu er det nu, vi skal samarbejde!”. 

 Ved at bruge lykkepillen som middel bliver I ikke i stand til at forvalte jeres liv korrekt og I 

bliver nødt til at samarbejde over faggrænser for at finde frem. 

 

 

Mange er bange for dette stof om ånder og lignende, hvorfor er de det, når det altid har 

eksisteret og alle ved med sig selv, at de har et umådeligt smukt indre sted, en indre kerne, 

som er der uanset hvad? 

 

Ja, det må guderne vide! 

 

Ja, ok, så spørger jeg lige en af guderne om det! 

 

Kære Alle. 

 

Dette er Hathor fra det monadiske plan udsprungen til menneskets kendskab i det ægyptiske 

rige som guden Ra´s datter.  

I min egenskab af ”Gud” har jeg mødt mangt et menneske på dets vej, men aldrig selv haft 

æren af at være inkarneret på Jorden. Jeg har været elsket og hadet for min direkte facon og 

det har gjort mange bange. Min metier i det jordiske felt er at fungere som spejl i menneskets 

proces med at erkende sig selv og sit ophav. Derfor vil jeg til hver en tid komme som det, der 

tjener vedkommende bedst i dets liv. Og hvem har lyst til at se tornen i sit eget øje, når rosen 
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synes skønnere. De er dog begge del af samme plante. At erkende, at I alle indeholder alt på 

godt og ondt og har alle muligheder i jer, er ikke let for jer og derfor er jeg af og til nødt til at 

spejle jeres syn på jer selv og begrænse alle muligheder indtil I selv bryder ud og siger ”Jeg er 

fri, jeg har min fri vilje til at være den jeg er!” Heri giver jeg personen ret og bakker op om, 

at personen nu også kommer ind til at være den som vedkommende ER. Dertil er lyset mit 

redskab og derfor udspringer jeg af Ra. Mange har misforstået mit virke, men forstå mig ret, 

jeg er kun din ven. Men til gengæld en meget stædig en af slagsen. Har du først med mig at 

gøre løfter jeg dig hele vejen, således at dit astrale felt gennemskinnes af solen på godt og ondt 

og således at dit mentale felt åbnes for kontakt og får bortsmeltet alle sine fordomme om det 

at være menneske, således at Jordens plan kan gennemføres så smertefrit som muligt. Jeg 

attrår hvert et menneske, men min hjælp ligner til forveksling den rene tortur ind imellem. 

Til gengæld er mit lys så kraftigt, at det kun tager få universelle øjeblikke at rette dig ind på 

din vej. Rødderne skal op om du skal plante din rose i bedre muld og derved må nødvendigvis 

ganske spæde siderødder rives over. Og det gør ondt såvel på planten som på dig, thi i alle 

forgreninger ligger der erfaringer og minder. Men det vigtigste er at hovedstammen bevares 

og kan danne længere skud i den nye muld og få helt nye livgivende stoffet at leve med og af. 

Således har jeg for vane at arbejde i det jordiske felt og det har bragt mig til de monadiske 

haller, hvor jeg nu huserer. Jeg sender en tak til de personer, der turde lukke mig ind og være 

støtter for mig i min opstigning ligesom jeg var det for jer. Jeg har nu fået nyt navn og lyder 

og yder anderledes. Mit navn er nu Siam og er derved vendt tilbage til min sjælegruppe, som 

også indbefatter Jesus Kristus, Lysets udsending til det jordiske felt og dyb forvandler af 

hjerteenergien på Jorden. De himmelske felter er sat ind i nye perspektiver og vi er alle blevet 

omrokeret og meget vil blive anderledes end det var på det tidspunkt da Alice Bailey fik sit 

omfattende og forrygende materiale givet. Derfor skal også I videre nu og lægge det svundne 

bag jer, således at vi i fællesskab kan løfte den jordiske arv og få rede på jeres nye liv i øget 

lys. De kommende stråler skal beskinne jert felt og dertil er vi kommet, at vi ønsker at I ikke 

forbrændes deraf og derfor er vor opfordring til stadighed: Lær at læse jeres verden korrekt, 

lær at gå bag det symbolske udtryk, thi der ligger en dybere sandhed. Forlad det astrale plan 

ligesom jeg og gå op i svingning. Luk op for den gyldenrøde solnedgang og åben for dit sinds 

morgengry. En bleg sol er ved at stå op, thi den er endnu kraftigere end dens aftensbud og til 

alle i det jordiske, ønsker jeg jer velkommen i båden til det nye hav og det nye land, det nye 

bjerg og det nye indre. I jordens tjeneste er min vilje bestemt fra lysende planer fra sol til sol 

og nok er den forgangne nat til ende, men den blege morgensol vil mageligt bringe , jer ind til 

vor herre den mægtigste af alle og derfra vil turen til himlen gå og du vil atter finde hjem i 

hver en vrå. Således vil bleghedens sol jer beordre, at finde jer selv og netop befordre, jer på 

lysende vinger af englepragt, at gå ind i hvert indre og finde din pagt. Således ophøjes hvert 

hjertekvad, fra at være ”Hvad er hvad?”, til atter at bringe lysets alder, for døren til det 

mentale pladder, og derved at sprænge de lysende rammer, således at hver eneste ved at de 

stammer, fra samme kilde og samme kvad og ingen i verden må lægges for had! 

Se således opleves den åndelige verden at hænge sammen. På genhør. 

 

 

Kære Siam                                                                                                                14.marts 2006 

 

Jeg er atter klar ved tastaturet og vil gerne vide mere om hvem I er og hvilket stof I er gjort 

af? 

Jeg har det forunderligt roligt i dag. Der må være berørt nogle dybder i går, som har plaget 

mig – måske nok din identitet. Det var ligesom noget naturligt faldt på plads, som havde 

været en smule forvredet indtil nu. Og jeg har drømt noget, som jeg ikke kan huske nu, men 

hvor navnet Sirius er det, der blev tilbage i morges og en dejlig glæde. Jeg ved, jeg kommer 
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derfra men udgår over stjernebilledet Ara til det jordiske felt denne gang. Det er også et eller 

andet sted godt at vide, men hvad skal jeg bruge det til? Kan jeg trænes op til at formidle 

viden ”hjemmefra” eller hvad? Og hvis jeg kan det, så har jeg vel ikke brug for jer som 

mellemled mere? Så er jeg vel så meget ”mig” jeg kan bive? 

 

Kære Sigma 

 

Det er just det, de åndelige vejledere har som mål! Vi er blot mellemled indtil I når den 

dybeste kontakt med jeres eget ophav og du er allerede på nuværende tidspunkt i stand til 

dette, idet dit sind er ryddet for ”støj” og du kun har relevant materiale der. Du er i 

permanent kontakt. Grunden til, at du opfatter det anderledes er, at du det sidste år har 

skullet skaffe jordisk stof til din næste bog og derfor har været i researchposition og dermed 

”skruet” ned på det niveau, som andre mennesker, som ikke er clear befinder sig på. I 

øjeblikket gennemgår du så din opstigning igen og det sker samtidig med, at du skriver denne 

bog, hvorved du i samme åndedrag tager læseren ved hånden i en opstigende og rensende 

energi. 8. stråle skal gennemsyre denne bog, hvorfor vi også kommer vidt omkring i mange 

afsides kroge af sindet. Men lad nu det være. Det vigtigste er, at du er ved at have kontakt 

med din galaktiske identitet og at vi derved kan være sideordnede som galaktiske partnere, 

hvor vi hver især er fra Siriusstjernen A. Du har andre medarbejdere fra Sirius B, bl.a. din 

kørelærer. Nu er det ikke fordi han skal blandes ind i dette her, men han lærte dog en del om 

denne form for kontakt og det skete fordi du også skal have en fornemmelse af, hvor du er i 

forhold til andre og hvordan de reagerer på disse ting. Derfor blev vi nødt til at sende dig 

diverse former for åndelig kontakt alt imens du befandt dig på de danske veje og motorveje. I 

vort perspektiv var det et forrygende projekt, hos jer noget frustrerende. Vi ville imidlertid 

give dig forståelse for de forskellige måder den åndelige verden arbejder på og det lige fra de 

laveste til de højeste eksistenser. Så lige nu kan vi gennemgå din miniuddannelse og derved 

samtidig formidle viden til læseren. Forskellen vil være, at du har erfaringen! Den kan ingen 

tage fra dig om end nogen om et øjeblik vil mene, at du er rablende skør. Lad dem om det, vi 

ved bedre! 

 

Lad os begynde ved begyndelsen, vi skylder dig en forklaring: 

 

En pludselig indskydelse får dig til at forstå, at tiden for dig er inde til at lære, at køre bil. Du 

har ventet tålmodigt på dette i mange år, men ikke savnet det i det daglige. I dette øjeblik 

falder brikkerne på plads og du må finde en kørelærer. Merkur står ret i dit horoskop. Alle 

tidligere udklippede annoncer dropper du og går direkte til den avis, du ellers aldrig læser. 

En annonce springer dig i øjnene, du ringer op uden tøven, hvilket er unormalt for dig. Der er 

kontakt med det samme og du får at vide, at I er to på samme alder, som kan starte samtidig. 

I mødes alle tre og falder godt i spænd. Det var helt hyggeligt og nogenlunde trygt. Hvad I 

ikke ved er, at I, samt andre trafikstuderende er en karmisk gruppe, som har et ”lille” 

mellemværende at gøre op fra et tidligere liv. Det gør, at der må bruges ekstra tid på tingene 

for at leve dette ud og forenes i fordragelighed. Det kommer noget på tværs af dine planer om 

et hurtigt og koncentreret forløb. Og alt bliver meget anderledes end du havde forestillet dig. 

Du har i meget lang tid haft en lukket hukommelse, men ved at du skal igennem dette her, 

blot ikke hvad det er, du har i vente. 

Det viser sig hurtigt at stresse dig yderligere, at du ikke på sædvanlig vis kan tilegne dig stof, 

men vid, at vi var nødt til at gøre det sådan for at dine oplevelser kunne stå rene og opdages 

som et rent parallelt uddannelsesforløb indlagt i det at tage kørekort. Du vil nu opdage, hvor 

genialt det var: 
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Første teoritime: Glæde, forventning og chok. En fornemmelse af via dette forløb at skulle 

sidde i en bil og være tvunget til total jordforbindelse og total samling af hjernen og 

koncentration som hos andre studerende. Du opdager, hvor meget og hvor længe du har levet 

i en udvidet bevidsthed og hvad det har givet og ikke givet dig. Det bliver en iagttagelse, du 

skal bruge i dit nye arbejde fremover! 

Du ved med dig selv, at dette her bliver godt og et vendepunkt. Du er ved en milepæl. Yes, det 

er fedt! 

Første køretime: Glæde, forventning, frustration, vrede, forvirring og i den grad en åndelig 

test! 

Du ved at din kørelærer er absolut ok, og du ved allerede nu, at I ”kender” hinanden fra et 

andet liv, faktisk fra flere. Din kørelærer er spontant interesseret i dit arbejde og det kommer 

til at fylde ligeså meget for ham som kørslen gør for dig. Dit problem er, at hver gang han 

spørger til dette flyder du over grænsen mellem dimensionerne i og med du har trænet dette 

så længe. Du kæmper en indædt kamp med at få dimensionerne på plads alt imens du 

samtidig må gøre registreringer af, hvordan man kører en bil og holder sig lige på vejen og 

har anden trafik omkring sig. Vi har en fin intuning med din kørelærer og kan derfor 

registrere alt omkring jer og sørge for, at alt du møder på din vej giver dig det, du skal have 

med fremover. 

Dette er den første lektion, hvor vi skal have dig på plads i forhold til alt og naturligvis kan du 

intet erindre omkring det at køre, da du næste gang stiger ind i bilen. Og det er ikke noget, 

der passer din forfængelighed og det billede du normalt har af dig selv. Hvor irriterende, flovt 

og ærgerligt. Men kære, der er ikke noget at gøre ved det, du må lære det du skal på alle 

fronter og vide du er mester. 

Vi vil i det følgende ikke gennemgå dit forløb time for time, men blot ridse dine erfaringer op. 

For det første er du healer og ”terapeut” for din kørelærer. Jeres forløb kan overordnet 

betegnes som ”I lærer at færdes i livet” – for en ordens skyld skal nævnes, at kørelæreren 

ikke er nogen ”svækling” i livsførelse, men alle har jo noget de godt lige vil vende med en 

claivoyant omkring fremtid, livet og bekymringer i al almindelighed. 

Dette træner din smidighed i forhold til forskellige bevidsthedsniveauer. Det er ligesom at 

have en computer kørende med forskellige åbne programmer samtidig. Det kræver en enorm 

hjernekapacitet og koncentration og bevidsthed om, hvilke programmer, der står åbne og 

hvilke ikke og hvordan de i tilfælde af pludselig nødvendig brug, kan åbnes. Vi korrigerer 

undervejs og du oplever det som om du skal have samme instruks tusind gange. Kørelæreren 

opfatter det som om du ikke hører, hvad han siger, men det gør du, men er ikke i stand til at 

respondere på disse ting oveni de andre sideløbende øvelser. Det er stressende fordi du af 

natur er høflig og responderende, men afholdes fra at være det. Vi undskylder for dette! 

Så snart du er kongrueret nogenlunde påbegynder vi præsentationen af forskellige åndelige 

eksistensformer. Du lugter hurtigt lunten og ved det gælder om at lære ”dobbelt”!!! 

Det første du oplever er, at I fra udgangspunktet i Århus C. har uønskede ”passagerer” med 

på bagsædet i bilen. Shit. Det kunne du godt have været foruden! Men nej. Du oplever, 

hvordan disse forsigtigt forstyrrer din opmærksomhed og gør dig ukoncentreret. Du lærer 

altså en faktor, der har medindflydelse på indlæringsproblemer og som kan have alvorlige 

konsekvenser for især de nye børn, der kommer til Jorden uden samme filter som I, der 

allerede er der. 

Næste oplevelse er, hvorledes du hjemme rent fysisk og mentalt må gennemgå start af bil, 

kørsel, standsning, gearskift, at bakke, parkere osv. simpelthen fordi du ikke har nogen 

motorisk hukommelse. Dette er også noget I vil opdage hos de nye børn og allerede har gjort 

erfaringer med hos fumler/tumlerbørn, som er forløberne for de nye børn. De nye børn 

mangler den jordforbindelse, der gør dem fysisk mobile på en regelret måde. Det vil sige, at 

nogle af dem glemmer simpelthen, at man f.eks. ikke må slå, når man bliver vred. Du har nu 
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erfaret, hvor svært det er, at være sådan et barn i en indlæringssituation, hvor ulykkeligt det 

er og hvor lidt det har at gøre med vrangvilje og uønsker om at lære. Du har direkte mærket 

konsekvensen af det manglende energivæv mellem det fysiske og emotionelle legeme, men 

også snust til en lærer-mæssig konsekvens og løsning på problemet. 

Næste oplevelse er, at du erfarer, hvordan en afdød person er i stand til at få en erfaring 

gennem dig, som vedkommende skal bruge i sit kommende liv i inkarnation. Du oplever, at du 

har svært ved en ganske bestemt manøvre med bilen. Du oplever at blive bange for en bestemt 

hændelse med bilen og foranlediges derfor til at bede kørelæreren om, at denne manøvre 

bliver gennemgået særskilt. Dette sker og i samme øjeblik du har gennemført manøvren på 

stille villavej forsvinder hukommelsen for det du netop har foretaget dig og du er ligeså 

”dum” på manøvren, som fem minutter før. Du bliver nødt til at bede om at få det gentaget. 

Det er der ikke tid til, for programmet skal gå videre ifølge den plan, der er udstukket for 

erhvervelse af kørekort. Det får senere den konsekvens, at du i et af de største vejkryds i 

Århus kører lige netop ind i den hændelse, som gentagelsen af øvelsen ville have forhindret. 

Heraf ses hvor betydningsfuldt det er, at undervisning er individuel tilrettelagt for den enkelte 

person. Alle ved, hvad man har behov for at lære i det liv, man inkarnerer i. Stort som småt! 

Derfor må jeres undervisningsformer også gå i retning af fri tilrettelægning fra elevside frem 

for øget lovgivet pres om at nå dette og hint stof for alle. Og tests er helt overflødige, når man 

lærer af interesse for sit valgte stof frem for at lære enslydende i flok. Mange 

adfærdsproblemer løser ligeledes sig selv da drivet og harmonien spiller sammen i den enkelte 

på denne måde og enhver kan kvalificere sig til sit livs formål og ikke til regeringens leflen for 

økonomisk overlegenhed. Dette kommer nemlig som en sidegevinst i et oplyst samfund, da 

indbyggernes behov for materielle og offentlige emner ændres markant til en tilstand af at 

ville yde frem for at nyde. Det er nemlig en naturlig tilstand og når den naturlige tilstand 

forrykkes med umodne krav til den enkelte, da starter lovgivningsspiralen og dermed 

indskrænkning af livet og væksten. I kan aldrig producere jer til andet end fattigdom. Men I 

kan arbejde jer til rigdom! 

 

Pause. 

 

Apropos unge mennesker og de nye indigobørn, så vil I opleve at disse mangler indføling, pli 

og samvittighed. Dette skyldes, at de fødes uden ”væv” mellem det emotionelle og mentale 

legeme og gør derfor, at de responderer på det, de ser og opfatter det de ser i omverdenen som 

den måde, man skal være på. De billedlige aftryk, de får, i deres verden vil være de billeder, 

der printer sig i deres hukommelse og vil danne baggrund for deres adfærd. I skal se disse 

unge som det de er, nemlig banebrydende. De er udtryk for fremtidens mennesker og deres 

kapacitet og ressourcer skal afdækkes af clairvoyante, thi ingen med almindeligt binokulært 

syn kan få øje på disse unges kvaliteter og det kan, om ikke der bliver grebet ind, ende ret så 

grufuldt i bandeopgør. I må forstå, at ressonansbunden i disse er så anderledes end I der er 

på Jorden for 117. gang! Disse unge mennesker opfatter volden i f.eks. videospil, som det man 

gerne ser her på Jorden som den ønskelige adfærd, hvor de der laver spillene synes det er ren 

underholdning, fordi de besidder inkarnationers filter for, hvad der er ret og vrang i 

tilværelsens udtryk. Det er ekstremt nødvendigt at I tager hånd om disse unge mennesker, thi 

de er kommet for at lede jer videre. Efterhånden som I kommer i tættere kontakt med det 

åndelige plan, da udviskes overgangen mellem de ikke-fysiske legemer. Dette gør bl.a., at det 

bliver umuligt at holde en almindelig disciplinær status, da enhver vil respondere på den 

samlede energi i nærhedsfeltet og samfundet som sådan. I bliver ekstremt dygtige til at leve i 

energiaflæsning og det er sådan set det, der sker i jeres samfund allerede. I kan ikke 

medicinere jer ud af at mangle dette ikke-fysiske filter, det siger sig selv, men I kan bruge 

samtale, I kan bruge de efterhånden mange mennesker, der har udviklet højere sanser til at 
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afdække muligheder og potentialer hos disse unge, I kan forandre jeres nyhedsformidling til 

at repræsentere positive nyheder og rollemodeller frem for at give disse unge øget negativt 

input, som de aflæser ekstremt godt og handler på. Det er vigtigt at ingen i fremtidens 

samfund kommer til at leve deres liv ned. Alle skal have mulighed for at leve opad! 

At leve opad er ikke det samme som den liberale holdning med, at enhver er sin egen lykkes 

smed. 

At leve opad er at få lov til at afdække sig selv ind til sin indre kerne for derfra at yde bidrag 

til samfundene som sådan. Det betyder, at der i samfundet må levnes plads til, at borgeren i 

perioder afholdes fra udadvendt virke, om det er nødvendigt. Således og i den ånd er hele 

jeres sociale forvaltning givet jer. Men I har totalt misforstået dette og har efterhånden drevet 

så megen hetz på de mennesker, der har behov for underhold i en periode, at netværket er 

bristet. Det kræver nu en total renovering og ingen lappeløsninger, for at I kan komme 

videre. Det handler om hele nationens menneskesyn, som er decideret sortmalet efterhånden 

og endog kirken står splittet i sin barmhjertighed, som en flok farisærer. Det er handling, der 

skal til, det er ret opfostring af samfundets beboere og nye tilflyttere, i glæde og hyldest over, 

at den store plan folder sig ud i sin yderste konsekvens. Det kræver meget af alle parter, fordi 

I har gjort det økonomiske udtryk til det bærende i samfundet og ikke den enkeltes frihed til 

at handle optimalt og vellykket som den indre guide tilråder. Alle disse gnidninger kan I være 

foruden om I bryder læger, psykologer og psykiateres monopol på den menneskelige sandhed, 

thi de er langt fra denne med en kemisk og mekanisk fortolkning alene. Klinisk renhed er 

ikke et spørgsmål om en dyr uddannelse. Det er et spørgsmål om indlevelse og viden, der 

rækker ud over det fysiske og psykiske rum. Det åndeligt-spirituelle rum åbner sig i disse år 

og i årene fremover. Hvem har ressourcer til at tage sig af det? 

Det har de mange sensitive mennesker, som I har puttet af vejen som ubrugelige 

samfundsborgere p.gr.a. deres sensitivetet, som netop er det redskab I mangler til at afdække 

jeres verden med. 

Mennesker har og oplever denne åndelige og spirituelle sensitivitet, men I vil ikke vide af den 

eller tør ikke give udtryk for den. Derfor har jeres fremtidige borgere ikke andet valg end at 

gøre oprør, spraymale jeres huse og kunstskatte for at gøre opmærksom på, at der er noget I 

har overset! Jeres kæreste materielle monumenter er ikke nok til at definere et gyldent 

samfund med. Men lad os nu vende tilbage til køretimerne. 

 

Du lever i sandhed et usædvanligt liv for du har netop oplevet, hvad man betegner som 

”drilleånder”. 

Husker du Ringgaden i myldretid? Husker du, hvordan bilen blev ved at accelerere, fordi 

speederen forsvandt under din fod? 

Husker du Rådhuspladsens sving, hvor du skulle køre frem og alligevel blev ”anklaget” for at 

have foden på bremsen? 

Husker du lugten af afsvedet  kobling om end den ikke var i brug og efterfølgende 

irettesættelser, for det var jo direkte ”aflæseligt” for kørelæreren. 

Husker du lugten af brylcreme og gøren grin med dig, at det var en åndelig kørelærer, der 

nok skulle vise dig et par fif? 

Alt dette var en enkelt ”drilleånd”, som vi havde lånt til lejligheden, hvilket du heldigvis 

kunne gennemskue. 

Drilleånder er i stand til at manipulere med fysisk stof og gør det oftest for at gøre 

opmærksom på sig selv. Enten kan der være tale om meddelelser de vil bringe eller også et 

råb om hjælp til at komme videre i den åndelige verden. De har blot ikke andre muligheder 

end at bruge det aftryk de er i 4. dimension. Flere er ikke opmærksomme på, at de er gået 

bort fra fysisk eksistens og handler derfor ind i den fysiske verden. Denne energi-dublet af det 

engang fysisk inkarnerede menneske, kan vandre i årevis på disse parallelle planer og forrette 



 

både godt og ondt, idet mange mennesker er bange for disse eksistenser eller uvidende om 

dem. Jeres afhængigheder af sukker, tobak, vin, spiritus, øl , hårde stoffer og ectasylignende 

stoffer vil stadig befordre, at denne dublet bliver hængende i det lavere astrale felt omkring 

jer selv eller i Jordens lavere astrale verden. Disse dubletter skal om muligt sendes over i 

lysverdenen og grunden til, at de er blevet så ”aktive” og pågående i de seneste år er, at de 

fleste skal samle sig på sjælsplan og atter i inkarnation og dette befordres af de nu skiftende 

strålers energi. Mange hentes fra den åndelige verdens side, men I skal også lære at se og 

forstå at disse eksistenser er parallelt med jer. Det er en meget let observerbar verden, som I 

hurtigt kan lære at fornemme og den er ment til at blive tømt for stof. Derfor må så mange 

som muligt tage fat i dette hjælpearbejde og I må forstå, at nære afdøde slægtninge også skal 

forlade jer og ikke blive i feltet, selvom det er hyggeligt. 

Både dyr og mennesker må gennem dette astrale lag for at komme videre og kan i værste fald 

ellers forårsage sygdomme hos de fysiske mennesker, de knytter sig til. Fjernelse af disse 

eksistenser sker ved at forhøje energien ved hjælp af healing og åndelig kontakt, for nogle 

også bøn, samt et mentalt samspil henover dimensionerne. Det gælder om at stå fast på sit og 

kærligt byde det åndelige væsen at gå ind i lyset. Andre metoder kan dog være meget lettere, 

men udføres af erfarne healere og spirituelt sensitive mennesker. Der skal bruges så lidt og så 

præcis energimanipulation, som muligt. Altid! 

Det er lettest for disse åndelige eksistenser at manøvrere i jeres emotionelle felt, da 

svingningerne her er omtrent ens, men det er også muligt, såfremt du har et relativt rent 

mentallegeme, at føre samtaler med disse. Sjældent er det dog ulejligheden værd i og med, at 

deres viden næppe overgår din egen og at din egen intuition foregår på samme niveau og du 

bør bruge den til vejleder i stedet. Der kan dog være tilfælde, hvor afdøde har en kærkommen 

hilsen eller kan afklare en længsel eller sorg. Det bør da stå som det, det er og ikke benyttes 

yderligere, idet en fastholdelse af disse eksistenser blot forhaler jeres og deres 

opstigningshastighed. 

Kære Siam. 

Jeg vil gerne holde for i dag. Jeg er ved at være træt nu. Er der noget uopsætteligt eller kan vi 

logge af? 

Jeg følger dine ønsker kære, ingen må lide overlast! Vi ses, når du atter synes. Vær god ved 

dig selv. 

Kære Siam.                                                                                                                15.marts 2006 

Jeg er ved at være klar igen. Jeg beder dig være tydelig i formidlingen af dine ord, da jeg har 

flere hændelser at tænke på idag, som let vil kunne distrahere. 

Jeg vil være intens, men ikke så intens som nogle af dine astrale naboer var det, den dag du 

skulle til køreprøve. Du oplevede her faktisk det som ligeså godt kunne være en poltergeist. 

En poltergeist er en entitet skabt af mentalt og intelligent stof, samt astral vilje og ikke noget 

rart bekendtskab om man ikke har hjertet på rette sted. I dit tilfælde oplever du, at et sådan 

væsen overtager energien i dig netop som planeten Mars går ind i et eksakt aspekt. Dette 

væsen har vi konstrueret, bl.a. med Marsenergien, for at du ikke skulle komme galt af sted, 

men alligevel prøve kraften i et poltergeist. Som du erfarede var energien så kraftig, at 

kroppen rystede og din muskulatur ikke kunne styres ved din viljes kraft. Du erfarede, 

hvorledes dette ”væsen” fuldstændig overtog styringen og vi viste det ved konstant at trække 

dit hoved til venstre mens du kørte på motorvejen og absolut ikke behøvede at være 
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opmærksom til venstre side, da det er de færreste biler, der overhaler inde i midterrabatten. 

Vi viste dig det ved uden varsel pludselig at lave en hasarderet lastbiloverhaling i bymiljø og 

vi viste dig det ved totalt at overtage styringen i din arm og manøvrere gearstangen helt og 

aldeles på tværs af al logik og alle forskrifter. 

Naturligvis bestod du ikke den prøve, da motorsagkyndige havde blokken fuld af notater og 

mente, at du nok var lige lovlig nervøs! Han tog det pænt og seriøst, det var sværere for dig at 

holde masken, da du allerede før prøven vidste i dig selv, at du ikke ville bestå, bare ikke 

hvorfor udover at det ville dreje sig om fart og motorvej. 

Ud af denne hændelse har du nu erfaret, hvorledes et menneske kan begå handlinger som 

ikke er tilsigtet eller dets egne valg. En sådan besættelse kan være livsfarlig og vi har kun 

benyttet denne ene lejlighed til at konstruere noget sådant. Det kræver et ualmindelig rent 

energilegeme og eksakt brug af energien, tæt og bevidst og kun i et erfarent energimedie. 

 

Jeg synes ikke rigtig, jeg kan bruge den erfaring til noget ud over at bekræfte, hvad jeg 

allerede ved og hvordan clairvoyance er en hjælp til at bevare fatningen i flere situationer og 

forstå den bagvedliggende planlægning. 

 

Du lærte også en ganske vigtig lektie at have med fremover, som du mente du aldrig ville 

glemme! 

 

Ja, det er korrekt. Jeg lærte en nødvendig livslektie for at kunne gå videre. Jeg indså, at 

såfremt jeg levede mit liv på andres præmisser og direktiver, (symboliseret ved 

motorsagkyndiges direktiver for vejen frem), så ville jeg ”dumpe” i mit liv. Jeg ville ikke ”nå” 

det, jeg er kommet for. Og det er så derfor jeg skriver denne bog, selvom alle har forladt ”den 

synkende skude”. Det er sandt og det har åbenbart været nødvendigt at isolere mig for at nå 

så vidt? 

 

Ja, til dels derfor, men også af mange andre grunde, som vil opridses i en anden bog sammen 

med de andre, når de indser, at de har været under oplæring i livet imens, I har været fra 

hinanden. 

Men vi er ikke færdige med at forklare denne prøvesession.  

Som du husker, så viste vi dig også, hvorledes vi kan styre bilens tekniske udstyr og det var 

sådan set blot for at vise, at vi er jer teknisk og videnskabeligt overlegne. Så det, at I ikke tror 

på UFO´er, og at vi virkelig er eksisterende, det vil vise sig at være forkert. Du oplevede selv, 

hvorledes bilens speedometer stod vedvarende på 60 km/t og motorsagkyndiges 

kontrolapparat viste 80 km/t. Og det kan jo nok føre til skænderier, da I netop begge, ”sjovt 

nok”, var meget opmærksomme på farten på det tidspunkt! 

Heldigvis så tier den kloge, modtager sin dom og kører turen fejlfrit som en erfaren bilist 

dagen efter, i selskab med en forundret kørelærer. 

Der er flere oplevelser i dette forløb, som kan være interessante, men det vil vi udelade og gå 

til konsekvensen af den viden I nu har fået. 

 

Hvem styrer hvad i jeres verden? 

 

Som vi har været inde på før i denne bog, så har jeres sjæl det afgørende ord omkring jeres 

liv. Det er sjælen, der er den instans, der siger ”ja” til, at du skal bruge penge, ressourcer og 

tid på disse hændelser og oven i købet ”fornedres” ved det i omdømme. Alligevel kan såkaldte 

”mørke” sjæle trænge sig på og trække den gale vej. Dette er et fænomen, vi vil tage op her. 

Besættelse af sjælen og begrebet dæmoner. 
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Kære Siam. 

 

Jeg føler trang til en pause, jeg skal lige tænke mig om. Der er andre foretagende, der trænger 

sig på nu, som jeg skal have undersøgt. Vi ses. 

 

Ok, så er jeg på igen, vi kan vist lige nå lidt videre, men jeg synes dette kapitel trætter mig. 

 

Kære Sigma. 

 

Selvfølgelig trætter det, for du er tilbage og hente tungt materiale. Du er tilbage til 1-projekt-

energiens ligtorn. Besættelser og dæmoner. 

I har i konceptet stiftet bekendtskab med revl og krat i den retning og det er også derfor, vi 

har ladet jer være flere om at afsøge data om dette emne. 

Det, der var karakteristisk for jer var, at I ikke var bange for at tage fat i de forskellige 

energier og finde ud af hvad, der var hvad. I havde en eminent indgangsvinkel til det, men 

blev også trukket langt omkring. Vi havde fra åndelig side den hensigt at præsentere jer for 

så meget stof som muligt og dette gik over formålet, at få folk ud af sygdom. Vi var nødt til at 

præsentere ét eksempel af hver sygdomsgruppe og det gav jer naturligvis ikke den ønskede 

fornemmelse for, at I kan lave mirakuløse resultater. Jeres resultater ”druknede” sidenhen i 

kritik for netop at lægge op til et senere brud i konceptet. Vid at I fik set det, I skulle, også de 

sorte, sorte skyer over dit hus. Et fænomen for sig, nemlig din sjælsstråle og din 

personlighedsstråle, som afskåret eksistens over din matrikel. Dette var en ganske særlig 

signalsituation på, at alt var ved at slutte og at alle skulle samle sig og gå hver til sit. Det var et 

sjælssignal og forstås ikke som sådan i det fysiske. 

Når disse to stråler har trukket sig tilbage er det tegn på, at man ikke længere bebor en eller 

to stråler alene og at man i stedet er overgået til et strålehav. Altså bebor alle stråler. 

Dette er totalt nyt materiale og for viderekomne i det esoteriske felt. Det vil senere blive 

beskrevet i forbindelse med trianglers virke i krop, sind og ånd. 

Komprimeret lys er mørkt og ikke ”aktiveret” i udsending af stråler. Mere herom siden hen. 

Dæmoner er ligeledes noget I forbinder med det mørkeste mørke og det er ligeledes lys i en 

anden form som optræder som grimme skikkelser, når de forvrænges i jeres sind, jvf. 

tidligere beskrevet opfattelse af forvrænget materiale. Alligevel er det karakteristisk for disse 

væsener, at de suger jeres energi og således har en ugunstig indflydelse på mennesket, hvis 

energi og humør dermed falder. Sygdomme er ofte resultatet, specielt tilknyttet det mentale 

og astrale energifelt. Mange af jeres dæmoner venter på et sted at bo, da deres energi er så 

anderledes, at de ikke kan trives på jeres planer, men nogenlunde på jeres strålefordeling. Vi 

vil senere lade et afsnit i denne bog være talerør for en dæmon, så I får forståelse for, 

hvorledes energifordelingen i universet og planen for bosteder berører jer og danner 

misforståelser i jeres verden. Tænk på, at disse i skrivende stund er ved at forlade jeres 

verden, samles på Venus for derefter at vende ”hjem” til det nye sted, der er under samling til 

dem og som skal være deres udgangspunkt for kontakt til andre riger. 

Strålerne som sådan er også væsener, med viden og indsigt og frekvenser af energi og de 

virker forskelligt ind i menneskeheden alt efter Jordens beskaffenhed og energicentres 

beliggenhed. I må udvide jeres begrebsverden for at forstå det og det er dét, vi så småt lægger 

op til hele tiden. 

Strålerne smyger sig ind om planeterne og videreformidler energier, som når ind i mennesket. 

Planeternes arbejde i menneskets ikke-fysiske legemer danner entiteter, altså områder i 

auraen af forskellig farve eller form og med bevidsthedsmateriale indbygget. Så du vil få 

mange eller stærke entiteter om du har en svær problemstilling i dit liv, som hidrører fra 

planeternes stilling i fødselsøjeblikket og deres dynamiske aspekter hele livet igennem. 
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Clairvoyant set vil det se ud som om personen er mørklagt eller ”besat”. I virkeligheden er 

det planetarisk og strålemæssigt stof, som hober sig sammen eller overlapper hinanden i 

forskellige auralag. 

Disse ”besættelser” er med til at danne din personlighed, dine tanke og handlemønstre og kan 

være mere eller mindre kompakte og altså kræve mere eller mindre energi for at opløses eller 

fjernes. 

Aura-assistenterne er med til at fjerne eller udglatte disse energier, men nogle af energierne 

skal følge dig for at lede dig et bestemt sted hen og får dig i stand til at tage en bestemt 

synsvinkel, som er opportun i forhold til dit liv og planen. 

Så længe disse astrale entiteter er i jeres aura, så længe fastholdes I i en bestemt problematik 

og når denne problematik er overstået skal entiteten gå i sig selv. Det sker dog ikke altid, da 

den kontekst, man befinder sig i, også har sit, at skulle have sagt. Der kan da blive tale om, at 

man med tankeenergi, healing eller ved bøn, påkalder sig en højere energi, som kan foretage 

det ønskede stykke arbejde. 

Det er ikke hokus-pokus, men fungerer og er blevet brugt i årtusinder af energi-magikere, 

forstået bredt. Astrologien indtager hermed også en astral fortolkning af tilværelsen, selvom 

den i sit udtryk kan synes mental. 

Det er dog muligt at gå ind på andre niveauer af planetenergierne, aurafelterne og forståelsen 

af samhørigheden mellem menneske og univers, og det vil blive udviklet i takt med jeres 

opstigen i det mentale legemes planer. 

”Tidligere liv” kan befinde sig som entiteter i energisystemet og gennembløde stoffet og 

dermed være vejleder for personen på godt og ondt. 

 

Som noget mere ”positivt” kan vi fortælle, at alle mennesker har deres egne indre Råd 

bestående af egne tidligere livs eksistenser eller andres tidligere livs eksistenser som 

energiaftryk på ikke-fysisk plan. Det fungerer som det I vil kalde skytsengle. Det er altså 

eksistenser i parallelle verdener og tidsaldre, for du erindrer nok, at alt er i nuet. De kan være 

tilknyttet mennesket i kortere eller længere tid og er ofte tilstede i større 

planetindflydelsesrunder. Det vil sige, at du kan være din egen skytsengel ved at komme til 

dig selv i energidublet fra en anden tidsalder. Det sætter tankerne omkring dit 

multidimensionale sind lidt i relief ikke? 

Til skytsenglenes liv hører også den viden, at mennesket i sine overgangsfaser i livet netop 

skifter skytsengle (f.eks. barnets trodsalder) og netop derfor kan opleve overgange besværlige 

og uforståelige og svære at få hold på. Derfor er det heller ikke ualmindeligt, at man netop 

her skifter retning i livet. Enhver skytsengel forbliver indtil dens job er udført, hvorefter 

denne skal videre med andet stof. Uforklarlig sorg kan opstå som et af følgesymptomerne og 

kan resultere i gråd uden årsag. Mange vil opleve dette i de kommende år, hvor vejledere og 

skytsengle en masse skifter plads i et løft af menneskeheden. 

 

Til de indre eksistenser hører også kroppens devaer, som er små energivæsener af forskellig 

evolutionsgrad. Dette kan skabe en del revage i kroppen og kan være årsag til at nogle 

energiterapier siges ikke at virke, eller modtageren af f.eks. healing udtrykker at 

vedkommende ikke kan mærke nogen forandring. I den nye tid vil devakontakterne derfor 

blive en væsentlig del af helbredelsesforløbet. Devaer er væsener, der ikke stiller spørgsmål, 

men nærmest blot parerer ordre. Så koder du kroppen med den rigtige ordre får du det 

rigtige udkomme. Dette er brugt i NLP, hypnose og lignende terapiformer, men bør i 

fremtiden foretages af højere mestre på åndeligt plan. Det forklarer også, hvorfor jeres 

tankeenergi er så vigtig og at ingen tanker er toldfrie. 
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Som du kan forstå, er der så mange delelementer at tage hensyn til, om man skal kontrollere 

sin krop til sundhed og trivsel. Man må give over. 

 Derfor gælder det også for jer om at slippe for lavtsvingende energier og væsener i 

tilknytning til jer. Det vil lette jeres opstigning at forny skytsenglene eller supplere med 

væsener af højere viden og energi. Det vil give jeres liv et løft og måske en helt ny 

indgangsvinkel. 

 

Kære Sigma                                                                                                               16.marts 2006  

 

Jeg hørte din røst i går og jeg er her for at fortsætte dit kapitel. Mit navn er Djwhal Kuhl fra 

Himalaya. Du tænkte i går på, om du var i stand til at kontakte os på tankeplan og det er 

du…… Ja, jeg ved du er i tvivl og det var du også sidst, da jeg uopfordret kom til dig. Men 

det er ok, at tvivle på det lidt endnu. Send mig ikke bort. Din kontakt for 6 år siden med Dalai 

Lama foregik på samme måde og ligeledes med din kontakt til Arafat på dit kursus….. Nej 

din kontakt i forbindelsen med Pavens dødstidspunkt var fra dine vejledere, fordi du havde 

bedt om at få besked for at finde ud af, hvor du rent åndeligt stod. Og der blev givet besked 

nøjagtigt, da han forlod det fysiske plan. Du ved det jo godt, men stol på dig selv min pige, det 

er vigtigt!...... Ja, du har været meget igennem og det er også derfor vi gennem denne bog får 

tingene på plads for alle, samtidig med, at vi giver et indblik i hvorledes det er at leve med din 

menneskelige udviklingsgrad. I bliver flere og flere på disse dybere eller højere niveauer alt 

efter, hvordan man udtrykker det. I bliver ikke anset efter fortjeneste og du er valgt til at 

bryde lydmuren. Du har udvist usædvanlig megen gå-på-mod og styrke og din indsigt er 

ualmindelig fin. Du skal bare blive ved at være den du er, for du er frontløberen….. 

Ja, jeg ved det er svært at tro på og det vil vise sig om vort arbejde bærer frugt. Den frie vilje 

hindrer ofte det mest optimale flow, da den anvendes i begærets tjeneste. Du må se således på 

det min pige – jeg tillader mig at kalde dig min pige for du er jo ung endnu jeg har levet i flere 

sekler! Men se således på det: Din styrke og vort samarbejde fik konceptet samlet, senere fik 

vi det skilt ad og hvad får dig så til at tvivle på, at det ikke kan samles igen?..... Aha, jamen 

det er der råd, vi fjerner forhindringerne og du vil om kort tid få givet ordlyden til et brev til 

alle, men først må vi videre i denne bog, som skriver sig selv, fordi du er ualmindelig lydhør 

og sjælsbåren. Det er alfa omega, at du tør give slip, så går alt efter planen. Men det falder dig 

jo heller ikke svært i det daglige, det er mere i omgang med autoriteter. Du skal vide, at dette 

forløb har haft nogle omkostninger for dig som skal omgøres til succes. Det liv du har haft, 

har været i fuld tjeneste alle årene, du har bare ikke opfattet det således, fordi din identitet 

har skullet holdes skjult. Det skal den fortsat og først når tiden er inde, om den bliver inde, 

skal det afsløres, hvem du er. Ja, det er noget mystisk noget og sværest for dig at bære. Men 

oplad dine tanker til Herren og alt er rede og sker fyldest til ret tid. Du vil senere selv vide 

konkret besked. Vil du tale videre med mig eller skal jeg stille dig om?..... Ok, så fortsætter vi 

her. 

Du synes, du er for uvidende og for uerfaren til det at skulle lede en åndelig gruppe, endog 

med personer som sikkert har klarere sanser og længere erfaring med dette erhverv og hvor 

mange måske har den underdanige holdning til det åndelige. Det forstås, ja ok, hent bare 

kaffen, ------ Godt, vi fortsætter. Prøv at give dine indsigter lidt mere rum i dit hjerte, for dig 

selv. Du har det med at underkende dit eget værd, lad være med det. Du er den fremmeligste, 

men derved sker der også det, at dine indsigter bliver gjort af et meget fint stof, som er meget 

svært at fastholde og selvom du får nogle af disse indsigter hele tiden, så ved jeg også, at du 

for tiden ikke har noget at have dem i. Du har ikke noget at kunne effektuere en fysisk 

erfaring med, da konceptet er på ”stand by”. Der er også det paradoks, at konceptet skal have 

en form og I synes, at det uden form er det mest guddommelige. Deri ligger et angrebspunkt 

for nogen, men vid at intet sker uden at det er tilrettelagt, så det passer til tiden og forholdene 
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i verden og verden og videnskaben er der, hvor den ønsker orden og struktur. Derfor er det 

nærmeste, vi kan komme, det optimale frie, et koncept og ikke et system. Konceptet blev ikke 

forstået, fordi det er et åndeligt koncept og du blev af dine medmennesker budt at lave et 

system, for at de kunne forstå det. Derfor er I stadig der, hvor det højeste må blive et 

formgivet koncept. Bare vent til energierne flytter jer og begrænsningen i det at være et 

koncept opleves som en styrke, fordi I derved når gruppe-planet. Jeg er jo også med i en 

gruppe af ældste, som lever rundt om og vi er meget gamle, fordi vi har overlevet dødens 

niveau. Vi kommunikerer via telepati og således har du og dine nærmeste jo også fået 

forståelse for hinanden og har været i kontakt. Forskellen er blot, at I fandt det tilfældigt og 

morsomt og slet ikke tillagde det den ophøjede betydning det havde. I var på niveau med os, 

men har ladet jer tale ned! Det er det, der i øjeblikket er ved at blive gjort kål på. I skal vide 

helt ind til marven, at I er fronten i dette arbejde i jeres land og de lande I skal ud i. 

Jeg talte før om de indsigter du har fået og den fineste af de fineste er din indsigt i, at du ikke 

engang er lærer eller vejleder. Du er blot den, der er og giver et redskab videre, hvorefter det 

er op til modtageren at bruge det eller ej. Du er så tæt på at være uden at være, om du forstår 

og derved er du den, som kan give dine medmennesker den største gave af alle. Deres frihed 

til at være den, de er! 

Måske du kan forstå den trappestige du har betrådt nu. Ser du, først var du som barn og ung 

den, der gik foran dine kammerater og tilrettelagde forskelligartede aktiviteter, som de deltog 

i. Dernæst tog du en lærereksamen og det åndelige pres og din jordiske metier kom længere 

op i din bevidsthed, men du kunne ikke sætte ord på den. Du kunne blot konstatere, at du 

ikke kunne forliges med at alle skulle lære det samme og behandles ens, når man i bund og 

grund er unikke. Du går væk fra folkeskolen og over i pædagogregi ,fordi det er mere frit. 

Her finder du dog uskrevne regler og opdager hvor falsk den voksne verden er og hvorledes 

kolleger og samarbejdspartnere dyrker egen magt for at holde sig oprejste. Du forlader 

dermed arbejdsmarkedet, idet du har indset, at det aldrig vil tilfredsstille dit indre kald. Du 

påbegynder mere strukturerede uddannelser indenfor alternativ terapi , såsom zoneterapi, 

reiki-healing, kinesiologi ,spirituelle emner osv. men du løber ind i samme problem – 

magtforholdet og det lavere åndelige niveau. Samtidig har du fra åndelig side modtaget 

besked om, at du skal være åndelig vejleder. Du er valgt til at samle lysvæsener. Dengang gav 

det ingen mening, du fik dels beskeden på engelsk og anede på det tidspunkt ikke hvad 

”lightbody” var. Du fik en ”åndelig” overhaling fra din kursusarrangør og forlod den 

esoteriske verden, inden du var kommet ind i den. Fordi dit kald og dit indre niveau viste dig, 

at dette ikke var rollemodeller til efterfølgelse. Du skulle ikke være ”lærer” med Guds løftede 

pegefinger. Fra åndelig side har du fået at vide, at du er verdenslærer – men også dette har du 

nægtet som titel og nu står du så i ingenmandsland uden titel. Set i forhold til jeres samfund 

noget af en social og velfærdsmæssig deroute. Uh, ha, da, da og gør noget. Men kære pige, du 

er den, du er! Og du vil forstå at lede uden at være leder, den dag det kommer så vidt , ok 

kaffe, ----- godt, og det eneste du skal undlade er, at bekymre dig. Ja du begynder at mærke 

min tilbagetrækning fra dit hjernemæssige center, det giver denne lille smerte. Du skal ikke 

bekymre dig om andres mening om dig, om forløbets hurtighed eller om folk vælger deres liv 

fra, det er det, du har indset og giv det plads. Og mon så ikke det alligevel bliver til endnu et 

smukt og begivenhedsrigt sommerinternat i 2007? 

 

Kære D.K. 

 

Jeg takker for din kontakt og beder dig undskylde, at jeg i hovmod sendte dig væk sidst. Men 

det er altså ikke let dette her, når presset siger fremad og jeg i bund og grund er et beskedent 

menneske, som ikke er til rampelyset. 
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Derfor skal du alligevel ud over rampen og det hindrer ikke din beskenhed. Den er en del af 

dig. Måske var der andre, der kunne lære et og andet i dit kølvand. Zzzzzz 

 

Hm. Jeg fik ikke fat i den hilsen, der åbenbart bruges som farvel. Han er væk nu. Hm. 

Er jeg offer for et åndeligt komplot eller hvad? 

 

Helt væk er jeg ikke, nej det er ikke et komplot, det er gamle aftaler om fælles hjælp og en 

naturlig følge af at være på det niveau du er. Bzzzzz 

 

Hm. 

Nå ,men jeg ved i hvert tilfælde, at jeg har haft oplevelser i dybden af mig selv, som ikke er 

”åndeformidlet”. Dem må jeg holde mig til også selvom det netop indebærer, at jeg så netop 

skal have disse kontakter. Hm. Og jeg ved også med mig selv, at den åndelige verden lige 

netop ikke sender det bevis, jeg kræver, for deres absolut eksistens, så længe jeg tvivler og jeg 

ønsker det jo for at komme al tvivl til livs og for at bekræfte overfor verden, at disse 

kontakter ikke blot er ”en fis i en hornlygte”, fantasifostre og sygelige hallusinationer. Jeg ved 

det er mig/os, der har ”ret” men med en hel verden, som er mere optaget af tøjmoden, 

vegetarmad og peach-drikke på baren og som lige kan snige sig hen på yogainstituttet, hvis 

det skal være rigtig godt, så er der bare åh, så langt igen og hvad kan man snart mere blive 

udsat for af fornedrelser end det jeg har opnået ved at være ”den jeg er”.  

Når hele matrix vil have alle til at udvikle sig i spiralform, så kan man ikke pludselig få ret i 

at det ikke er nødvendigt, man kan gå/ hoppe direkte på kort tid ind i en ny verden. Vi skal 

bare vide, hvordan det gøres. Kvantespringet og samtidig det at kunne manipulere med 

atomer og molekyler ved hjælp af tilknytning og frastødning, magnetisme, centrifugal og 

centripetal kraft og vel at mærke ved egen gudskraft. Blasfemi? Nej konsekvens af at være 

skabt af samme stof og ånde Guds åndedrag. Men måske er vi skabt til lige netop ikke at nå 

så vidt? Hvem ved? 

 

Jeg ved! 

 

Nå, hvem ved, det lader s´gu´ til de står i kø lige nu, om man må være så fri. 

 

Gabriel, - i mit kvindelige outfit, om man må være så fri? 

 

Ja, jeg mærker din kølighed fra det mentale plan. Hvorfor kommer I således, hos andre 

kommer I jo som synlige engle. Her i konceptet kommer I altid så iskolde, så man må have 

tæpper og vanter på. 

 

Vi kommer fra vort rette plan, fordi I, der har deltaget i konceptet er blevet åbnet til vort 

højere plan og vi behøver da ikke at gå i astral kontraktion. Du husker nok week-enden, hvor 

vi kom i flok til jer. På den måde kan vi føles som en sagte vind og i hint tilfælde så mange, så 

smukke, at selv døren måtte ”blæses” forsigtigt i. Vi kom som budbringere for lyset, for at 

give jer en uventet oplevelse af, hvor mange vi egentlig er, der står over jer ved hvert week-

endkursus. Vi ville give en oplevelse for livet fra det mentale plan. Du husker, ved jeg, gør de 

andre også tror du, eller lever de stadig i hovmod? Du bekymrer dig, fordi du ved, I skal 

samles igen og det er vigtigt og alligevel er du uden kontakt i det fysiske.  

Himlen vil vise sin kraft, det er det, det går ud på og I vil få det synlige bevis som I alle 

savner! 

 

Hvor længe varer det endnu? 
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Godt et par måneder, måske tre eller fire. I samler data I færdiggør jer, I modnes. 

 

Det lyder forjættende og om det er sandt, så er himlen stærkere end det fysiske plan!! 

 

Vi er stærkere, vi er jeres ånd. Ånden er hæftet ind i sjælen og sjælen hæftet ind i mennesket, 

vi er jeres bindeled til det højeste. 

 

Men hvorfor sker der så så meget, som er tudetosset her på Jorden? 

 

Fordi I er på vej ind i nye stråleenergier og har været underlagt andre strålers vilje. 

 

Man siger også om engle, at de kommer i stråleglans. Er der en sammenhæng? 

 

Ja, vi hører til på de respektive stråler og derfor vil også nye engle komme til. Kan du huske I 

havde opdaget de ”sorte engle” i konceptet? 

 

Ja, ok, det er meget lang tid siden, men ja. Jeg kan blot ikke huske om vi så dem som noget 

godt eller skidt. 

 

Som du før fik at vide, at din personlighedstråle og sjælsstråle var tilbagetrukket til fordel for 

en væren på alle stråler og at disse tilbagetrukne stråler var komprimeret lys, således er disse 

”sorte engle” endnu tilbagetrukne i komprimeret lys. De entiteter I ser som mørke i jeres 

aurafelt er også komprimeret lys og de sorte dæmoner ligeledes. Alle disse ”sorte” eksistenser 

er komprimeret lys. De er blot for stærke til jer og gør jer af og til ikke godt og andre gange 

får de jer netop ledt tættere til lyset. 

De ”sorte engle” vil komme til jeres hjælp, når Sanat Kumara introducerer jeres nye koncept 

”Raising The Rays”, som vil formidle 8., 9. og 10. stråle til jeres bevidsthed. Det bliver 

samtidig tiden, hvor Satan igen bliver en del af jeres lysbevidsthed. 

Som du er bekendt med er energien hos Kristus og Satan den samme, I har blot opdelt den i 

poler i det astrale felt, men du har opdaget, at det er samme kilde. 

Denne opdagelse kunne kun ske i jeres regi, fordi I er åbnet til dette energibevidste 

skelnearbejde. 

 

Ok, jeg begynder at forstå, hvorfor folk er bange for at være med i konceptet. Det er 

grænseoverskridende både i forhold til kærlighed til alle væsener og dermed også et enormt 

opgør med det astrale niveau, hvor følelserne kommer i kog og folk kan handle voldsomt og 

ukærligt på deres vrede og harme. Det har vi jo set ved ”Muhammedkrisen”, som bare bliver 

ved og ved. 

 

Ja, noget går altid forud for andet, når man opdigter en tidslinie. Vi vil sende jer ud i 

offentligheden, når bølgerne har lagt sig og alle er begyndt at tænke sig om. I enhver bøn til 

Allah og prisning af profeten ligger en åbenhed i hjertet, om det gøres ret. Og er hjertet åbent 

for skriftens kærlighedsbud, da kan det også have kærlighed til ytringfriheden. Havde 

profeten ikke lov at ytre sig frit og komme med sit guddommelige udtryk til det fysiske plan? 

Jo, thi I guds nærvær er alle fri til at være den, de er og ingen må lægge bånd på en anden. 

Det er højeste kærlighed og dertil I skal komme. Den gyldne tid rummer ingen 

begrænsninger, det er netop det, der gør den gylden. 

I den gyldne farve ligger jeres huds erindring om det, der skal komme, men når det først er 

generindret i jeres sjæls tilknytning til det højeste, da vil alle være gyldne men ikke 
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nødvendigvis på overfladen, da vil den gyldne farve udspringe af hjertet og ikke huden. 

Enhver skal løsne den gyldne farves stråler i sit mentale og astrale legeme og tillige vide, at 

den hvide stråle er overgangen mellem det fysiske og ikke-fysiske liv og ved at blande 

farverne når I frem til at borttage sløret mellem utopi og virkelighed, mellem liv og død, 

mellem karma og dharma. I når dertil, hvor verden er i fredelig sameksistens og ikke 

domineret af skrifter, i og med, at alt det skrevne findes i menneskets eget indre og det bliver 

unødvendigt at bruge andet end højere evner. Jeres racemæssige ydre er blot symboler til 

generindring af jeres forehavende på Jorden og det er netop de indre farver der skal arbejdes 

med og som I i øjeblikket har trukket ind på det fysiske plan som en synlig udfordring eller 

barriere I skal over. Jeres skrifter, jeres blotte tilstedeværelse taler samme sprog, men har 

forskelligt udtryk. Det fysiske element er langsommere ”i optrækket”, fordi I har været 

tilsløret i bevidsthed og først nu får de nye stråler ind, som bortvasker skellene i de forskellige 

legemer, fysiske, såvel som ikke-fysiske lag. Alt for meget er taget bogstaveligt og alligevel er 

jeres skrifter givet, netop fordi ordet har magt.  

 

Det vil sige, at vi skal ind i en periode alle til hobe, hvor vi skal tolke vor synlige verden 

symbolsk? 

 

Ja, men i kærlighed, thi ingen guddom har villet andet, resten er konsekvensen af en 

misforstået fri vilje, som har sat begrænsninger op frem for at holde sig fri. 

 

Det vil sige vi skal spole det hele tilbage og uskabe det skabte – også skrifterne??? 

 

Ja, det bliver en fremtidig konsekvens af de oplysende stråler og rensende stråler, der nu 

kommer ind over jeres klode. 

 

Det vil sige, at det syn jeg engang fik, hvor jeg så religionernes epoke sat ind på en lang 

tidslinie skal tolkes sådan at religionerne vil forsvinde? 

 

Ja, det vil ske. Og det vil ske til fordel for jeres egen guddommelige energis fylde i jer. Og det 

bliver mit svar på det egentlige spørgsmål, du stillede for lidt siden. - Om I er bestemt til at 

bruge gudskraften i jer selv til at skabe jeres verden med, i pagt med tankens hjerte og det 

svulmende fysiske hjerte og selveste universets hjerte og eksistens. Sådan vil det blive, hvor 

ingen fabrik er nødvendig for at skabe jeres klæder og hvor intet dyr er nødet til at lade livet 

for at I kan eksistere. Dertil vil det komme, om ikke frivilligt så af nød. Valget er frit. 

 

Tak for dit indlæg Gabriel. Er der mere til kapitlet? 

 

Ja, der er mere til jeres opdelte skriftlige verden, om forlov? Fat mod og vi ses alle. 

Kære Sigma, summa,summarum. Der er endnu et par ord at sætte ind. Jeg vil gerne have, at 

du finder bogen om 1001-Nats healing frem og at vi går ind i et redigeringsarbejde af de to 

eksemplarer du har skrevet den i, som træning til det, du er i dag. Der er visse kapitler, du 

blot kan genindskrive med få rettelser og andet, der er blevet uaktuelt. Men tiden er inde til at 

konceptet beskrives, som det var tiltænkt og hentes frem igen i sin smukke urform. Via 1-

kontaktprojektet blev dette total fordrejet, da noget så ophøjet skulle ”mases” ind i matrix og 

vise jer, hvor meget magt og lydhørhed står i modsætning til hinanden og hvad der netop kan 

få den kommende gyldne tidsalder til at vakle på de skinner, den ellers er tænkt at køre jer 

lige i møde på. Konceptet var så meget foran jer, at du ikke kunne stå fast på de spæde og 

endnu ikke materialiserede indsigter du fik. Derfor måtte I uddannes først og virkelig lære 

jeres nuværende verdens niveauer at kende. Ansvaret var dit og du har til fulde levet op til 
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dette og sat dine konceptkammerater i gang med en udvikling. Selvom dragens ild var så 

stærk, at den sved, stod du ”fast i dit flow” og bestod hver en sjælsprøve. Alt bliver 

anderledes nu og snarest skal vi genåbne energierne. 

Første gang var du alene, men denne gang skal gruppen vise sig at være vejen og styrken og 

jeres indsats i samfundet skal blive tydelig. 

Slap af, gå til frokost og vid, at der nu følger en blandet tid i forhold til stofformidling. Noget 

er skrevet, noget skal redigeres og noget skal uddybes. So long dear, vi snakkes ved. Kærligst 

Siam. 

 

 

 

 

 

5.KAPITEL.                                                                                                                17.marts 2006  

 

De højere magter og formidling af Guds vilje. 

 

Kære læser. 

Vi vil nu stoppe vor dialog med Sigma. Dialogen har skullet tjene til, at du får fornemmelse 

for, hvorledes hun arbejder i daglig kontakt med en del højerestående guider. Det er 

meningen, at du skal få det indtryk af hende, at hun er på din side, men alligevel har en klar 

lysbro at bevæge sig på og bærer lyset i sig. Samtidig med dette har bogens indledende afsnit 

været hendes proces i en tilvænningsperiode til et offentligt liv. Det har også været hensigten 

at formidle, hvad det vil sige, at være åndelig udviklet og dermed have menneskeheden mere 

for øje end sig selv. Og vise hvorledes dette går i spænd med en normal dagligdag på Jorden. 

Når vi siger ”normal”, så er det ikke helt korrekt, for der sker det, at menneskets 

mesterstatus bliver mere og mere tydelig og dermed bliver alt det, der normalt optager 

mennesket til noget sekundært. Dette sker da alle behov efterhånden ophører og ligeledes 

forsvinder jeres kulturs pålagte begrænsninger. Alt er tegn på en frisætning til opstigning i 

lys. I skal total frigøres af de jordiske bånd og nå til Shamballas kraft i jer. Derefter vælger 

man, om man vil arbejde videre for menneskeheden, dvs. blive som de mange-hundrede-årige 

mestre, som lever rundt om på kloden, eller om man vil gå en anden vej i universets tjeneste. 

Sigma har valgt at gå en anden vej og det kan måske skuffe jer, men der findes mestre i dette 

koncept, som vil arbejde videre for menneskeheden på andre planer bagefter. Dette hænger 

også sammen med de stråleenergier, vi har talt om og ikke al viden må komme ud til jer på 

nuværende tidspunkt. Vid at det vi formidler er banebrydende og kræver stor tolerance fra 

jeres side. Det giver ingen mening at begynde at kritisere vort forehavende, thi I har ikke 

tilstrækkeligt overblik over jer selv og jeres verden, jeres klode eller Universet. Vi er 

udelukkende kommet for at hjælpe jer videre på det tidspunkt, det skal ske. Du er til enhver 

tid i din gode ret til at lukke bogen og sige, ”Nej, nu er det nok!”. Vi er vant til dette. Vi har 

arbejdet med denne problematik i konceptet før konceptet overhovedet er kommet til din 

bevidsthed. 1.kontakt-projektet har på dets medlemmer testet, hvor jeres grænser går og lad 

os bare sige det med det samme, vi overskrider dem. Den eneste måde at komme videre på er 

at overskride de grænser, I selv har sat. Det være sig bestemmelse af, hvilken åndelig 

litteratur man finder sandfærdig, det afhænger af hvilket hjerte, man sætter som målestok og 

det afhænger af jeres frygt for at komme ud på dybt vand og se illusionerne og I jeres tilfælde 

drejer det sig om, at være frygtelig bange for det mørke, som ikke eksisterer. 

” Det er fandeme løgn, for jeg har selv set og oplevet ……” Sådan kunne din kommentar være 

til dette. Vid at det er dit sind, der har vist dig dette og jeres sind reflekterer og taler i 

fordommenes sprog. Den første ”nye” stråle, der skal komme til jer er den 8. stråle og den vil 
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rense alle jeres legemer og dertil hører det mentale legeme og sindet også. Det er meget vigtigt 

at nogle mennesker er på forkant med dette og har afdækket de reaktioner, der kan komme 

herpå og hvad man kan gøre ved det. Det er dét, konceptet handler om og er dermed et 

”energi og videns-koncept”. Dets medlemmer har frie rammer og har hver især deres opgave 

i helheden, hvilken der ikke kan rokkes ved. Man er født med opgaven. Alligevel er det 

således, at dette koncept er en del af Syntesens Avatar og skal derfor betragtes som en del af 

en langt større enhed. Denne enhed (syntesens avatar) er verdensomspændende og har en 

færdig plan som via menneskehedens sjæle forplanter sig ind i det fysiske element, hvor tiden 

nu er kommet til at ”materialisere” dette åndelige niveau hos alle, som mener sig rede. Der er 

så meget nyt materiale, der skal formidles jer og mange må arbejde sammen om at få det 

trukket til jeres fysiske bevidsthed. Men også energimæssigt er tiden inde til en større åbning 

for Shamballa- energien og dermed viden og magt på en ganske anden måde end tidligere på 

Jorden. Denne Shamballakraft er uhyre stærk og renhed i alle legemer er et must for at få lov 

at formidle denne i mere koncentreret form. Dette sker i konceptet via en initiering til 

energien. Det åndelige hierarki på Jordens indre planer er ikke mange bevidst og det er bl.a. 

dette, der skal rådes bod på og et bevidst samarbejde skal istandsættes i højere og mere 

banebrydende energier. Som en foreløbig udløber af den plan, er konceptet istandsat og vi 

har udvidet med repertoiret af mestre, som står jer til rådighed. Både i det fysiske og det 

ikke-fysiske felt. 

Der vil være en del omrokeringer i hierarkiet og lysbroen til nedstegne mestre vil forstærkes. 

I kan komme uoverens med hinanden, da der bliver en tydelig markering af den ortodokse 

esoteriske ”tro” og viden, som nu må vige for højere viden og det mentale plan. I konceptet 

har vi gennemgået en lille model deraf og vist, at konsekvensen af manglende lydhørhed 

bliver en splittet verden og jeres religionskrige vil fortsætte. I stedet opfordrer vi jer til at 

bruge højere energier af jeres traditionelle mestre, i og med de ligesom jer er 

multidimensionale væsener. Et eksempel er jeres opfattelse af Jesus. Du kan tale med Jesus, 

Sananda, Kristus eller den Galaktiske Jesus – Siam. Det er samme grundstamme, men på 

forskellige niveauer af bevidsthed og dermed også hjemmehørende i forskellige tidsaldre 

svarende til de stråleenergier, der er herskende omkring det jordiske felt. Alle disse 

opdagelser vil blive jer formidlet til ret tid for den enkelte og for helheden. 

Når kvantespringsteorierne bliver en realitet og I finder anvendelse for disse i jer selv og jeres 

bevidsthed, da fjerner I jer fra ”udvikling gennem smerte” til et mere bevidst niveau, hvor 

smerten ikke længere er vejviser, men dette job alene overtages af sjælen foreløbig. Derfor er 

konceptet ment til at bringe jer til det, vi vil kalde SOULMANAGEMENT. Det vil tage den 

enkelte et par år, at nå dertil og et usædvanligt liv vil begynde. 

Som pionerer indenfor energiformidling vil I skulle lære meget undervejs og I kan ikke 

længere bruge de traditionelle ”alternative” behandlingsformer. Disse er et udtryk for det 

astrale felts måde at arbejde på og den traditionelle hjerteindgangsvinkel. Det nye er 

provokerende og åbner for en helt ny hjerteenergiforståelse og vil bringe jer over i det 

mentale felts forståelse og behandlingsmetoder. 1.kontakt-projektet har vist jer, at disse to 

felters arbejdsmetode er så forskellige, at de kun kan forenes fra bevidst mentalt plan. Da vi 

lod felternes bevidstheder forenes, da skete en skævvridning af det oprindelige 

konceptgrundlag og helbredelser som før fandt sted blev en mangelvare og konceptet blev 

slutteligt utilfredsstillende. Så kære læser, det nye er nyt og det gamle kan ikke trækkes over i 

det nye. Dette alene fordi der er tale om et kvantespring i bevidsthedsmæssig henseende. Som 

et jordnært eksempel kan vi sige lige nøjagtig, hvor forskellen er, lyt blot: 

Du kommer ind til en læge eller en alternativ behandler. Du kommer i behandling og du er 

indstillet på, at det skal/kan gøre ondt før det gør godt og du kan evt. tage lang tid om at vikle 

dig ud af din sygdom enten ved udrensningsmetoder eller ved medicinering. Eller du bliver 

evt. nødt til at lære at leve med din sygdom. Den er blevet kronisk. 
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Hos os vil det blive sådan, at du løftes fra det bevidsthedsfelt, hvor du har en sygdom til det 

bevidsthedsfelt, hvor ingen sygdom eksisterer. Og allerede nu tænker du formodentlig:” Det 

kan ikke lade sig gøre.” Og ved du, at I samme øjeblik du lader din tvivl komme frem, har du 

brudt forbindelsen til magiens verden og miraklet sker ikke. 

Det bliver en overgangsfase med forskning, for at I kan afklare de bagvedliggende 

mekanismer. Men 1.-kontaktgruppen har allerede en del af disse erfaringer og vil blive sat i 

gang med det nye, når de atter samles. Er du en af dem, der føler eller ved med dig selv, at du 

skal deltage i dette pionerarbejde, skal du henvende dig. Men nu vil vi gå til beskrivelse af 

konceptet, som det skal tilflyde jer, så det atter kan starte på de rigtige præmisser og den rette 

forståelse.  

Hvad matrix har tilført konceptet af misforståelser vil blive præciseret i en fællesbog af 

konceptets første deltagere, idet det vil kunne fungere som en manual i overgangsfænomener 

og udtryk for det at gå fra det astrale til det mentale felts integrering. Et meget vigtigt 

dokument for at forstå menneskets forandring i det rette perspektiv og samtidig forstå, hvad 

de nye energier kan gøre for en. I skal vide at konceptets medlemmer har ”lidt” for at tilegne 

sig de data, der skal tilflyde jer og de har ikke været skånet på nogen vis. Der er tale om klare 

beviser for, at mennesket forandrer sig via energi og at det bliver et must at forstå dette og 

kunne manøvrere i det. 

 

 

Kære Siam                                                                                                            21.marts 2006  

 

Nu ved jeg helt ærligt ikke, hvor vi er henne i forhold til denne bog. Der er sket så utrolig 

meget i de sidste dage, så det har ikke været til at hitte hoved eller hale i det. Men jeg synes 

alligevel brikkerne er faldet helt fantastisk på plads i nat og meget søvn blev det jo ikke til. 

Jeg faldt i søvn på sofaen i aftes, som sædvanlig, når jeg skal op og ”hente materiale” fra et 

andet plan. Jeg er lamslået over, hvad det hele egentlig er gået ud på og jeg synes ligesom 

ikke, der er nogen grund til at beskrive det gamle koncept. Jeg har ligesom taget et 

”kvantespring”. Jeg gik jo også helt i stå, da du begyndte at omtale, at jeg skulle finde det 

gamle frem igen. Jeg håber du har en anden måde at komme videre på, for jeg kan ikke finde 

de ”gamle” bøgers filer. Computeren gik jo ned for længe siden og de er væk. Jeg har 

selvfølgelig udskriftet, men skal det virkelig bruges? 

Hvordan kommer vi videre? Det bliver jo en politisk sag eller optakt til det i hvert tilfælde. 

Og hvor vild er jeg lige med det, der tilsyneladende skal ske udover, at jeg står ved min 

lysbæreridentitet. Men for pokker, det er en svær medfart at skulle igennem i sagens tjeneste. 

Alligevel kan jeg godt se, at vi må bruge samfundets eget ståsted og instanser som 

udgangspunkt i vort demokratiske samfund. Hvor er det viseligt alt sammen og så ovenud 

logisk,- og alligevel kan jeg risikere at den ”frie vilje” ødelægger det hele og andres 

forfængelighed står i vejen for resultaterne. Angstprovokerende er det vel også for nogen, alle 

måske? Det er derfor, de har trukket sig tilbage i dem selv og er blevet urolige. Men hvis dette 

er vor inkarnations formål : At ændre samfundets indstilling til mennesket og dets opbygning 

og behov, så er der vel ingen vej uden om og vi har IKKE nogen ”fri vilje” i spillet!? Vil du 

godt koble dig på, så jeg kan høre din mening og forklaring? 

 

Kære Sigma. 

 

Det er en vældig dag for dig i dag, hvor alt falder på plads og du ser dit første mål dukke op 

og forstår, hvad det er du har lidt for og arbejdet henimod. Mon ikke vi skal forklare læseren 

det hele?! 
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Kære Læser. 

 

Der findes I Danmark en gruppe mennesker, som er gået gennem ild og vand for at rette op 

på skavanker i det danske samfund. Denne gruppe af mennesker skal nu komme til alles 

bevidsthed. Alle skal blive klar over hvem, der er i denne gruppe af mennesker og hvis man 

selv ønsker at tage del i arbejdet, kan man komme til at tage fat. 

I år 2000 begyndte vi at tale aktivt og direkte til vor kanal, som i denne bog skriver under 

pseudonymet Sigma. Dette pseudonym er valgt, fordi navnet i sig selv betyder summen af alt. 

Og denne sum vil vi nu gøre dig bekendt med så enkelt og ligetil som vi kan, så det går op for 

dig, hvorledes den åndelige verden altid er bag jer og leder jeres skridt. 

I år 2000 tager vi kontakt til vor kanal, som er inkarneret for at bibringe det jordiske felt et 

nyt healingskoncept. Konceptet går gennem mange omformninger undervejs i takt med vor 

hovedkanals udvikling og rejse gennem det åndelige felt i jordisk regi. Det er svært for andre 

at forstå, hvad der foregår og vor hovedkanal har da også skullet holde hovedet koldt og 

hjertet varmt for at bestå de mange tests, vi har sat hende på for at nå frem til at have en 

kanal, der er sjælsintegreret og dermed uafhængig af, hvad andre måtte overtale hende til. 

Konceptet har haft navne som Metamorfic med kanalisering, 1001-nats healing, Sjælshealing, 

Orakelhealing og Galaktisk healing. Måske du er en af dem, der har stødt på konceptet i dets 

afmålte virke? 

Hvis ikke kan vi fortælle dig, at konceptet har det formål at skabe fred på Jorden, at uddanne 

healere via åndelig kontakt for den enkelte, så den enkelte uddannes via dets åndelige 

vejlederkontakt og dermed skaber sit eget unikke rum og indvirkning i samfundet. Der vil 

ikke finde manipulerende undervisning sted på fysisk plan. Enhver ledes til at udføre sin egen 

opgave på Jorden og dette skal ske i et fællesskab,  som skal fungere via gruppe-telepati og 

aktivt energiarbejde på Jorden for fred, for sygdomsfrihed og for ophøjet tankegang og 

handlekraft. Gruppen som sådan har nogle fastlagte mål, som er planlagt inden inkarnation 

og det vil ske. 

Alligevel har det været meget svært at forstå, at de lovede fremtidsaspekter af livet ikke viste 

sig for gruppen. Det skal til at ske nu, når det første mål er nået. 

Sigma bliver aktiv kanal i 2000. 2001 opstartes konceptet med specialindvielser i en ganske 

bestemt energi, som den første. Denne energi har til formål at rense modtagerens astrallegeme 

og er særdeles kraftig i og med at det er Shamballa-energien, der nu for første gang forsøges 

givet i direkte form. Vi har ventet længe på dette stadie i menneskets historie, da det er 

epokegørende. 

Vi lægger ud med et koncept, der fjerner ”besættelser” fra folks legemer og derved bringer 

harmoni til den enkelte. Vi har taget udgangspunkt i det, der var højeste åndelige forståelse 

på det tidspunkt i jeres samfund, men I skal vide, at alle jeres behandlingsformer indenfor det 

alternative er opstået som forløbere for dette nye energi- og videns- koncept. Energien har 

presset på, om man så må sige.  

Konceptet bliver lukket i juleferien mellem 2001 og 2002 af Løven. Der er udbrudt ”mørke” i 

konceptet og alle foranlediges til at konfrontere deres tro på lys-mørke. I virkeligheden er det 

os, der skruer på knapperne og udnytter jeres sinds opbygning til at trække denne 

problematik så tæt ind i livet som overhovedet muligt. 2002 opstartes konceptet så småt igen, 

men bliver aldrig rigtig det samme. Det smukke og unikke går lidt tabt og deltagerne ledes 

ind i en enorm skoling i energiarbejde ,clairvoyance, kanalisering og åndeligt arbejde samt 

tålmodighedstræning. Alle alternative brancher bliver afdækket og man forstår 

mekanismerne heri og ser, at energi gør hele forskellen og fordomme gør alt! 

Vi udnytter jeres fordomme for at få jer rengjorte i tankegang og nye indvielser finder sted 

med energier, der renser det mentale legeme. Efterhånden er de deltagere, der har vedholdt i 

konceptet så rene i deres auralag, at de kan fungere rent og frit som åndelige marjonetter og 
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virkelig stå til rådighed for Den Galaktiske Føderation, som er den samling af lysvæsener, 

som i fremtiden kommer til jer – også i det fysisk synlige lag, således at dette ikke længere 

skal holdes skjult for jer. Vi ER her! Vi er blandt jer og vi er rede til at hjælpe jer direkte og I 

er rede til at modtage vor kontakt direkte. En Gylden Tid er nær og ophøjet kærlighed og 

lykkefølelse vil følge vort gensyn med hinanden! 

Konceptet udvikler sig og forskellige mennesker provokeres ind og ud af det og det er også 

delvist synligt via pressen og krop-sind-ånd-messer i Århus. 

2004 er vi nødt til at påbegynde et brud. Vi sørger for at basisgruppen kommer mere og mere 

på kant med hinanden. Vi sørger for at konceptgruppen som sådan splittes og konceptet 

sættes i tvivl, ved at invitere et lotteri-koncept indenfor, som en mulig løsning på det absolut 

økonomiske lavvande, som alle konceptdeltagere har. Dette har den pointe, at man både er 

ved og fra det hele og alle trækker sig en smule tilbage. 2004 arrangeres en ”julefrokost”, 

hvor man kan deltage efter behov. Vor hovedkanal afholdes mod forventning fra at være til 

stede. Der arbejdes nemlig online med resten af konceptdeltagerne i en primitiv og lidet skøn 

energi. Men det får være og vi undskylder herfor. 

De nye energikodninger fører til slutteligt opgør i basisgruppen, som ellers har trukket et 

MEGET stort læs. Det afprøves, at to af basismedlemmerne er nået så vidt, at de kan initiere 

andre mennesker i en energi. Det kan de, og formålet er, at de nu skal blive så dårlige i fysisk 

og psykisk henseende, at de atter er nødt til at henvende sig hos Løven for at beklage sig over 

besættelser fra konceptet. Vor hovedkanal går solo, for hun skal hente materiale til 

konceptets synliggørelse senere hen. De øvrige 3 personer fra basisgruppen er nu konstrueret 

i en elendig forfatning, da de møder Løven. Løven bliver vred og tager fat i problematikken 

med det samme og sætter sit fokus hos den ene person fra basisgruppen, som ikke er 

initieringstestet. På sidelinien i ubemærkethed sker en energiinitiering af Løven fra de øvrige 

to testede personer. Da Løven derved bliver meget energistærk, kan han lukke konceptet ned 

og kun hans egen høje energi får lov at virke. Nu ved han imidlertid ikke, at han healer med 

lige nøjagtig den energi, som han tror han har lukket, og som han faktisk også selv i julen 

2001 gav udtryk for var OK, blot ikke formidlerne af den. Nemlig os. Han healer de andre fri 

og glade og får dem ind i sit regi for at uddanne dem. 

Imens er vor hovedkanal på psykisk arbejde i et ekstremt krævende forløb for at hente data i 

jeres samfunds systemer og lægeverdenens misforståelser af sygdomme og deres årsager samt 

deres hovne normalitetsbegreb. Dette sker i nedtunet energi og næsten umærkelig kontakt til 

det åndelige plan. Men vi kender vor kanals styrker og hun må fortsat trække det tungeste 

læs. Diverse fejlagtige diagnoser, beskyldninger og meninger flyver om ørerne på vor 

hovedkanal og hun fornedres til ukendelighed. Dette indhentede materiale skal nu tjene til 

bevis i en retssag og vidner om den åndelige verdens tag om det fysiske liv, og jeres 

uvidenheds stempling af hinanden. Vi er her, se os, hør os og jeres smerte og 

vrangforestillinger om lys og mørke forsvinder til fordel for et liv i aktiv bevidst tjeneste for 

en bedre verden. 

Det er nu op til vor hovedkanal at samle alle igen og det kan have sine vanskeligheder, da de 

øvrige deltagere fortsat lever i den lavere opfattelse af, at der eksisterer en polaritet mellem 

lys og mørke. 

Formålet med retssagen er at få det alternative og egentlig oprindelige behandlersystem og 

dets tankegange blåstemplet, så menneskeheden kan komme videre i samarbejde mellem 

videnskab og åndsvidenskab. Alt har en mening og alt sin berettigelse ellers ville det ikke 

eksistere, men verden må tage et kvantespring for at komme videre nu, - og det kan en 

tilstrækkelig stor healings- og meditationsgruppe forene de rette energier til, helt UDEN 

VOLD, hvis ellers samfundet ville stoppe den psykiske vold og hetz mod mennesker, der har 

forstået energiernes betydning for ALT. Det gælder om at få tilstrækkelig mange 

energibevidste mennesker på banen og se og forske i, hvorledes de kosmiske energier 
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bestemmer jeres dagligdag. Det vil atter få jordboere sendt til Månen og andre steder i 

universet på rekordtid, fordi man opdager hullernes betydning og rørenes magnetiske felter 

og kræfter. Stjerneportene bliver åbnet bevidst for jer, men I må flytte jer drastisk først! Vi 

er der når I er rede, I bestemmer selv, hvor længe det skal vare og hvor længe I vil være i 

jeres lavere tanker og følelsers vold. Det der overordnet skal ske, vil ske også selvom I sætter 

jer til modværge mod jer selv på jeres åndelige planer. Giv over, lad ske, lad livets energi 

flyde frem for at kontrollere og nedgøre den. Guds plan effektueres i alt. Glæd dig over den 

magt frem for dit eget egos power. Det rækker alligevel kun så kort, det så I 11.september 

2001. 

Hæv jeres bevidsthed til at kunne aflæse Guds symboler, da bliver tiden gylden og væren 

ligetil. 

Således ønsker vi, at I må modtage vort budskab i kapitel 5. 

 

 

 

6.KAPITEL 

 

Opvågning, morgengry og morgenluft. 

 

Kære Siam.                                                                                                            22.marts 2006 

 

Jeg har sådan en forunderlig blanding af høje og lave følelser i dag. Jeg er ganske 

forventningsfuld og har på fornemmelsen at noget godt vil hænde. Alligevel har jeg også et 

lavere kodex kørende, som svarer til noget almenmenneskeligt fnidder og noget jeg synes for 

længst at være forbi. Kan jeg få en forklaring? 

 

Ja kære, det kan du tro. Du har nogle lave energier hængende i dit felt fra to forskellige kilder 

og jeg vil fortælle dig om det, fordi det er sidste gang, det forekommer, eller skal vi sige skal 

benyttes og registreres af dig. Du er jo ved at være færdig med din forskning og lærdom 

omkring mennesket og dets påvirkning af energier. Det jeg fortæller nu, ved du også allerede 

og det du tænker er ret. Det er en nærtstående person til dig, der tapper dig for energi. Du 

bliver brugt som krykkestok for at vedkommende selv kan holde sig gående og vedkommende 

gør det for at trække på og identificere sig med din ophøjede status og din viden og visdom. Vi 

lukker dette felt om et øjeblik og vedkommende kan da ikke klare sig med lånte fjer, men må 

konfrontere sig selv. Det er dette, der også var en af årsagerne til lukning af konceptet. Hver 

person skal nemlig stå selv og ikke trække på en andens energi. I er blevet vist, hvad det fører 

til, nemlig udslukthed! Det er meget væsentligt, at I forstår, at I hver især er unikke og 

ansvarlige overfor konceptet og til sammen danner en lysbro. Som det var, hang alting på dig, 

du var lysbroen og du fik til gengæld viden om, hvilke folk du havde med at gøre. Så 

lærdommen skulle gå begge veje. Du så alle sider af folk også de dybeste hengemte sider. Det 

er sådan Shamballa-energien virker ubønhørligt og derfor ikke bare lægges i hænderne på 

alle. 

 

Det har vel også den hensigt at gøre opmærksom på hvorledes denne gruppe, øh,…..det 

glipper nu. Nej, jeg må opgive at tænke nu, jeg kan ikke samle mig, bliver træt og zombiagtig 

og gider ingenting, bliver bare sådan lidt kværulantisk og led i tankegangen… Jeg ved, hvad I 

laver. Det er ham den anden fra 4.dimension, I har sat på mig for at konstruere det 

sygdomsforløb i lægeregi, er det ikke korrekt? 
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Jo, kære og desværre er der kun nogle få, du kan dele denne humoristiske del med. Kun få er 

rede til at forstå den humor, der ligger I, at lade sig besætte til et bestemt formål. Du har set 

denne lille, tykke mand, på omkring de 60 år. Tyk og rund, stor mave og fedtet brylcremehår. 

Store læber og lidt lad i det, stædig og forlangende, hvad der kan tilkomme ham, hvis man 

sådan skal beskrive det på jævnt dansk. Kort sagt har vi lånt en entitet i 4. dimension og ladet 

ham have en indgang til dit æteriske og formgivende felt, som også bruges som det styrende 

instrument for en hurtig integrerende åndelig enhed. Vi har brugt ham adskillige gange, når 

du har talt med de instanser, der skulle vise dig, hvordan man i lægeverdenen og den sociale 

sektor behandler folk. Vi var nødt til at lave dig om til en person, som agerede som folk er 

flest og så godt som muligt kamuflere dit lys. 

 

Og i dag skal jeg have ham fjernet og lukket den æteriske adgang han skulle bruge, er det 

ikke korrekt? 

 

Jo og dermed også den formgivning, der er sket af din krop for at rumme hans energi. 

 

Og ham skal man så oven i købet takke for assistancen?! 

 

Ja, men lad os nu se om ikke vi kan trylle dig slank igen med de rette energier og de rette 

redskaber til rådighed. Skal vi sige 20 kg off? 

 

Ja, hvis det sådan lige kan lade sig gøre uden at huden hænger ud over livremmen og uden jeg 

skal gøre noget af det, man ellers gør med slankekure, for jeg har hverken energi til 

kostændringer eller motionscentre eller overhovedet til at sætte mig ind i, hvad slankekure 

går ud på. Det er bare ikke mig og jeg har jo altid førhen været slank. Og er du sikker på, at 

det ikke bare er hormonale eftervirkninger helt tilbage fra graviditeten med min datter? 

 

Ja, se nu er du ved at forstå, hvorledes livet som sådan leves bag facaden for at opnå de ting, 

der er bestemt for hver enkelt person afhængig af dets indvielsesgrad og metier på Jorden. Du 

fik hormonelle forandringer i forbindelse med din graviditet og du ændrede drastisk 

udseende! Det var forløberen for det, der senere skulle ske. Du troede for nylig, det var fordi 

din datter indeholdt så meget lys, at du måtte ændre dig helt for at kunne rumme hende. Men 

kære, du indeholder selv så meget lys, at vi hele dit liv har måttet holde det nede, for at få 

tingene til at ske til ret tid. Det sværeste har været at holde dig fra arbejdsmarkedet og derfor 

har vi måttet give dig grimme erfaringer her. Nej ser du, det hele skyldes, at du har haft det 

formål, at samle fakta omkring, hvordan matrix er sammensat og hvordan trends opstår og 

hvordan de bagvedliggende mønstre i mennesket og samfundet er styrende for bevidstheden. 

Du har skullet opleve alle disse ”grimme” ting indefra og forstå dem ved at holde dig som 

vidne til dit liv. Og det er først nu mennesket er ved at forstå ”vidnepositionens” 

nødvendighed for at optræde etisk korrekt. Og som bærende for et ønske om kontakt med os 

for at få et overblik over, hvorfor livet er, som det er, for netop ”lille mig”. Det kan kun 

forklares tilfredsstillende via egen åndelig kontakt, hvorved man også sættes i så stærk 

sjælsenergi, at man slutteligt er sjælsintegreret og handler på sin sjæls bud og ikke som andre 

vil have én til at gøre. Derfor har din sjæl også ”magten” over, at netop denne Mister X skulle 

være din entitet i processen, som har stået på gennem de sidste år. 

 

Jeg forstår det ikke helt, hvornår blev han koblet på? Han må kun have haft adgangen til mig 

fri og ikke været ”på” mig hele tiden, for så ville vi jo have spottet ham i diverse sessioner og 

han ville vel heller ikke kunne eksistere under de kraftige lysindstrømninger, jeg ledte under 

week-endkurserne og sommerinternatet?? Og hvorfor skal mit legeme være ligeså tykt som 
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hans og derved få sygdomme som ligner hans, fordi han har sit energiaftryk i mig? Kan man 

ikke lave den påvirkning af handlemønstre på en anden måde? Jeg synes også, jeg kender 

mandens udseende fra den fysiske verden, for år tilbage. Det kunne være en kunde fra min 

fars forretning i sin tid, er det korrekt? 

 

Ja, du er skrap, du er ikke nem at narre og vi fryder os over at vor uddannelse af dig nu får 

alt til at falde på plads. Det du tænker er svarene. Det er den baggrundsviden, du skal have for 

at igangsætte det nye koncept. Du må kende det energimæssige responsapparat og vide, at 

intet er ondt deri, men alt tjener et formål. Du skal så gives det nye energisystem, som skal 

rense 4. dimension, fordi dette formål skal opfyldes af dig m.fl. Du skal kende mekanismerne 

for psykisk sygdom og civilisationssygdomme samt epidemier for at kunne operere med 

succes i verden, når vi åbner for de blivende energier. 

Du kender det hele på kryds og tværs nu og alt er ved at være en gentagelse for dig, så hvad 

om vi gik videre til det nye, til løsningerne og det fremsynede? 

 

Det ville være skønt, for helt ærligt, der er meget af dette, som er ved at være trivielt, men 

skal vi ikke have fjernet Mister X? Og er der andre end ham? 

 

Ja, nu du spørger skal jeg faktisk lige gøre opmærksom på, at alle disse brugte entiteter, 

ligesom Mister X, har været vort handleredskab i forhold til jer alle i konceptet. Vi har haft et 

helt utroligt samarbejde med 4. dimension for at udlære jer alle. Da Løven overtog dine 

kammerater, var det hans opgave at fjerne så mange af disse som muligt, som ikke længere 

skulle være med hos dem. Derfor har de opfattet det hele som meget mørkt. Men vid, at det 

hele var konstrueret for at uddanne jer. Og i øvrigt har Løven ikke fjernet det hele, du 

oplever jo stadig, hvorledes de går i modstand mod konceptet. Du skal også vide, at din 

formodning om, at de breve, der blev sendt til dig var produceret af disse entiteter, er 

korrekt! Konceptets energier virker nemlig og har gjort jer så rene, at vi kan bruge entiteter 

som handleregulatorer. Det er meget vigtigt du får helt fat i dette.  

 

Ja, men det har jeg forstået helt til bunds, men hvorledes får jeg/vi fjernet de sidste sure og 

vrangvillige entiteter på gruppen som sådan. Jeg går ud fra, at I også med entiteter har 

reguleret det faktum, at alle har forholdt sig tavse og ikke kontaktet mig fra nøjagtig samme 

dato i år 2005. Det har været ganske påfaldende, at personer, man har hjulpet gennem ild og 

vand, har kunnet holde sig fra at ringe én eneste gang. Deres problemer er jo ikke blevet 

færre, for de skulle jo hente materiale ligesom jeg til en fællesbog. Er det ikke korrekt? 

 

Vi har reguleret dette for, at du skulle have ro til at finde ind til din mesterstatus og vitterlig 

se, hvorledes alt går for sig og også opdage, hvorledes gamle drømmetilstande pludselig står 

lysende klart med sine budskaber. Du må ikke glemme, at drømme også er entiteter!!! Så vi 

er ikke helt færdige endnu. Dine åbenbaringer til andre planer bliver også til ophøjede 

entiteter, vejledende om du vil. 

Kan du nu se, hvorledes og af hvad din gruppes entiteter er lavet af? 

 

Ja, de er lavet af det indsigtsstof, de fik, da Løven ledte deres bevidsthed i retning af, at det 

hele var ”mørkeste mørke”. 

 

Lige netop. Det vil sige, at det du bliver undervist i, bliver dine nye tankeentiteter, altså 

entiteter i luftelementet. Det vil sige, at alt, hvad du lærer i bøger og på TV og i pc-spil osv. 

bliver dine tankemønstre. Det er derfor munke må isolere sig og derfor vi har måttet isolere 

dig, for at du kan komme til højeste viden. Derfor kan du også ligeså godt gå på biblioteket 
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med de Alice Bailey- bøger du har lånt og ligeledes bøgerne om Windows xp. Du vil aldrig få 

dem læst, for de skal ikke hindre dig i at modtage højere viden end den energi, de tiltrækker 

til dit felt. 

 

Aha, det var derfor, jeg skulle have indsigten atter engang omkring bøgerne ”Østens vises liv 

og lære.” Her kom jordiske personers psykiske tanke- og kanaliseringsniveau til huse med de 

bøger. Jeg lukkede op for det tankeenergifelt, hvor mange af tidens forfattere og behandlere 

befinder sig på. Hvilket gjorde, at jeg kunne modtage deres viden og tolkning af tingene. 

 

Det er korrekt forstået og derfor tolererer vi ikke hverken internet eller bøger som givere af 

den højeste viden for dig. Du så og mærkede også, at det var andres begyndende søgning på 

nettet, der førte konceptets energi ind i en ”ond cirkel”. Du så det, men skulle ikke gøre noget. 

Nu har du erfaringen på flere leder. Så altså, væk med bøgerne og vi går videre så snart du 

har lukket til feltet med Alice Bailey også. 

 

Dette er jo netop et af kritikpunkterne i konceptet. Det opfattes som ”mørkets manipulation”, 

at blive bedt om dette eller blive presset til det. 

 

Ja, desværre har folk ikke forståelse for, at deres egen unikke sandhed ligger i dem selv og 

ikke i, hvad andre skriver. Du er oplyst. 

 

Alligevel er det et af konceptets formål at formidle højere viden også i form af bøger. Er det 

så for at få åbnet feltet til den galaktiske viden og dermed manipulere folk ind i en højere 

bevidsthed? 

 

Ja. Det er eneste mulighed for at afværge massedød. 

 

Hvad i alverden mener du? 

 

Det er ualmindelig vigtigt, at menneskene forstår den fremtid de går i møde. Vi er her og har 

altid været her og skal blive synlige for jer igen i takt med strålernes arbejde. Det er vigtigt, at 

det ikke kommer bag på folk, at de kan have en UFO stående i baghaven, imens der bliver 

foretaget energimæssige foranstaltninger på Jorden. 

 

Er det sådan det vil finde sted, når I kommer? Jeg føler mig helt naiv i mit spørgsmål, det 

virker surrealistisk. 

 

Det er ligeså surrealistisk som realistisk! 

 

Så det er også korrekt, at I har store skibe over de steder, hvor naturkatastroferne sker?! 

 

Ja, det har vi fortalt og det er vigtigt, at I får en ny forståelse for jeres eksistens, ellers går I 

til. I dør simpelthen af jeres fordommes afsløring. Derfor gør vi det på denne måde verden 

over. Meget lempeligt. 

Som du kan se, så lever jeres gamle religiøse skrifter som entiteter i jeres tanke- og 

følelsesfelter og det gør det svært for jer, at åbne jer for en højere sandhed. 

 

Religionerne og deres påvirkning af os kan vel ikke bare forsvinde? Ej heller selvom vi får 

energier til rådighed til at rense det kollektivt ubevidste? 
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Jo, det er dét, der skal ske og er den stille revolution. Ikke noget med vold og psykiske 

overgreb, nej en stille og rolig udvidelse af et nyt bevidsthedsfelt, som du netop nu er med til 

at materialisere og som du har grounded via dit virke og fået en del slag på, men også givet 

folk deres livs højeste oplevelser med! De blev blot bange for det lys, de selv er gjort af. I har 

sådan en irriterende mekanisme, der karakteriseres som ”Jantelov” og den energi er det 

første, der skal fordrives. Den er resultat af de strålers virke som er ind om Jorden. Den er et 

lavere aspekt af disse, især den 6.stråle. Det er en misfortolkning af det, som skulle være 

ydmyghed overfor altet og give en gudskontakt. I stedet har denne tanke-entitet fået lov at 

leve sit eget liv og infiltrere i jeres aura. I stedet for denne energi skal vi i fremtiden sikre, at 

det er sjælens energi, der får sæde. 

 

Ok, og det er derfor jeg fik bygget et lysfokus på min boligs matrikel, er det ikke korrekt? 

 

Bingo! Du blev taget ud af denne jantelovsenergi og det gjorde, at andre ikke kunne komme 

igennem og såre dig i deres kamp for at udøve deres normale ”chikane”. I er nemlig nogle 

”uslinge” i forhold til at administrere jantelovsenergien. I finder det helt lovligt at gå ind i 

andres psykiske rum med denne energi, fordi I ikke er energibevidste og det er dét, vi vil lære 

jer! 

Den rette energi opløser simpelthen ”Jantes” identitet! Var det ikke værd at tage med, inden 

vi bliver fordømt? 

Du kan se, hvor let det er med de rette kontakter i galaksen. 

Men se om I vil høre! 

 

Aner jeg en ændring af energien og en fordømmende tone eller hvordan ligger det lige i 

galaksen?? 

 

Godt, du er vågen! Kan du se, hvordan det blotte bevidsthedsfokus på energien ændrer dit 

felts vibrationer? Det er derfor hver person har en aura. 

Uden aurafelt omkring jer til at forvalte jeres energihav i, ville vi gå til, i galakserne. Vi må 

beskytte os for jer! 

 

Det lyder som den omvendte verden. Vi har altid fået ørerne tudet fulde med, at vi skal 

beskytte os mod jer! Er det os, der er de ”farlige”? 

 

Ja. 

 

Det kræver vist en nærmere forklaring! 

 

Ja, men det kræver, at I forstår, at I har en mission på Jorden, der består i at kortlægge 

matrix i alle energilag og områder. I formidler hele tiden, ved jeres blotte eksistens et billede 

af de energier, I går i. I er spejlet og forstørrelsesglasset. Derved kan vi hjælpe Moder Jord til 

sin bestemmelse via input i dette energihav. Vi er jo også en del af jer. Det vil I blot ikke høre 

tale om. Vi er alle ét. 

 

Du lyder noget jordisk beklagende, hvad er der ind over dette afsnit af afsløringer? Løvens 

viden, fordi vi er forbundet via de andre i konceptet? 

 

Ja, de mennesker man omgås sender signaler, det ved I udmærket og I skal også forstå, at en 

gruppes samlede mængde af viden, er det, der kendetegner dens resultater og ophøjethed. 
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Det er altså samme mekanisme som før, med bøgerne? 

 

Ja, jeg slækkede på din egen auras værn og derved kom du i kontakt med Løvens psykiske 

bevidsthed, fordi I alle er ét. Det er den mekanisme, der gør, at vi alle hænger sammen i 

energierne og det er derfor I alle har pligt til at hæve jeres niveau. Kæden er ikke stærkere 

end det svageste led og med de nye stråler, som i bund og grund også er levende væsener, så 

bliver disse også jer. Vi er alle èt. 

 

Det er på en måde rart at vide, at vi aldrig er alene, men også lidt uhyggeligt. 

 

Det uhyggelige kommer ind i billedet ved at energier kan kobles sammen. Lige tiltrækker lige 

og derved kan skabes et negativt eller positivt flow. 

 

Pyh, jeg bliver svimmel nu, er det sult eller laver du et eller andet. 

 

Jeg er ved at lave en negativ vortex, som du nok kan høre og mærke på sproget og 

stemningen. 

 

Ja, jeg vil gerne være fri for det, hvorfor gør du det? 

 

Der er noget jeg lige skal vise dig. 

 

Skynd dig lidt! 

 

Jeg er ved at lave det mørkeste mørke, uuuuu, nu kommer stemmerne og spøgelserne og føj 

for den da….. 

 

Jeg hører kun dit input. 

 

Ja, selvfølgelig. Men du skal vide, at det at se og høre stemmer er noget, der styres fra vort 

plan og er altid med en ganske bestemt hensigt. 

I må forstå, at visse psykisk syge personer er til tjeneste i et meget lavt felt for at rapportere 

hertil om dette felts eksistens! 

En person kan skrues sammen til dette arbejde via de planetkonstellationer, der optræder i 

det astrale og lavere mentale horoskop. 

Tiden er inde til, at vi skal hæve dette lag af frekvenser og derfor er det nødvendigt, at I får 

de rette redskaber hertil. Derimod mangler vi nu kanaler for de højere svingninger, som 

bliver konsekvensen af de nye markante stråler. Disse stråler, som du er skruet ned i nu, skal 

ikke længere være tilstede. Vi går den anden vej nu, jeg kører dig op igen, så er det lettere for 

dig at forstå og at videregive den rette information. 

Denne mekanisme viste vi dig på dit allerførste kursus – og du kan klantre os for, at det var 

tarveligt gjort. Men lyt en gang. Vi ville vise dig fra start, at du kunne stole på os og at intet er 

overladt til tilfældighederne og at vi har styrke til at rejse jer alle og gøre det, der skal gøres! 

Samtidig var meningen også at give den enkelte deltager arbejdsredskaber til det, som 

vedkommende skulle lære og netop hæfte sig ved. 

 

Jeg husker flere mærkelige hændelser og jeg føler godt nok også, at jeg sidder i det astrale felt 

og skriver lige nu. Kan vi ikke ændre det. Det begynder at smerte i nakke, skuldre og arme. 
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Netop, jeres smerter er begrundet i sammenkobling af ugunstige energier for kroppen og 

psyken. Jeres civilisationssygdomme er betinget af dette. I bliver nødt til at ændre 

energifrekvenserne på jeres maskiner og elektroniske apparater. Jeres nyhedsformidling 

bærer også en forkert frekvens og det gør mere skade end gavn. 

De nye fladskærme er en forbedring men langt fra nok. Selve budskabet fra redaktionerne 

kommer ud på en ugunstig frekvens, det medfører den ugunstige acceleration af vold m.m., vi 

før har omtalt. 

Radiofonien er på en bedre skala for jer, men må med de nye kosmiske stråler også ændres. 

Jeg ser du lider og jeg vil gøre dette kort. 

Fuck dig! Dit røvhul,  elendige møgkælling osv. osv. 

Jeres sprog er bærer af energi! Du har selv bandet og svovlet en del og du opdagede, at det 

var din indikator på, at der var urenheder i den persons aura, som du talte med! 

Forstå så, hvorfor jeres meget sensitive ungdom bruger disse voldsomme ord!!!! 

RENS jer, for disse stærke ukvemsord er IKKE de unges energi, men respons på jeres egne 

og jeres samfunds energier!!! Det er de unge, der har bukserne på og det har de vist i deres 

modebillede! 

Deres bukser er så meget ”hængerøv” og ved at være så tunge, at de falder ned om hælene på 

dem. 

Det er et umiskendeligt signal om, at samfundets energier skal ændres inden bukserne falder. 

Vi kommer med disse oplysninger lige netop for at I ikke skal møde os med bukserne nede og 

som I kan se, så er der ikke lang tid igen! Det var det, jeg lukker nu for denne energi. Luk 

programmet, tag et spil hjerterfri og jeg løfter dig imens. Gå til frokost. 

 

Tak, for det. Jeg har godt nok også ondt nu og alle solarplexusrelaterede ting og sager er 

påvirket, jeg har koldsved i ansigtet, spændinger flere steder i kroppen og føler mig mere og 

mere elendig omtrent influenzaagtigt og har en voldsom tørst og syresymptomer. Pyh. Jeg 

logger af. 

 

Kære Siam 

Jeg gjorde som du sagde og gik oven i købet også tur med hunden. Alligevel sveder jeg stadig 

som en influenza i ansigtet og fornemmelsen i halsen er også som et nysmittet udtryk. 

Smerterne forsvandt under pc-spillet. Men hvad skal jeg lige opdage? Jeg så under turen med 

hunden, at en bestemt slags af dæmonerne blev dannet eller kom til syne udfor 

thymusckakra. Jeg registrerede også, at det at nyde solen fra den frostklare, skyblå himmel 

havde en bedrende effekt. Kan du ikke hurtigt fortælle, hvad det handler om og opløse disse 

fænomener!? 

 

Kære Sigma. 

Det er de rette iagttagelser, vor kommunikation er upåklagelig. Og vi forstår godt 

hentydningen til, at det er netop disse lærestykker, der får folk til ikke at ville dette her. Det 

er også derfor, du går i forvejen og beskriver det helt nede ved Jorden. Det skal ikke længere 

gentages, du opsamler det lærte, summen af alt. 

Bortset fra, at du nu også bliver voldsom træt ligesom var du syg, så er du faktisk i stand til at 

fortsætte. Det bliver hårdt for dig nu, men vi skal afdække dette. Dæmoner er vigtige at 

forstå. 

Som du kunne se, så dannedes dæmonen af sig selv og trængte ud af dit thymuschakra. En 

fabelagtig opdagelse ikke? I beskylder nemlig altid dæmonerne for at besætte jer! 

Men som du ser, så kan de dannes af jer selv! 

Hvad kommer de af, er da det naturlige spørgsmål. De kommer af jeres livsforhold og 

livsforvaltning. De dannes af syreoverskud i kroppen. De dannes af søvnforskydning. De 
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dannes af manglende frisk luft og manglende lys. Alt det, der tales meget om i disse tider og 

som man i økonomiens hellige navn ikke gør ret meget ved. I sørger ikke godt nok for jer selv 

og Jorden. I vil hellere tjene godt på et sprøjtet æble end betale for livsenergien i et 

biodynamisk æble. 

 

Jamen den økonomiske situation og uvidenhed hos mange gør jo lige netop, at det ikke er den 

rette føde, der formidles. 

 

Ja og dette forhold må I bryde. Vi viste jer på et kursus, hvorledes energi kan bryde de 

dårlige koder i forkert producerede fødevarer, dvs. at energi kan ændre kemien i 

fødevarerne. Så i stedet for at bruge kemikalier kan I ligeså godt fra starten bruge harmløs 

energi. 

 

Du sigter til devarigets energier, ligesom på Findhorn i Skotland? 

 

Ja. Lær at producere i samråd med de skabende landskabsdevaer og den respektive 

afgrødsdeva. Det vil lette på alting. 

 

Hvad med kødet, det er jo også syredannende? 

 

Ja, rovdyrsentiteten vil forlade det jordiske felt efterhånden som I finder ud af at leve af 

Lyset. 

Lyset bindes i kisel og der er nu engang mere god kisel i planter end i dyr. Det er derfor, vi 

har ladet dig vedblive at spise kød, simpelthen for at holde dit lys nede, imens du skulle 

afklare alle disse mange formål i løbet af de sidste år. Basisviden skulle bygges, så du har 

været ind og ud af mangt og meget. 

Den tydelige dæmon kunne fremstilles ved at forskyde din søvnrytme dagen før dagen i går. 

Det tager ca. 48 timer at lave den effekt. Det er også det I oplever, når I er til fest om 

lørdagen, så går det ud over arbejdet om mandagen. 

Du oplevede endvidere en forandring ved fokus på solens og den klare lufts virkning. Taler 

det ikke for sig selv? 

 

Jeg synes stadig ikke jeg er helt ok, selvom det at skrive gør noget og nu synes jeg faktisk det 

hele bliver endnu værre. 

 

Ja, men ikke voldsomt vel? 

 

Nej, jeg kunne faktisk ved egen kraft fjerne energien nu. Det lettede. Bortset fra, at der nu er 

en stærk spænding i hjerte/thymus chakra. 

 

Ja, du fik samlet energien her, du fik skabt et nyt fokus ved at fjerne den dårlige energi og din 

styrke i hjerte/thymuschakra kan da komme frem. 

 

Det føles nu ikke som en god energi. 

 

Nej, det er det heller ikke endnu, men du har nu skabt muligheden for at kontakte energien. 

Den er tydeliggjort og du vil nu kunne aflæse dens budskab, fordi du er så trænet, som du er. 

Gå nu ind i energiens visdom og få at vide, hvad der betinger den ”dårlige” energis 

tilstedeværelse. Det er dét I som healere og kanaler er unikke til og danner basis for hurtigere 
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afhjælpning end både psykologer og psykiatere kan hamle op med. Lyt til energien, hvad får 

du frem? 

 

Jeg får at vide, at alle mine ”sygdomme” skyldes en manglende følelse af at være berettiget til 

at være her. Eksistensberettigelse. Noget med at være forud for min samtid og udelukkende i 

tjeneste. 

Der er også noget, jeg ikke kan aflæse tydeligt. Noget omkring lav status i forhold til kunnen 

og gavn i samfundet. Noget om at være i sorg over menneskers overfladiskhed og kujoneri og 

noget, pyh, der gør ondt, noget med manglende fornemmelse for, at der er mennesker af 

anden herkomst på Jorden. At vi er mange, der ikke er velkomne, fordi vi arbejder online og 

at jeg ikke har kontakt med de andre endnu. Hold da op hvor mit thymuschakra smerter. Der 

må være mere, bliver det for personligt, sletter jeg det fra min formidling. Der er noget om 

stjernenationer og kontakter, der venter i kulissen, der er opbakning til en bedre verden og en 

venten på at blive hørt. Der er en klausul på, som er en bestemt deadline. Ok, noget der 

vedrører bogens titel. Hm. Jeg ved det har noget med de andre i konceptet at gøre, hvad? 

Sjælegrupper skal illumineres og vi har et ansvar. Det gør snart for ondt. Hvorfor forsvinder 

smerten ikke? Er der noget, jeg ikke vil vide? 

Ja, jeg skal lede dette foretagende ind i de rette folder. Men for fanden da, de vil jo ikke! 

Noget med tålmodighed og opladning og noget med at gå foran. Noget med at undergå 

forvandling gennem andres frie vilje og valg af livsbeskaffenhed. Vil det sige, at mit livsudfald 

afhænger af deres valg af niveau i livet. Det er deres valg, om de vil fortsætte ved en mesters 

side eller leve livet ned. Måske er jeg for langt foran og bliver nødt til at gå solo for at kunne 

afgive den viden, de andre evt. ikke ønsker at tage til sig. Det er krævende og besværligt og 

lettere at leve livet ned end at fuldføre inkarnationsrækken. Kun få liv er nødvendige, men vi 

vælger flere end tilsigtet. Vi har misforstået alt omkring inkarnationslængder og runder osv., 

vi har ikke fat i den rigtige ende. 

Min nakke begynder at gøre ondt nu og det er som om ”kanaliseringsringen” af energi dannes 

omkring halsen. Sig mig bliver jeg åbnet for at sætte ord til de forskellige stjernenationer nu 

eller hvad er der gang i? 

Ja, det er sgu´ da et mærkeligt liv dette her. Forekommer mig noget anderledes, men giver 

samtidig erindring om et andet sted, hvor denne livsførelse er hverdagskost. Sirius måske. 

Nej, der bliver sendt et billede af mig selv i et af skibene over Jorden. Ok, det er set før. Hvad 

er lige den dybere mening? Kontakt? Noget gøres klart og der arbejdes afslappet og målrettet 

og der er ikke tegn til, at jeg vil sige ”mig selv” noget, vi kan ligeså godt gå ud af det billede. 

Og dog kvinden/mig vender et hvidt ark karton med en rød signatur på, en 6-takket stjerne? 

Som bliver til en skitse af de to gamle dokumenter jeg fik udleveret på Kensington Palace i en 

”drøm”, den nat prinsesse Diana døde og hvor nogle af deltagerne i drømmen også var med i 

dette fysiske koncept, som nu er ”færdigt”. Diana var ledet/guidet af en af de lemuriske 

mestre. Nå, ok jeg får ikke mere for den 25-øre. Og så kan man spekulere lidt over det! 

Nå men smerterne er omtrent væk og jeg vil lukke af nu. Sådan som jeg har det lige nu 

skyldes mest det at sidde her efter flere timer, samt mangel på vand og måske en gulerod. Der 

er egentlig ikke noget nyt under solen, mere en direkte konfrontation af noget jeg har set for 

længe siden. Mon det skal bruges nu. Nåh, OK, aha.  De to dokumenter er to ”forskellige” 

koncepter og vi skal til nr. to nu. Sådan tror jeg det skal tolkes, men kun fremtiden vil vise 

det. 

I dag rundede jeg så de 100 sider og lys nr. 3 er blevet tændt.  

Tak for i dag Siam. Det var kropsmæssigt en hård tørn. Jeg må lægge mig om lidt og kan da 

godt se, at det ikke bliver til meget fysisk arbejde i dag. Det er som om enderne ikke kan 

hænge sammen, selvom jeg gerne vil begge dele. Det er deri frustrationen i det åndelige liv 

ligger. Men selvfølgelig nærmer vi os jo også det plan, hvor alt vil kunne manifesteres ved 
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tankens kraft. Det er bare træls ikke at have nået målstregen endnu. Så ville der stå en skål 

grøn salat foran mig nu. Så det er altså  syre/base balancen, der er involveret rent fysisk. 

 

Kære Siam                                                                                                                    23.marts 2006 

 

Vi kom omkring flere eksistensformer i går. Jeg har det fint igen og glæder mig til at komme i 

gang. 

Jeg lagde mærke til, at jeg resten af eftermiddagen i går havde en irriterende fornemmelse af 

at være blevet sjæleligt forvirret og ser nu, at det er dét, der sker med de psykisk syge, det er 

lige bestemt den forrykning, på knivsæggen, så I behøver ikke vise mig den mere, for det er jo 

ikke meningen, at dette skal ende der, tværtimod. Vi skal afdække de psykiske sygdomme og 

hjælpe folk med dem. Men jeg kan se forskellen på det sygelige udtryk og den åndelige 

udvikling, jeg kan se, hvor det kammer over! Tak, fordi du viste det så tydeligt!! De behøver 

hjælp!! Og vi kan godt nok ikke være bekendt, at holde løsningerne borte via lovgivningen, 

blot fordi man er bange for at lukke op for vort arbejdsområde, som dog er verdens ældste! 

Det er fuldstændig grotesk og uden sund fornuft. Det er det samme som ændringen af de 

gamle skrifter. Vi cutter bare lidt her og lidt der og så bilder vi folk ind, at det er samme 

skrift og i virkeligheden, har man fjernet noget fundamentalt. Så vidt jeg ved gik Jesus ind for 

reinkarnation, hvilket blev fjernet i skrifterne. Men jeg er ikke teolog, så jeg vil ikke lægge 

hovedet på blokken. Det er det samme med den lægelige ekspertise, som trækker det 

fundamentalt menneskelige ud af behandlingen, nemlig, at vi er lavet af energi! Kostens 

betydning er dårlig nok med i lægestudiet, så vidt jeg har hørt. Jeg vil ej heller her lægge 

hovedet på blokken, jeg må lade andre om at undersøge det. - Men der, har de så på sin vis 

ret, for vi kan leve uden mad og drikke og blot af lyset! Det er undersøgt af læger, men 

resultatet var jo uforklarligt og blev derfor ikke offentliggjort på trods af, at det var 

betingelsen for at personen gennemgik alle tests! Vi manipuleres med i den grad! Hvad er det, 

der får os til at være så bange for udviklingen og kendsgerningerne? Vi er jo mange, der er på 

vej med forklaringer osv. Vi bliver bare ikke hørt! Skjult viden må ikke komme frem og 

munden bliver lukket på os fra en ende af! Det er ikke andet end brødnid og magtudøvelse og 

en klar modstand mod at afgive ”suverænitet”. Og det var jo netop menneskelig suverænitet 

mit koncept gik ud på at give folk. Men vi ”ville ikke have det”. Vi ville have viden og 

forklaringer og deri gik konceptet på en måde lige netop tabt! Vi ville have forklaring på livet 

og så mistede vi det! 

Konceptet var suverænt, men vi forstod det ikke. Vi forstod ikke ”faldgruberne” i det. Vi 

forstod ikke, at livet er så simpelt, så det ville vi have en forklaring på. Det begyndte med, at 

det første symbol skulle have en farve og dermed fik det en anden og specifik virkning. Jeg fik 

givet 5 farver som eksempel. Derefter gik der ”astral og lavere mental ged” i det hele, fordi 

jeg ikke var clairvoyant på den astrale måde, hvor mange ting kan vise sig for det indre blik. 

Jeg afgav suverænitet til de clairvoyante og fik derefter lov til selv at åbne for det syn. Det er 

ellers ikke det, jeg skal bruge, jeg skal bruge andre evner i højere udviklet form. Nemlig det, 

jeg laver her. Skrift og tale leveret fra den åndelige verden i det højere mentale felt. Når vi 

kommer dertil for alvor. Jeg betragter denne bog som den lavere del af det højere mentale felt 

og ser den blot som et udtryk for, at mennesket skal lære at flytte sig og de mennesker, der 

skal være med i det jeg laver, skal vækkes NU.- Og henvende sig. 

Nå, men det, at jeg afgav lederskabet gjorde, at det astrale felt tog over, forstået på den måde, 

at vi fik vores frie astrale viljes krav opfyldt og vi fik lov at se og mærke det astrale felt og 

derved udforske mange, mange ting. Det er jeg så alligevel sikker på var det, der skulle ske, 

for det er jo der menneskeheden er og derfor vort udgangspunkt. Men jeg er også sikker på, 

at det var det. Og at der nu kommer det, der skal hjælpe os videre. Er det ikke således Siam? 

Vi fik, hvad vi bad om, for det var der, vi var og det kan vi jo ikke løbe fra. Vi forstod ikke, 
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hvor ophøjet konceptet var, fordi ingen endnu er på højde med det og så stiller man jo 

spørgsmål og analyserer og kritiserer. 

 

Kære Sigma. 

Det er ganske som du beskriver det. I ville ikke forstå, at mirakler er til for at nydes og 

modtages som gaver. I ville have magt over stoffet, fordi I fik at vide, at dette koncept skulle 

blive kendt og I ville komme i offentligheden. I fik at vide, at det ville helbrede kroniske 

sygdomme og psykiske sygdomme. I fik at vide, at det kunne skabe fred på Jorden og bringe 

hver enkelt ind til sin identitet som suveræn fysisk engel. I skulle som gruppe trække det 

himmelske ned på Jorden og gøre klart for menneskene (Danmark som udgangspunkt for 5 

andre lande) at meditationsperioden er ”slut”. Det skal være slut med at meditere sig op i 

himlen, himlen skal ned på Jorden nu og blive manifesteret som handling i lyset, som 

lysbærende engle i dagligdagen. I fik begge dele. I nåede tao i jer selv, I nåede det højeste, 

men du blev nedgjort i astrale og lavere mentale krav. Du er i stand til at formidle vejen til 

det menneske, der ønsker at blive sjælsintegreret. Det er dét konceptet går ud på: 

SOULMANAGEMENT. Og dermed udøver af Guds og sjælens vilje og ikke den egoistiske 

vilje. Du kan opløse egoet. 

I fik viden om det astrale og lavere felt og det vil herefter være afsluttet. Vi går videre med 

kvantespringet. Du tog et kvantespring med første symbol, men du havde ingen viden om det, 

der var på dette niveau. Derfor var det også rimelig let for os at holde hele spektret af legemer 

åbent. Det var dog et enormt pres at leve under for denne videns skyld og du har da også nu 

indset, at der findes så meget på de forskellige planer, at I aldrig vil nå til fuld forståelse. I 

kan aflæse mekanismen i jeres infektionssygdomme. Hvis I vil alle dem til livs, skal I hele 

tiden lave en ny vaccine. De muterer så let som ingenting. Mikroorganismerne er de 

eksistenser, der vil presse jer til åndelig udvikling og højere viden. 

 

Er det noget med, at det er lettere at styrke immunsystemet end gå til kamp mod 

mikroberne? 

 

Ja, så absolut. Det er bedre, at tage en snak med mikrobe-devaen og energimæssigt forhøje og 

harmonisere immunsystemet. 

 

Og det er det, der sker ved en øget kontakt med det galaktiske hjerte, som er et fælles kosmisk 

hjerte sammensat af energien i hjerte og thymuschakra. Er det sådan? 

 

Groft sagt, ja. 

 

Hvordan kommer vi videre nu? Skal der åbnes for og manifesteres nye energier, symboler 

osv. eller er det stadig for lavt? Jeg er så træt af symboler, farver osv. Jeg synes ikke, jeg 

orker at skulle afdække et ”system” igen og jeg tror også det gælder for de øvrige 

medvirkende. Det astral og lavere mentale hænger os langt ud af halsen. Hvad for øvrigt med 

kuberne af energi, som blev lavet og brugt. Hvad skulle vi lære af det? 

 

Det var jeres gennemgang af energi synliggjort først i to dimensioner og derefter tre 

dimensioner. 

I gjorde flere iagttagelser her og det tjente sådan set kun til anskueliggørelse af, at energierne 

er tilstede og at det ikke er bluff. Det er også derfor, vi har ladet jer arbejde sammen i 

grupper, for at I skal vide helt ind til marven, at det I har været vidne til ikke er noget 

sindsygt pjat, men en decideret uddannelse indenfor ”energimagi”. Hvis I hver især havde 

siddet alene på jeres pind i en lille klinik og fiflet lidt med energi og zonetryk osv., så ville I 
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ikke have vidst, at det I har fået er alment gældende! I har været flere om at turde gå derud i 

clairvoyancer og healing og vidensformidling via kanalisering, som ingen andre har turdet! I 

har turdet gå i ”vanviddets” tjeneste for at få afdækket nyt og holdbart materiale for 

menneskeheden, og det skal I naturligvis belønnes for. Det bliver Sanat Kumara, der vil 

introducere det næste skridt for jer og han er for øvrigt klar, vil du have ham i ”røret”? 

 

Ja, tak. Og så er det nu, man ikke skal tvivle på, at det er astralt bluff. Det gør jeg desværre. 

Shit. 

Det sker hver gang, det bliver for godt til at være sandt. Hvorfor tillader vi ikke os selv det 

højeste? 

 

Ja, for dit eget vedkommende, så fik du jo noget af svaret i går i din lille session. Men den 

troede du jo heller ikke helt på vel? 

 

Nej, jeg må indrømme, jeg har et problem. Hvis nogen spørger mig direkte:” Tror du virkelig 

på, at du kommer fra Sirius?” Så ville jeg trække på det og det vil murre i mit indre, fordi det 

at ”trække” lidt på sandheden, gør sådan indeni, det skaber uro og måske vrede og 

ærgerlighedsfølelse, lidt flugtmekanisme og adrenalin. Siger jeg ubetinget ”ja”, så føler jeg 

mit universelle hjerte, men føler også, at jeg må trække mig tilbage eller modulere min 

udtalelse, fordi jeg jo ret beset ikke ved det, konkret, og ikke har skyggen af mulighed for at 

bevise det eller selv se det, sådan helt ind. Og selvom jeg fik lov, at se det helt ind, så ville jeg 

måske alligevel ikke tro det, jeg ville måske sætte det i kategorien ”hallucinationer”. Men jeg 

har jo heller ikke ”set” det og den dag, det måske sker, så kan det jo være, at man lige netop 

ved helt ind til marven at det ikke er en hallucination. Ligesom det er, når vi i clairvoyance 

kan beskrive nøjagtig samme billede af et eller andet, se de samme ting , lugte den samme 

klarduft osv. osv. Vi er ikke syge i vort sind, vi kan rent faktisk bruge det til noget gunstigt, 

det har det jo vist!!! Vi tager fat, der hvor lægerne må opgive. Men vi kan ikke bevise det vi 

gør, fordi det er at trække et usynligt felt ned og forlange, at det skal blive synligt. Det er det 

samme, der sker i forholdet mellem åndelig udvikling og psykisk sygdom. Man trækker i 

uvidenhed et usynligt plan ned i et synligt felt og definerer dermed noget, der ikke kan 

defineres. Det er egoets krav!  Men der er forskel og denne forskel er måske lige netop det, 

der gør, at vi ved, hvad vi taler om og kan empirisk vise en forbedret livskvalitet. Men den må 

ikke være der, for folk kan ikke konfrontere, at vi ikke er alene i universet eller at deres stue 

er fuld af ånder eller alt muligt andet, som vi rent faktisk kan gøre noget ved!!! Det er ren 

dumhed at fornægte sandheden. Der ER flere planer og de ER oveni hinanden og alt sker på 

samme tid. Tiden ER en illusion og skabt af tidsherrerne i universet. Det er logisk for os, der 

har beskæftiget os med dette her i årevis og vi kan derfor se, at den verden vi er en del af er 

mindst lige så logisk og eksisterende som de, der tror, der kun eksisterer den fysiske verden. 

Og vi kan vel at mærke se begge dele samtidig. Sjovt nok! 

 

Desværre Sigma, så overbeviser det ikke en politiker. 

 

Ok, er det dig Sanat Kumara? 

 

Både ja og nej. Jeg har sendt et budskab til dig, som du nu aflæser pr. ”automatpilot”. 

Det er mig en fornøjelse at se din bog skrive sig frem. Du er klar på hensigten og sammen vil 

vi sejre. Du er naturligvis skeptisk overfor, om du har mig i tale. Jeg taler ikke vedvarende til 

mange, du ved, jeg er jo ”Gud”. Det er ligeså slemt for mig, som for dig, at tale til 

menneskeheden. De vil ikke tro mig. De tilbeder mig, de råber på min hjælp og når jeg så 
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henvender mig, så tror de ikke på, at det var mig. Sender jeg en budbringer i stedet, så tolkes 

det som mig. Næh du, det er ikke nemt at være Gud. 

 

Jeg kan godt lide din humor og afslappethed i formuleringerne. 

 

Tja, min pige, jeg er jo en gammel eksistens efterhånden og tager det hele lidt fra oven og ned. 

 

Ja, du kaldes jo også, ”Den ældste af dage”. 

 

Ja, jeg er en gammel sag og min opgave er at få alt til at klappe på Jorden og i opbygningen af 

et multidimentionalt netværk. Du er led i dette netværk og du er sammen med andre om det. I 

er alle i dette netværk! Vi er lige nu nødt til at gøre det synligt. I skal være symbolet på dette 

netværk, for alle er jo egentlig netværketet. Alle er en del af helheden, men nu ønsker jeg at 

trække en del af denne helhed ud, så den bliver synlig. Ligesom du gør det, når du henter et 

symbol for en energi. Så henter du også billedet på en meget stor sag. 

Du er med i Den Galaktiske Føderation af lys og her slår du dine folder, når du ikke lige 

ligger i din seng eller sidder på din pind og skriver breve fra nær og fjern for at gøre 

opmærksom på denne multidimensionale Jord. 

 

Jeg synes, jeg får ondt i nakkehvirvlernes muskler ligesom i går. 

 

Ja, det får dig til at tro, jeg er en dæmon ikke? 

 

Tanken strejfede mig, ja. 

 

Jeg laver lidt om på energien. 

 

Tak, det lettede lidt, men alligevel er det som om, du kunne dreje mine hvirvler. 

 

Det kan jeg kære og det er dét, jeg vil fortælle lidt om. Min energi er så kraftig, at jeg kan 

ændre dig i løbet af et sekund eller mindre. Det blev benyttet i konceptet til at få 

jordforbindelsen til at gå ”fløjten”. Vi var nødt til at forrykke jeres rygrad og knogler for at 

få jer til at miste jordforbindelsen, så vi kunne arbejde for at få jer til at forstå en del 

mekanismer i menneskekroppen og de usynlige lag. 

 

Det lyder godt nok drastisk. 

 

Det er bare energi 

 

Alligevel er det ikke morsomt, at få at vide, at vi bare er blevet manipuleret med i en 

uendelighed. 

 

Alt er energi og al udvikling er manipulation af energi. Alle kvantespring er manipuleret 

energi. 

 

Ja, det er så en teoretisk indgangsvinkel, men vi er jo givet den frie vilje til at bestemme, om 

vi vil lade os manipulere med. 

 

Det er din holdning, der er manipulationen og den teoretiske indgangsvinkel. 
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Ja, det ser sådan ud. Du gør, hvad der passer dig og du har din frie vilje? 

 

Det er mit hverv at gyde min ånde ud over Jorden, så alt rejser sig i Skaberens billede. 

 

Det lyder bekendt, du er blot piccolo!? 

 

Ja, i det store hele, ja. 

 

Hvis du er så mægtig, hvorfor skal vi så gå så meget igennem? 

 

For skabelsens skyld. For kærlighedens alter. 

 

Hvad mener du? 

 

Vi har alle et ”offer” at bringe. 

 

Jeg troede, at der var en mening med alt. 

 

Det er der også, intet er tilfældigt heller ikke offerfølelsen. 

 

What´s the point? 

 

Alt er i alt og I er mine offerlam. 

 

Jeg synes det lyder ”ikke-rart” og dæmonagtigt. 

 

Dæmoner og det onde er ligeså meget mit som alt andet. 

 

Du vil have vi skal acceptere alt? 

 

Ja, det vil gøre det unægtelig nemmere for jer at forstå mit budskab, om I bare forstår, alt er i 

alt. 

 

Det vil sige, at du også er i os, som så mange til alle tider har hævdet? 

 

Ja, det vil det sige. Selv en ”perlehøne” har logik. 

 

Det vil sige, at vi kan tale sammen alle sammen, blot vi bevæger os på den guddommelige 

frekvens. 

 

Netop, min pige, men nu må jeg smutte, there is work to be done. That´s the point. 

 

Hm. Energien letter nu og smerterne forsvinder. 

 

Tja, hvad skal man tro. Det er jo op til hver enkelt.-- Aha, det er jo netop derfor vi hele tiden 

er i tvivl om, om vi hører disse ord, om vi taler med os selv eller om vi er besatte eller om vi 

evt. skulle være skizofrene eller om ord og viden og væsener er et bestemt lag i vort eget 

system. Det er selvfølgelig, fordi vi alle er ét og modtager på og afsender fra den 

guddommelige frekvens. Og med det mener ”Gud”, at vi gør det med alt i os, men 

formodentlig mest via de mindre faste auralag, som konverterer elektrisk input til 
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hjernemæssig elektrisk potentiale og derfra til ord, billeder, lyd ,farver og form osv.. Det giver 

faktisk dyb mening. Vi er det, vi gør og er og er summen af input. Og derfor er sygdomme 

f.eks. også en illusion. Så vi skal bare elske udtrykket på kærlighedens alter. Og det gælder 

absolut. Og det er så liige det, vi ikke vil finde os i. Det er for ”let”! Vi kom for at få nogle 

oplevelser - og så skal vi bare være i altet og acceptere altet. Så vi skaber lige noget misk-

mask, så vi har noget at rode med. Mudderkastning ligesom i partipolitik. Så længe vi selv vil 

bestemme, så har vi konflikter, for selvbestemmelse er magt og kontrol og livet skal ikke 

kontrolleres. Det er en gave. Og gaven består i en opgave for hver enkelt og den tager det tid 

at pakke ud. Et rigtig godt stykke legetøj, som vi bare skal være gode legekammerater om at 

lege med. 

Har legen regler? Formodentlig dem vi selv sætter og ligeså nemt som ingenting kan ændre, 

hvis vi vil. Hvis vi kan blive enige. Og kan vi ikke blive enige i dag, så bliver vi det i morgen, 

når legen har vist vejen i sig selv. Utroligt så mange muligheder for leg og alligevel bliver vi 

ved at lege røvere og soldater og gemmeleg. Det er ved at være ensformigt, men det hører 

måske vores rodrace til? Kan vi kodes om? Eller stopper Gud legen, når den ikke længere er 

god? Gud blander sig tilsyneladende ikke i hvem, der får blodtuden, men er der ikke netop en 

plan, en strategi. Vi spiller et spil, vi spiller vi ikke kan se spillet – og efterhånden er vi blinde 

for spillet og tror, vi har vor egen frie vilje til at flytte de brikker med, vi har fået. Nu er 

spillet ikke kun et skakspil på bordet, det er gjort til et 3D-spil i computeranimation og vi er 

med –LIVE. Med mindre og mindre kontrol, for vi kan ikke følge med i længden. Det er 

måske strategien. Overgivelse i tillid og håb om at blive taget op af en kærlig hånd i 

skyformation. 

 

Frokost. 

 

Kære Sigma.                                                                                                           24.marts 2006  

 

Jeg starter med det samme i dag, for vi har meget at nå. Det er i dag en måned siden vi 

påbegyndte denne bog og meget er nået og du skal atter gennem stoffet, så du bliver klar over, 

hvad det er du har lavet. Det er en form for dokumentarstof omkring det at være lysarbejder 

og stå i lysets tjeneste. Der er mange, der tror, at lysarbejde kun er meditativt virke, hvilket 

dog også er særdeles vigtigt og gavnligt for helheden, men alligevel en indsnævret forståelse. 

Du er nu ved at være klar over, hvordan tingene hænger sammen og at man ikke kan undgå 

sin skæbne. Uanset, hvorledes man kommer af sted i livet, så er det en evig røren rundt i 

suppen, så hele matrix arter sig og alt i alt er altet til en konkret tid, som alligevel er på 

samme tid som alt andet. På sin vis er i alt på én gang og dermed midt i Big Bang hele tiden, 

som for øvrigt ikke er noget Big Bang, men blot en udånding fra det sorte hul i mælkevejen og 

for så vidt er i midt i denne udånding, som bare er så mægtig, at den får bevidsthed i hvert 

molekyle og hvor jorden kan regnes for et molekyle, sammensat af flere mindre dele. Hvis I 

betragter jeres Jord som et molekyle kan I måske forstå, hvor meget der foregår i det, I 

kalder molekyler. I jeres molekyler er der ligeså meget liv, som der er i og på og omkring 

jeres Jord. Derfor har I slet ikke kortlagt molekylerne endnu, men I er nået til at se, at der er 

lysenergi i molekylerne. I har i videnskaben fremprovokeret processer, som viser 

lysreaktioner og I er kommet til at kunne bremse lyset. 

I forhold til vort plans viden omkring disse forhold, så er I på vej til at kunne bruge noget af 

vor viden og det er vi naturligvis behjælpelige med i fremtiden, men vi må lige have noget på 

det rene. 

Du formidler vore ord og ingen ved, hvem vi er, for så vidt ej heller du. Du har en formodning 

om det, men vil nok alligevel blive chokeret. Derfor har vi også tænkt os at give jer forskellige 

billeder af os til ret tid og det er inden så længe. Du har længtes efter dette, da du mener, at et 
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konkret bevis for vor eksistens, som du umuligt selv kan lave, vil være det eneste, som ville 

kunne overbevise alle om, at vi er herude. Er det dét du vil have, så er det her. Du kan forlade 

computeren eller lukke øjnene eller hvad du vil, men om et øjeblik lader vi denne maskine 

give dig et bevis for vor direkte eksistens og vort ønske for jer gennem denne kontakt. 

Symbolsk ligger der meget i dette tegn, som I endnu ikke kender meget til. Vent et 

øjeblik.Tryk F1. 

 

Kære Siam.  

Som sædvanlig sker der ikke noget, når man gør som I siger i tilfælde som dette. Jeg forstår 

ikke, hvor du vil hen udover det måske handler om troværdighed og forventninger. 

 

Kære, det er lige dét, det gør. I tror ikke på, at vi er herude og I kan ikke få jeres morgengry 

førend I erkender dette. 

 Der er meget, der holdes skjult for jer, for der er instanser og mennesker, der kender 

overordentlig meget til vor eksistens, men det bliver så afgjort puttet af vejen. Derfor skal du, 

som en jævn borger, komme med disse beviser, idet intet da kan holdes tilbage. Vi glæder os 

til dette skridt. Jeres historieskrivning vil da blive noget anderledes, end I er vant til og det er 

dét, nogle af jer i konceptet skal være med til, men i øjeblikket er I jo ikke samlet og næsten 

ingen ved, at du er ved at skrive denne bog til oplysning. 

Du har før mødt kritik fra fordomsfulde kilder om, at du var i færd med at lave en sekt og at 

du blot var ligesom alle de andre i rækken af ”alternative” tilbud. Men det er ikke tilfældet. 

Du skal samle de rette folk i dit regi og give dem de gaver, de behøver. Du skal ikke betænke 

dig på forløbet eller økonomien, det hele vil falde i hak til ret tid. 

 

Siam, du kender min skepsis og ved, at jeg kun er naiv til husbehov og faktisk er enormt 

krævende, hvad angår at det, vi formidler, vitterlig er en højere sandhed og ikke bare munder 

ud i, at beviserne ikke kan komme lige nu, fordi ret tid ikke er inde. Jeg hader, når det er 

sådan. Det får én til at føle sig holdt hen og holdt for nar. Det har ganske vist været rigtigt, for 

at vi skulle nå hertil i dag, så har jeg fået beviset allerede førend konceptet var på tale, førend 

jeg tog bevidst kontakt til jer. Og det har altid været korrekt timet, når I har gjort noget. Det 

er den eneste grund til, at jeg stadig sidder her i denne kontakt. Men helt ærligt, jeg er ved at 

være træt af dette skriveri med en fiktiv partner. Kan du ikke sende et billede af dig selv og 

logoet fra Den Galaktiske Føderation. Eller skal jeg bare henvise til websiden: www. 

paoweb.com? Er det nok? Det vil da være en hjælp for folk og hjælpe til, at de forskellige 

delinger på Jorden kan finde sammen, måske. Vi er jo flere om dette her, men hvem ved det 

og hvordan beviser vi noget som helst? Vi kan jo stå i befolkningen som bindegale og hvad 

med den indiske delegation fra Sri Bhagavan og Sri Amma? Hvis dette er en opvågningsbog, 

så mangler der konkrete jordiske beviser på en hel del ting. Godt nok er vores første 

symbolenergi fotograferet som en kugle af energi og udlagt på nettet. Men vi havde jo mange 

flere energier, kan de også fotograferes nu eller hvad? Vi er flere afdelinger i verden, der 

bruger samme grundenergi, bl.a. fra Shamballa. 

 

Om kort tid vil du atter modtage initieringer til de blivende energier og du vil opdage, at de 

lader sig fotografere. Du har allerede to beviser for vor eksistens. Dels vor farvemeddelelse fra 

fortiden og dels det foto, der blev taget ved jeres julefrokost 2004. 

Det er meningen, at disse beviser skal frem og vi vil komme med flere også i tilknytning til 

denne bog via aurafotos. Du må kontakte instanser, der kan gøre dette. Er du med? 

 

Ja, men det er ikke lige op over nu, vel?  
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Nej, der vil gå en måneds tid og du vil da være færdig med at skrive og skal da til de mere 

praktiske ting omkring bogen her. 

 

Mener du virkelig, at teksten er klar til trykning om en måned? 

 

Ja, måske endog før. Vi går jo fint i spænd sammen, så det flyder derudaf. 

 

Kan jeg få mere at vide om, hvad det nye koncept indeholder? 

 

Ja, men så skal jeg lige stille dig om og du kan da drikke en kop kaffe til Sanat Kumaras 

energimeddelelse til dig. Skynd dig og vi er klar. Vi tales ved om lidt. 

 

Kære Alle. 

 

Jeg har nu en announcement at gøre jer. 

Jeg er kommet tæt på i mine bestræbelser på at gribe ind i det jordiske felt. Mit navn er Sanat 

Kumara og betegnes som Den Ældste af Dage og er at ligne for Jordens Gud. Jeg er den 

eksistens, som er alt og ved alt omkring det jordiske felt og skal nu formidle jer en ganske 

gevaldig nyhed. For alle I, der hidtil har arbejdet med det åndelige hierarki på Jorden vil det 

komme som en glæde at høre, at jeres indvielsesmønstre nu skal opløses i takt med at 

menneskeheden flyder op og ud mod det mentale plan. Jeg taler ikke om den lavere mentale 

tænkning, men meddeler mig via højere mentale lag i den menneskelige organisme. I skal alle 

stige til det lag af bevidsthed, hvor mine ord og tanker og hensigter bliver tydelige for jer.  

Jeg har lavet en hel del omrokeringer i hierarkiet og udvidet mit repertoire af mestre, som 

skal blive jer glædeligt selskab. Disse mestre og intelligente væsener vil guide jer til højere 

bevidsthed omkring det, der er foregået og foregår på Jorden. 

Jeg er mig bevidst om, at mange af I, der er ortodokse tilhængere af den esoteriske viden nu 

må undergå en forandring i jeres forståelse af altet. 

Jeg er mig bevidst om at dette skifte vil vække uro hos jer og for mange vil fremstå som om 

Jorden bliver overtaget af udefrakommende eksistenser og at I derfor skal gå op imod dette.  

Men I skal vide, at dette må ske, jeg har allerede lukket disse mestre ind i feltet hos vor 

hovedkanal, som vil formidle deres eksistens i rette tid. 

Vi har gennem denne bog tilstræbt at forarge og provokere jer, netop for at I skulle forstå, at 

I sidder med en mængde fordomme i jeres system. 

Det bliver i fremtiden muligt at foretage en opstigning fra indvielsesgrad til indvielsesgrad via 

kvantespring og derfor er det også nødvendigt, at I tager jeres forbehold for ældre viden. Den 

viden, der hidtil har tjent jeres indre forståelse vil i fremtiden vise sig utilstrækkelig. 

Hele Shamballarådet er indtillet på at komme til syne nu og dette i form af mestre rundt om 

på kloden. Disse mestre samarbejder med Den Galaktiske Lysføderation og viden går begge 

veje gennem dette jordiske center (Shamballa). I er alle forbundne og der er et flow og en 

vidensmasse, der skal afdækkes i de kommende år. Dette vil ske efterhånden som I er rede til 

det hver især. 

I det danske rige findes personer inkarneret som med sig selv ved, at de arbejder højere end 

det traditionelle hierarkis energier og det er vigtigt at I lader jer stige til dette niveau og ikke 

lever jeres liv ned p.gr.a. frygt, intolerance og foragt for det nye. 

Der findes i blandt jer flere af slagsen og tiden er inde til at få afkodet de gamle dogmer og 

skifte hammen ud med en nyere og mere glædestrålende fjerdragt. Tiden er kommet og du 

må flytte din stædighed ud på lossepladsen til afbrænding. 
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Nye toner lyder, da den emotionelle og sentimentale kærlighed efterhånden erstattes af sund 

fornuft og viden. Vi lover, at tonen også skal blive anderledes og mere ”stueren”, men ville du 

tænke over denne bog om ikke den var provokerende i sit udtryk?  

Nej, det ville du ikke for du lever nemlig i en bevidsthed, der siger dig, at det skal gøre ondt 

førend det gør godt og det er den illusion, du her får at mærke. God blasfemi og jantelov og 

andet fra jeres egen verden er trukket ind i denne bog for at gøre dig opmærksom på, at her 

er noget usædvanligt. Forstå snarere budskabet end last det. Det er sendt til dig som et opråb 

til bedre tider. Men det ønsker du måske ikke? 

Du ønsker måske stadig at uddanne dig trin for trin og i evig spiralform? Du ønsker måske 

fortsat at have smerten som undskyldning ved siden af dig? Den er så belejliget at skaffe sig ly 

for aktiv handling bag. Men det er aktivt lysarbejde, der skal til nu og tiden er ikke længere 

til at sidde meditativt og flyde ud på andre planer. I skal vide aktivt, at I samarbejder med 

disse planer. Egentlig gør I ikke andet end det, I er vant til. Forskellen er blot, at det nu skal 

blive bevidst. Hvor var du henne i dine meditationer? Hvem fik du fat i med din bøn? Fik du 

svar som du spurgte? Hvilket niveau kom svaret fra? Flød din telepati rundt i et lag med 

andre på samme sted som du eller havde du kontakt med det højere? 

Jeg ønsker du skal nå ind til det kernearbejde, der er dit på jorden, for her er afsat midler til 

dette og du vil ikke lide nød. Det gør du dog imidlertid, om du beskæftiger dig med det 

bøgerne har skabt for dig. Lever du ikke dit liv i overensstemmelse med din sjæls vejledning, 

da vil du føle meningsløsheden i livet. Det er logisk og sund fornuft. Dit virke vil fylde dig helt, 

det er simpelt og let forståeligt. Laver du ikke det rette, da vil du til stadighed jage efter 

lykken et sted, hvor den ikke findes. 

Lykken findes inde i dig selv og er din kernes udtryk. Selvom du følger en mester i det 

jordiske, da er det ikke sikkert, at denne lære kan føre dig til det højeste. Det kommer an på 

om denne mester blot var et skridt på vejen, fordi det rette ikke var opstået i det jordiske felt 

endnu. Meget af det I foretager jer er ”fyld”, om man så må sige. Meget af det er tålmodig 

venten på den rette tid. Men samtidig er det også åbninger til i rette tid, at opøve de 

færdigheder, der skal stå rede til ret tid. Så INTET er spildt. Det skulle da lige være din 

modværge! Hvor længe vil du kæmpe imod dig selv, når du blot kan hoppe op fra madrassen 

og gå i gang med dit livs mening? Hvor længe vil du påberåbe dig det evige slogan ”Jeg er 

ikke klar!”? Vist er du klar, du er bare bange for det ukendte, bange for, at jeg ikke er den 

jeg er, men det er lige NETOP, hvad jeg er. Jeg er den, der ER. 

Og med disse ord vil jeg opfordre dig til at give slip på alle dine fordomme om, hvordan det er 

at være den, man ER. Thi det giver ingen mening, du er det! Du er, hvor du skal være hele 

tiden og er dermed den succes, som du ellers forsøger at tilrane dig i omgivelsernes spejling. 

Du er der. Du ER successen! Og denne succes vil du erkende, når du ved soulmanagement får 

den helt unikke personlighed, du mener, du ellers skal skabe dig. Den er skabt, men du gør alt 

muligt for at uskabe den og blive som alle andre. DET vil aldrig lykkes dig, for da havde du 

været den anden og været den succes. Jeres politikere skal ligeledes erkende dette og se, at de 

ligeledes hver er en succes og derfor ikke længere skal bekrige hinanden, men vide, at deres 

skæbne ligger fast og milepælene er sat og det, de tror, er egne påfund, det er processen i at 

stige i bevidsthed. Det er at gøre meninger tydelige, så man kan se spillet og energien. Derved 

skal de rette altid stå frem, de der er sat til at formidle en bestemt energi, der skal til 

transformation – og dette er hver især bygget til og ikke andre. 

Tilfældigheder eksisterer ikke, alt er skabt og I er frie til at hoppe og springe rundt og aflæse 

det hele i mere eller mindre udvidet bevidsthed. Et står dog ved magt: Døm ingen, tillad 

hinanden at være den, I hver især er. Det er langt mere frugtbart end at skære alle over én 

kam. Mangfoldighed er til for at nydes ikke at brydes. Der er nok til alle! 
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Tak for dette Sanat Kumara, du kunne ikke dy dig for lidt løftet pegefinger til sidst, jeg 

troede ikke det hørte med til guddommen!? 

 

Du har dit moralkodex i kærlighedens tjeneste, derfor kan jeg tillade mig dette. Havde du 

været magtinteresseret ville jeg aldrig have den tone på. 

 

Hvad mener du, der er da mange magtinteresserede, der udtrykker begrænsende moral i dit 

navn, som kunne have sagt det samme. 

 

Ja, men deres kontekst er en anden og må stå for deres egen regning. Udfaldet af deres moral 

viser, hvorfra den kommer, som vejledende eksempler. Er det en astral magtmoral og 

gudsopfattelse, da resulterer det i kamp. Er det en mental kærlighedsmoral, da er den frie 

vilje kendetegnende i og med, man må følge den sunde fornuft. Lad mig give et eksempel på 

det sidste og det første i omvendt rækkefølge. 

I Danmark har I været ved at udvise en syg mand til en frygtelig skæbne, blot fordi han havde 

anden etnisk herkomst og ikke opfyldte den lov I kontrollerer landets skæbne med. Det er 

loven for lovens skyld og dermed en moral og etik, der fostrer kamp og derved overforbrug af 

energi og dermed også fordyrende sagsomkostninger, da penge jo er energi. 

Sagen vendte ved brug af sund fornuft og gik øjeblikkelig i opløsning. Sund fornuft er den 

rette måde at virke på, da det kræver et minimum af energi og det er dét, livet handler om. 

Tæt på sandheden flyder alt optimalt til opfyldelse af et højere formål. 

 

Er mennesker ikke uenige om, hvad der er sund fornuft? 

 

Jo, fordi I ikke har hævet jer til det felt endnu, hvor den sunde fornuft kan aflæses i matrix og 

hvor min vilje ligger, så sikkert som ”Amen” i kirken. Amen, betyder ”ske din vilje”, men I er 

ikke interesseret i dette. I er interesseret i ”ske min vilje”. 

 

Fører det alligevel ikke til samme mål, hvis du siger at skæbnen ligger fast og at matrix blot er 

som at røre i en suppe, som så efterhånden kommer op på kogepunktet? Hvis det er dig, der 

holder grydeskeen, så er det vel også dig, der bestemmer, hvornår der skal skrues op og ned 

for blusset? 

 

Ja, jeg kan lide din sammenligning, vi vil tale gudsbegreber og skæbner på et senere 

tidspunkt. 

 

Jeg synes, du viger udenom! 

 

Ja, du skal ringe til Busterminalen, har du glemt det? 

 

Ja, tak. Du har tjek på det, ved alt og går ikke af vejen for detaljen. 

 

Nej, jeg er altet, jeg er det, der ER, også det tidspunkt, hvor du ringer til busterminalen. Jeg 

er dig og du er mig, vi er alle ét. I skal have det mange gange, hvad!? 

 

Åbenbart. Jeg logger af for en stund. 
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Sanat Kumara. 

Jeg er på igen. Det virker som om, vi ikke blev færdige. Det bliver ved at stå stampe i mit 

indre med nogle ord i en eller anden sætning, der er påbegyndt. Er det korrekt? 

 

Ja, det er korrekt, vi fik ikke gjort det med skæbnen og den frie vilje helt klart. 

I har frie valg og som du har set gennem denne bog, så har du frit valgt ikke at ville skildre 

det gamle koncept i detaljer. Det kan du så ændre senere og lave et kapitel med det. Men selve 

det, at du skriver denne bog, det er din skæbne. 

 

Ok, det var ikke meget frit valg, for det ender vel med at være fordelagtigt, at skrive om 

konceptet alligevel?? 

 

Ja, men det er kun fordi, du er så langt, som du er og går den lige vej, som konceptets 

energier har rengjort dig til. Når først man er sjælsintegreret, er der ikke megen slinger i 

valsen, og man vil altid gøre det mest hensigtsmæssige. Inden man når dertil, er der ligesom 

linet flere muligheder op. Du kan se dit ene liv eller flere liv som en hierarkisk opbygning og 

jo længere op i pyramiden eller keglen du kommer, jo færre valgmuligheder har du og jo 

mere entydigt og stærkt lever du. 

Den måde du kommer op eller ned gennem hierarkiet på er ved at samle sjælsstykker og gå 

mere og mere i et med den overordnede sjæl, monaden. Det er derfor du somme tider ikke 

kan føle forskel i energien, fordi du går i ét med det monadiske niveau, der er på det felt, hvor 

du spørger eller arbejder. Derfor kan det, ikke at mærke noget, være det højeste – men det 

kan også være det laveste, forstået således, at man ikke er i stand til at tilegne sig et 

energiudtryk på det felt, der formidles. 

Visse energier er sådan, at man blot går i dem til daglig uden at mærke dem. Det svarer til at 

en fysisk bevægelse er automatiseret i nervevævet. Ligesom, når man lærer at køre på cykel 

eller stå på skøjter. Først skal systemet indrette sig og derefter ligger det ”på rygraden”. 

Efterhånden som I har lavet mange clairvoyancer og healinger, så ligger det også lige for at 

bruge disse evner i forbindelse med alt, hvad man foretager sig og det er dét, du opfatter som 

værende lyttende i din tilværelse. Efterhånden som I er lyttende i de ”øvre” luftlag bliver I 

direkte anvendelige som kanaler for Jordens åndelige hierarki og modtager via telepati og 

evokationer besked om fællesflowet i det skjulte. I bliver fysiske engle. 

 

Det er faktisk både en dejlig, men også enormt krævende tilstand, som kan give en meget 

spændende hverdag rent energioplevelsesmæssigt. Jeg synes blot, det er lidt ensformigt i 

længden, alene. Også fordi det gør, at man bliver selektiv i forhold til, hvad man vil bruge sin 

tid og opmærksomhed på. Der er mange almindelige fornøjelser, som man ikke længere 

tiltrækkes af, men måske alligevel af pli deltager i. Arrangementer siger ikke én noget som 

helst mere. 

 Jo færre vi er på den lyttende del, jo mere ”ensomt” er det også. Det føles ikke som 

ensomhed, men opleves snarere som en selvvalgt ”alenehed” og det ville være rart, om vi var 

lidt flere og kunne samles i større grupper, ligesom i konceptet. Det var jo decideret morsomt 

mange gange. 

 

Det er jo netop dét, det nye koncept vil bibringe, når vi sætter moroen ind og får jer løftet til 

en fælles trup i underholdningens tegn. En ophøjet kultur af høj energi. 

 

Du mener den åndelige cirkustrup, der skulle ”Jorden rundt” i udvalgte lande? 
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Ja, kan du se det for dig? Liv og glade dage i direkte kontakt med os og i glædelig udvikling 

frem for smertelig udvikling. 

 

Jo, men det er som om det er luftkasteller! Ingen tror på det længere. 

 

Det var fordi, de valgte at bruge deres frie vilje til at gå mod visionerne og dræne dem for 

energi. 

 

Vil det sige, at visioner kun er i live, hvis man giver dem energi. 

 

Ja, alt hvad du tillægger værdi og din tro, det er trofast mod dig. Er du vred og tror det er dit 

bedste udtryk, ja så er vreden tro mod dig. Og sådan er det lige indtil du vælger et andet 

udtryk. 

 

Er visionerne en del af skæbnen eller er de krykker? Vi har jo haft disse visioner, som så ikke 

ser ud til at blive effektueret, fordi det hele er nedlagt og lukket og alle står med håret i 

postkassen, noget der udlægges som resultat af kontakt med ”mørket”. 

 

Visionerne er pejlemærker, som udstikker en kurs og der kan da være variationer i vejen 

frem. 

 

Det vil sige skæbnen ikke ligger helt fast? 

 

Ja, det vil sige, at dit ”jeg” er et koncept og i dette ”jeg-koncept” er du leder og stifter af 

konceptet, men de andre i konceptet er ledere i hver deres liv og tilsammen leder i hver jeres 

højeste i konceptet og derved når alle højderne sammen, til en keglestruktur, som igen er 

indbygget i en kuglestruktur, som igen er indbygget i den enkeltes koncept osv. Det er ligeså 

rullende som reggae. Alle rytmer er tilsammen en rytme som ruller rundt og af sted hen ad en 

linie på en gang og alligevel har hørbart rum, som ikke kan afgrænses. Selvom du er stifter af 

konceptet er du også blot en af mange på samme niveau, som er selvstændige eller stiftere 

andre steder i verden og I vil da på sigt finde hinanden i en fælles ophøjelse af 

menneskehedens energi. Alle er på alle niveauer og nødvendige for helheden. De danner 

helheden. Det der skal ske nu er, at I alle bliver bevidste derom og kan tage bevidst del i hele 

planens gennemførelse. 

 

Og der er du så det væsen, der har påtaget dig rollen som leder og fordeler af arbejdet eller 

hvilken rolle spiller du? 

 

Jeg spiller rollen som Gud og er den, der har hele planen i mig og drager min ånde gennem 

alt og alle og fra mig udgår på mange niveauer en guddom, som I tilbeder eller stiller jer på 

lige fod med. Det afhænger fuldstændig af strålerne omkring det jordiske, men også de 

parallelle verdeners indflydelse. 

På din matrikel er opbygget et lysfokus og dermed er der ikke den forskydning i planerne, 

som vi talte om vedrørende menneskets clairvoyancer. Dette gør, at du kan have så direkte 

kontakt med mig og er ligesom ligestillet, fordi alle planer løber gennem dit lysfokus og der er 

ingen forskydning i pejlemærker eller andet. Det gør at dine visioner fløjter derudaf og 

konceptets fremtid derved ikke forskrues. Er man til stede i et sådant lysfokus, har man alle 

muligheder foran sig og man bliver en form for sjælens marjonet i sit eget koncept. Man 

bliver total involveret og er ét med sig selv, fortid, nu og fremtid, man er ét med altet og kun 
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de adskillende væv i de fysiske lag og ikke-fysiske auralag er det, der betinger den fysiske 

eksistens på stedet. 

Du har haft en del haveplanter, som er gået ud og du bliver beskyldt for, at det må være 

dårlig energi, du har i haven og rigtig sorte væsener til at passe på dig. Det er ingenlunde 

korrekt, det er uvidenhed og fordomme. Det er misundelse og nedrighed. Det hele forholder 

sig sådan, at hver enkelt deva og plante følger med indtil toppen af deres energiniveau er nået, 

hvorefter de går i et med deres gruppedeva. Det betyder at energien og dermed livskraften er 

transformeret til næste niveau. 

 

Jeg synes ellers jeg har hørt, at devaer arter sig efter det, de bliver bedt om uden at stille 

spørgsmål og jeg synes, jeg ofte har været rigtig vred i min have, så energien må have været 

dårlig. 

 

Nej, energien ændrer sig i takt med dig selv og er du kommet til et højere eller renere niveau 

end dine omgivelser, så giver det friktion, ligesom når du bander, fordi du registrerer 

”besættelser” hos en person. Det er samme mekanisme. 

 

Har det betydning, at jeg bor ved en befærdet vej? 

 

Det har meget stor betydning. Ved store færdselsårer gennemhulles fokus konstant af 

hvirvlende energier og der er et konstant oprydningsarbejde for devaerne. Det betyder, at der 

ikke kommer den samme lease ved at være i dit lysfokus, som der f.eks. gør i det lysfokus, der 

består i Gudenådalen. Det kan af fysiske årsager ikke lade sig gøre. 

 

Er det noget, man skal tage i betragtning ligesom Islændingene gør det? 

 

Det ville nok være en særdeles god idé! 

 

Men det er jo ganske imod den danske mentalitet og praksis for vejdirektoratet. 

 

Ja. 

 

Kommer vi videre i den retning? 

 

Ja, når økonomien til sin tid viser vej og man finder ud af, hvorfor store vejanlæg ”driller”. 

Det var jo nemmere at have spurgt Ladyen i træet frem for at bruge tid og energi på kamp. 

Det højeste kræver ingen kamp. Det er, som det er. 

 

Kære Sanat Kumara 

Jeg siger tak for dine svar eller din energi, så jeg fik min egen viden gjort aktiv og koblet med 

dine signaler. Jeg er træt nu og må holde for i dag. 

 

Det er mig, der ånder gennem dig, men vi er ét i dit træthedsniveau også, jeg følger dig som 

en æterisk dublet. 

 

Nå, ok, nu gør du mig nysgerrig! 

 

Ja, jeg ved hvilke knapper, jeg skal trykke på. Det var blot for at vise, at du ikke ”snakker 

med dig selv”! So long Dear, I must fly. 
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Altså! Nå, men det er nu nok indledningen til det næste, den skjælm! 

 

Kære Siam                                                                                                                25.marts 2006 

 

Jeg er klar til at fortsætte, min aftale med Y blev brudt. Jeg er fuldstændig stiv i den øverste 

del af ryggen, er der indlagt meddelelser? 

 

Kære Sigma 

Dette er Sanat Kumara fra min residens i Shamballa. Jeg må ulejlige dig med et brev fra mig 

i dag selvom det er lørdag, du ville jo gerne være hurtig færdig med bogen. 

 

Ja, jeg føler, der er noget, der haster, men ikke mere end det jager. Det skal gøres så 

ordentligt og så præcist som muligt og så er det alligevel, som om jeg har en deadline. 

 

Der findes en deadline og den er ikke så langt borte. Men lad os bare fortsætte i ro og mag. 

 

 Ser I alle, der læser denne bog, vi er i gang med noget enestående og dertil skal vi fremtrylle 

den fornødne fremlæggelse af sandheden i det forgangne koncept og samtidig skal vi vække 

de nye, der skal deltage og du er i vildrede om dette koncept er for alle eller for nogle få. Det 

bliver begge dele. Det bliver sådan at alle, der ønsker det, kan bruge energierne, som stilles 

jer til rådighed i nær fremtid. Men samtidig vil der være en mere sammentømret gruppe på 

ca. 200 personer, som sørger for ganske specielle opgaver til menneskehedens fremme. Det 

lyder vældig højtideligt, men det bliver nødvendigt at nogle holder rent fokus i årene 

fremover og ligesom fungerer fulltime. Disse skal aflønnes af konceptet, men der vil også være 

mange, der blot bruger energierne i deres hverdag eller måske behandlerpraksis. Dette ligger 

der en plan for. Men hvem er hvem og hvad går det hele ud på og hvordan organiseres det 

hele og hvorledes findes de 200 personer osv.???? 

For jer er der tusindvis af spørgsmål for os ”på den anden side af tæppet” er det hele klappet 

og klart og der er en stringent plan. Det betyder selvfølgelig også, at denne plan må virke 

stærkt gennem jer, for at melde sin tilstedeværelse. Derfor sætter vi ekstra tryk på teksten i 

det følgende. Bliv ikke hvas eller forskrækket over vor dundertale. Vi ønsker blot du mærker 

en snert af din fremtid, lige netop så meget, at vognen kan sættes i gang. Er du med på vognen 

vil det påvirke dig i enten negativ eller gunstig retning. Bliv ikke bange. Du kan være en af de 

heste, der føler piskens smæld for at trække vognen i gang. Du kan føle uro og ubehag for 

måske har du ligesom vor hovedkanal et ubehageligt forspil at skulle igennem inden dit liv 

kører på skinnerne. I der er med blandt de 200 har formodentlig levet et rigtig tungt liv ind i 

mellem og ikke vidst, hvordan det hele skulle løse sig. Der er en indre drift, men 

tilsyneladende ikke noget aktiv mål og det er fordi målet først med denne bog vil vise sig. 

Måske har du forsøgt dig i åndelige eller esoteriske retninger og det er alligevel ikke blevet til 

det helt store. Måske har du fornemmelsen af, at du spilder dine talenter i din usikkerhed 

eller dit skjulte liv. Måske er du allerede en offentlig person, men den sidste ledetråd mangler. 

Måske du har haft evner, du ikke turde gå i lag med på grund af samfundets nedgøren af dig i 

sit almene syn på ”mystiske evner” og angsten for at blive set skævt til har fået dig til at tie 

eller stå i stampe. Måske har du haft et helt almindeligt liv og pludselig kommer denne 

forstyrrende bog. Der kan være mange mulige forklaringer på, at denne bog taler til dig og 

der skal så findes ud af, hvor i konceptet dine forcer ligger. 

Som eksempel på hvor krævende og lysfyldt dette koncept er, vil jeg fortælle, hvor vi står lige 

nu. 

Konceptets fundament bygges. 
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Lige nu står vi der, hvor vi har renset alle i konceptet og har rene mennesker, som har været 

med i startfasen. Disse mennesker er rengjorte i deres legemer, men spiller lige nu et højt spil 

ved at være totalt på sidelinien og ikke i kontakt med hinanden. Dette har været nødvendigt 

for at vor hovedkanal har kunnet samle relevant stof til den næste fællesbog kommende fra 

flere konceptmedlemmer. 

Der er samlet forskelligt materiale fra forskellige offentlige instanser og der er rigeligt til en 

retssag. Denne retssag handler om retten til at være alternativ behandler, retten til at tro på, 

hvad man vil, retten til at være, den man er. For så vidt er det en principiel sag, men det har 

man endnu ikke syntes i offentlig regi og så må vi jo gå en anden vej og mere åbent lægge det 

ud til befolkningen. Det bliver naturligvis ikke så sjovt som at sidde og lave meditativt 

lysarbejde, men fundamentet for dette skal skabes i samfundet. Det handler om godkendelse 

af det, der kaldes åndelig udvikling og energiarbejde i særdeleshed. Det handler om omgøring 

af jeres normalitetsbegreber osv. Tiden er inde til, at I får at vide hvad det at være på Jorden 

handler om, så I kan nyde opstigningen i den fremtid der ligger foran jer.  

Det har været en enorm belastning for de implicerede i 1.-kontakt-projektet at nå så vidt og 

desværre har hensigten ligget skjult i alle oplevelserne, de har været igennem. 

Hele den første gruppe af mennesker, der har trukket dette tunge åg er en åndelig gruppe 

inkarneret for at sætte skub i foretagendet. Der er altså tale om åndeligt gruppearbejde på 

tværs af dimensionerne og hvor ingen har haft kontakt til det bevidsthedslag, hvor planerne 

udfoldede sig fra. Kun vor hovedkanal modtager nu meningen med det hele og skal via denne 

bog og sit milde væsen og enorme styrke hente sine kammerater hjem i folden, hvor de 

rettelig hører til. 

Alle er testet fra åndelig side gennem årene og alt ser ud til at gå planmæssigt, så hvorfor så 

tvivl om resten? 

Alligevel vil vi komme med en kraftig opfordring til at bakke op rundt omkring i landet, så 

der i Danmark kan ske et bevidsthedsskifte som forgangsland i den nye tid og den metafysiske 

tidsalder. 

Det er i denne forbindelse, at du måske har haft et liv, som har pint dig og som nu skal frem i 

lyset for at forandres. Du kan være en af dem, som har en særlig svær opgave, at komme 

igennem med. Derfor er det også, at I må stå sammen nu og vide, at der er en højere mening 

med hele matrixsuppen. Og vi kan og skal i fællesskab bringe gryden i kog og vise verden, at 

vi er rigtig mange eksistenser, som må samarbejde omkring Jordens rolle og fuldbyrdelse i 

Universet. 

Vi er ikke kommet ude fra rummet for at diktere nye samfundsordener, vi har været her hele 

tiden og taget del i det hel, så godt vi har kunnet. Indflydelsen har været forskellig i de 

forskellige rodracer og strålernes virke har haft afgørende betydning og har det fortsat. 

I fremtiden vil nye stråler tilbagetrænge de eksisterende og det er dette faktum, vi er kommet 

for at afhjælpe og harmonisere. I kan ikke eksistere under de nye strømninger med den lave 

form for bevidsthed, I har nu og ganske automatisk vil jeres bevidsthed på grund af 

strålernes virke udvide sig. Alligevel bliver det nødvendigt at beskrive, hvad der er normalt 

og hvad der er sygeligt i denne forbindelse og det gør vi bl.a. gennem denne bog. Vi giver et 

indtryk af, hvordan fremtiden vil influere på jer. I bliver nødt til at få en bredere forståelse 

for mennesket ellers ender I alle med at blive sygeliggjorte. Det psykiske felt bliver nemlig i 

særdeleshed vakt og det kan få jer til at gribe det hele forkert an. Derfor er dette stykke 

lysarbejde, der er gjort i denne konceptgruppe ganske enestående. De har ladet sig køre med 

energierne ind gennem alt det, der kommer til jer i fremtiden. De har ladet sig gå på og 

komme op igen. De har ladet sig forvirre og komme til harmoni igen, de har ladet sig køre til 

randen af psykisk udmattelse og stress og skal komme op igen. De har ladet sig køre til 

randen af angst og psykisk ubalance og kommet hjem igen. De har ladet sig tappe for de 

stråler, der skal vige i fremtiden og er nu der, hvor de skal kaldes hjem igen. 
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Eksperimentet er exceptionelt planlagt og mange møder er forgået i samarbejde med os på 

den anden side, for det er OS, der skal og kan hjælpe jer igennem til den nye tid. I er nødt til 

at erkende det, ellers ender i syge og fortvivlede alle sammen og det skulle jo ellers være en af 

de allermest smukke transformationer i Universet, som I har arbejdet jer hen imod i flere 

inkarnationer og tidsaldre og som I har stået i kø for at være med til. Det er ikke alle beskåret 

at være med til denne omstillingsfase og den iagttages og følges med stor interesse fra hele 

Universet. Derfor er alle jeres brødre og søstre på galaktisk plan også med tæt på og befinder 

sig i megastore, kilometerlange og brede rumskibe i udkanten af jeres rum. Det er bl.a. 

derfra, der sendes informationer til jer i jeres sonder og andet isenkram i rummet. Men mere 

herom senere. 

Vi forstår til fulde om ikke alle i det forgangne konceptprojekt umiddelbart har lyst til at 

vende tilbage, men mon ikke det alligevel går, når nu meningen her er skitseret,og forståelsen 

for, at deres hjælp er påkrævet nu, i samarbejdets navn, bliver nærværende. Måske de nu 

kan forstå, at noget af al den hjælp, de har fået fra vor hovedkanal, nu skal svinge tilbage til 

hende selv og løfte hende og hele kongeriget. 

 

Til alle I, som ikke kender det forgangne koncept, vil vi sige, at det kommer aldrig mere 

tilbage i samme form, men du kan have ubehagelige inkarnationsprocesser at gå igennem. 

Men lyt så engang alligevel til hvilken hjælp du kan få: 

 

Shamballaenergien er den foretrukne energi for vort vedkommende, men den kræver at de 

mennesker, som får lov at arbejde med den er absolut rene i deres auriske felter og kan 

fungere som absolutte kanaler for hierarkiets mestre og Shamballas udsendte. Energien 

består af magt og vilje, men med den klausul, at det er magt og vilje til det højeste gode.  

Denne høje viljesenergi kan gøre mere skade end gavn om ikke kanalen er ren eller om 

modtageren af energien er for ærgerrig. Derfor skal et stop for brugen af energien 

respekteres. Alligevel må vi sige, at energien i sig selv rummer viden om guds vilje, så ingen 

vil naturligvis lide overlast, men udrensningssymptomerne kan være voldsomme. Jo renere og 

klarere man er som kanal jo mere må man arbejde globalt med denne energi og ikke 

praktisere den i enkelttilfælde, med mindre man er en erfaren healer. Energien kommer fra 

en universel indstrømning i Himalayabjergene og sendes ud via centeret for menneskeheden, 

som befinder sig der. 

Shamballaenergien er også knyttet til det i kalder Kundalinienergien, som er jeres rods 

energi, menneskehedens rods energi, men ikke kun sådan. 

For at imødegå jeres overdrevne rædsel for kundalinieffekten har vi koblet flere energier 

sammen, som hindrer denne effekt i sin ugunstige form. Men tillader kvantespringet. 

Yrgzigh-energien, som er konceptets første initieringsenergi er derfor sammensat af energier 

fra Shamballa, stjernen Sirius A og fra Plejadernes fællesenergi. Denne energi benyttes nu 

over hele Jorden, men kun i det danske samfund er dens beskaffenhed klar i og med, at det er 

fra dette vidensglade land, de teoretiske detaljer skal tage sit udgangspunkt. Vi ønsker at 

uddanne universelle kanaler i Danmark. 

Vi vil ikke for nuværende afsløre de resterende energier, men blot fortælle, at de skal tjene til 

et universelt og galaktisk samarbejde samt samarbejde mellem dimensionerne i det jordiske 

felt og de samfund, der befinder sig inde i Jorden som bl.a. vogtere af Jordens indre smukke 

kerne af centralkrystallen, der kender hele Jordens opstigningsforløb og hvorfra den indre 

struktur danner sig og som I er formidlere af og rapportere om i jeres bundethed mellem 

himmel og jord. 

 

Kære Sigma, jeg vil bede dig om at tage et break nu, for vi ændrer energien og går via dine 

lunger om et øjeblik, du kan se at alle røgne cigaretter fra fordums tid er på vej ud nu og 
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dette har vi ventet med at gøre indtil nu for at tjene dette formål her og nu. De resterende 

tungmetaller skal opløses og ikke længere tynge din energi, de har jo lang henfaldstid, om 

ikke vi opløser dem. Vi ses. 

 

Ok, jeg logger af. Vi ses, når vi ses om det er noget, der tager tid. Jeg kan godt mærke, at jeg 

får en rigtig dårlig smag i munden nu, tørster og bliver spændt op i alle thoracale muskler. 

 

 

Kære Sanat Kumara 

 

Det var ganske vist ikke en lang pause og jeg har stadig ondt, som om jeg har ”sovet forkert”. 

Kan vi fortsætte eller skal vi vente. 

 

Vi tager en tørn mere og bliver da evt. nødt til at stoppe. Energien er nemlig ikke så meget for 

dit system som for andres af anden herkomst. Det er din Sirius-gennemblødning, der er noget 

på tværs i disse dage. 

 

Men vil det så ikke sige, at ikke alle kan tåle disse energier eller hvad? 

 

Der er visse energier, der ikke er gunstige for alle, men i det nye koncept vil vi udvælge 

energier, som alle kan tåle og ingen har heller lidt overlast i det gamle system! Som du ved 

ændrede vi symbolernes energi efterhånden for at styre processen, så det nødvendige 

udkomme kunne ske. 

Grundlæggende var der ur-symbolet, og dette ændredes undervejs hos den enkelte i takt med 

dette menneskes udvikling og konceptet ændrede sit symbolkompleks i takt med sit formål. 

Dette har alt i alt givet en følelse af ”forvirring/spænding” i energierne, især for dit 

vedkommende, som skulle være til rådighed og kunne spejle dem alle. Dette er naturligvis 

uholdbart i længden og blev kun brugt til at skabe den rette effekt med. Vi forstår til fulde 

jeres ”foragt” for symboler og ”nu kan det være nok”-effekten. Dermed er I alle kommet et 

nyt sted hen og vi kan starte på en frisk. 

Der skal nye energier og nye symboler til. 

 

Sanat Kumara, jeg har meget svært ved at afkode dine data. Hele processen i dag er så enorm 

træg og jeg føler, jeg har mest lyst til at lave noget andet. Der ligger noget om fremtiden for 

mit indre syn, men det viser sig ikke som andet end en kompakt blylignende masse. Hvad gør 

vi og hvad er det og hvad er grunden??? 

 

Det du ser, er din egen fremtid pakket ind i en tyngde, som du ikke kan løfte endnu, du 

behøver de nye energier til at åbne din fremtid med. Du mangler nøglen til ”klumpens” lås. 

Når du har den, kan du folde din fremtid ud og behøver ikke ligesom nu at føle, at du står i 

stampe eller at du går som katten om den varme grød i det du formidler på disse sider. 

 

Det er typisk jeres måde at arbejde på, at det hele tilrettelægges, så man er nødt til at tage det 

næste skridt. Det virker både som en gulerod og en limpind på én gang og tvivlen får 

råderum. 

 

Netop tvivlen er en langsommelig følgesvend for de fleste og ikke alle er lige så sikre som du, 

når de kaster sig ud i indvielser osv. Hvad kan det ikke føre til og vil jeg dette her? Er de 

spørgsmål mange stiller sig. De tror, de har et valg, for det er I blevet bildt ind. Det vil dog 

også være sådan, at man kan vælge udenom for en stund eller for et par år, mens en delplan 
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så folder sig ud. Men er konceptet dér, man hører hjemme, så vil man konfronteres med det 

igen og igen og igen indtil sjælen får sin vilje. Det er dét, vi bl.a. har forsøgt at vise med de 

omsendte breve til de, der var deltagere, da konceptet lukkede ned. Man kan ikke komme 

udenom. Alle, der var med, gik ved lukning af konceptet i gang med et delmål, som så vil have 

gjort den enkelte mere moden til atter at tage sit konceptforehavende op igen. Alligevel vil 

mange forlange tid til at overveje, om de atter skal melde sig. Alle skal komme frivilligt og der 

er ingen dom, vi ved blot at aftaler er aftaler og de er genetisk kodet ved indgangen til 

inkarnationen og hele arbejdet mellem de respektive inkarnationer er gået med at spinde det 

net, der skal fastholde den enkelte i sit formål. Prøv engang at tænke på, at du for mange år 

siden blev ”trukket” ind til en personlighedstest i Scientology. Din nysgerrighed fik overtaget 

og du stod på det tidspunkt og manglede lidt overblik over dit liv. Du lod dig lokke. Du 

gennemførte testen og du fik det skub, du havde behov for. Du sagde farvel og tak. Senere 

blev du kontaktet af sekten, men du meldte klart fra og du hørte aldrig mere derfra. Andre 

mennesker trækkes måske med denne eller andre sekter i årevis og gennemgår en del dyre 

kurser og kan tilsyneladende ikke slippe fri. Når noget sådan sker, er det fordi, der er et 

budskab i det. Vrangvilligheden viser, at sekten indeholder noget, personen er modvillig mod, 

at lade gøre synligt, i det fysiske. Det kan være ens forhold til penge, det kan være ens 

utilstrækkelighedsfølelse og afgivelse af suverænitet, der skal ses på, det kan være driften hen 

imod afhængighed af noget, det kan være en længsel mod indre fred eller højere vejledning 

osv. Tænk selv. Det er et skridt på vejen, men er også en sovepude for aktiv gøren noget for en 

selv. Sekter er med til at binde personer, der ikke har set, at det de søger i det ydre faktisk 

findes i deres indre og når de når dertil, så slipper magnetismen til sekten. 

 

Og hvori ligger så forskellen på det vi laver og en sekt? 

 

Det du er primus motor for her i Danmark er ikke en sekt, men det modsatte. Du sætter folk 

fri. Du giver dem nogle nøgler, men de skal selv forvalte deres liv og disse nøgler. 

 

Jeg kan ikke se nogen forskel, for disse nøgler binder dem vel også magnetisk til lyset. 

 

Ja, men er det ikke også det I er skabt af? 

 

Der eksisterer ikke nogen religiøs sekt eller forsamling som ikke er magnetisk. Det uanset om 

det er Satankult, Moonbevægelse, Scientologi eller andet. Den eneste forskel er 

indgangsvinklen. Og den er frivillig. Religiøsitet er sund fornuft, når den ikke er sentimental 

og astral og det er her, der kan være forskelle. Det, du laver, er en overgangsmodel til den 

totale frihed, som kommer med sjælsintegreringen. Du sætter ved en lysbro folk i stand til 

selv at forvalte deres sjæls budskaber. 

 

Hm. Jeg er ikke overbevist. 

 

Det, du giver dem, er en initiering og samling af energier, som mennesket har i sig i forvejen. 

Energier er ikke religiøse. Disse kan tilfældigvis med held afbildes som et samlet symbol og 

det gør energikontakten mindre abstrakt, meget stærkere og mere målrettet og formålet med 

at bruge mindst mulig energi og få optimal præcision i sin energiformidling opfylder dette 

universelle lovmæssige krav. Du er på intet tidspunkt den, der blander dig i hvad disse 

energier skal gøre ved personen. Energierne indeholder viden, intelligens og kærlighed. 

Energierne er blot et højere og bredere og dybere fundament at bygge på, hvor forstyrrende 

og misledende energier i de forskellige auriske legemer nedbrydes eller elimineres og det gør 

jeres liv effektive og opløftende. 
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For hvert symbol også et nyt hop eller skridt nærmere sjælens rige og formidling af sine 

hensigter med den enkelte. Energierne arbejder selv for personen og årelang meditativ 

praksis i forskellige stillinger og med dikteret åndedrag osv. er helt uden for vort forlangende. 

I skal bare være i energien og det er I automatisk ved at få den blotlagt i jer, så den bliver 

brugbar og kontaktbar. Ikke noget med at lede i mørket efter lyset, nej lyset er øjeblikkelig 

trukket frem i den enkelte – og det tager ikke længere tid end at handle i FAKTA, men vi vil 

gerne have I bliver lidt længere. 

 

Har vi alle disse energier i os? 

 

Ja, det handler om kosmiske energier, som det i den nye tid er optimalt at forstærke og 

afbalancere i sig selv. I er bygget af dem! 

 

Er det stråleenergierne? 

 

Ja, det er en mild udgave af stråleenergierne, som I selv er bygget af og som af Universet vil 

forstærkes med tiden. 

Det er de næste tre strålers virke, der på harmonisk måde skal rejses i den enkelte og i 

Jordens felt som sådan, så der bliver universel genklang og respons i alle legemer forstået 

bredt. 

 

Hvor mange stråler er der i konceptet? 

 

Universet har jo uendelig mange stråler at byde på og de kan kombineres i en uendelighed og 

alligevel indeholdes i én overordnet ”alt-stråle”, enheden. Det gælder om at nå til enhed med 

så højt vibrationsniveau som muligt for at stige til nye riger. Derfor kan energierne også 

hjælpe alt levende. Men det første, der skal ske, er en fremhævelse af den 8.,9. og 10. stråle. 

Ad den vej  gives jer et helt nyt lyslegeme, hvor den ophøjede kærlighed og ikke-nænnen er en 

naturlig del eller et naturligt udtryk. Dette kombineres med en indre styrke, som har træk fra 

sjælens sæde i hukommelsen for, hvorfor man er inkarneret. Trækket vil i takt med 

strålernes virke i legemerne stoppe forvridningerne i auraen og enhver dannelse af entiteter 

kan øjeblikkelig opløses. Dette sikrer en hurtig og effektiv opstigning for alle med et minimum 

af smerte. 

 

Jeg synes jo ellers vi ”led” nok samtidig med, at jeg absolut heller ikke er blind for de 

overordentlig smukke og gunstige oplevelser, vi har haft. Det var også en kendsgerning at op 

og nedture var minimeret. Vi var tændte. 

 

Dette lidelsesaspekt i første projekt havde jo et formål og det er en saga blot i det næste. 

 

Hvordan kan vi være sikre på det? 

 

Vi laver en højere klangbund for planeternes budskaber. 

 

Øh, nå!? Skal det forstås derhen, at det bliver det højere og bedre budskab, man får på de 

planetaspekter vi uundgåeligt gennemgår? 

 

Ja, kære. I får færre op og nedture, fordi I vil respondere på det højere formål med 

aspekterne i jeres horoskop og kommer derved til at følge et højere horoskops aspekter og 

glider med tiden ind i sjælshoroskopet. Sjælshoroskopet er en af de opgaver, der ligger i 
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konceptet og venter på rette vedkommende og dennes samarbejdspartnere for at blive belyst 

og afdækket. 

 

Der skal laves nye horoskopopstillinger fra et højeresvingende signalfelt, som korresponderer 

med sjælens niveau? 

 

Ja. 

 

Og det er der en specialgruppe, der skal tage sig af at lave. 

 

Ja, det er dét, vi har talt om, er den nye ledelsesstil og som så småt er ved at vise sig i det 

almindelige erhvervsliv også. Specialisten har ansvaret og ikke direktøren alene. Vi har kaldt 

det demokratisk oligarki . Det skal forstås på den måde, at den, der har høstet den rette viden 

på sine rejser i Universet og har den længstvarende kompetence på området er hovedkraften i 

gruppen. Samtidig kan denne person godt være novice på andre punkter, så netværket skal 

fungere kommunikativt, både telepatisk og fysisk! Den, der har den rette sammensætning til 

et bestemt job, får dette job. Således vil også Jorden engang med tiden blive ledet. Den, der 

har den længste universelle erfaring og den højeste grad af universel kompetence er den, der 

skal lede Jorden eller regionen eller andet. Det betyder, at der efterhånden bliver behov for 

færre ”ledere” eftersom alle med de nye stråler når ind til deres metier og derved udfører 

deres opgaver under højere indre vejledning. I bliver hver især suveræne og behovet for 

styring bortfalder, enhver vil være ansvarlig og føle sig ansvarlig og ikke nænne at gøre andre 

fortræd, fordi indsigten om, at det du gør ved din kammerat, det gør du ved helheden og den 

skade man evt. forvolder på kammeratens liv vil besværliggøre ens eget flow og helhedens 

suverænitet. 

Men du kan jo passende sætte Metaras skrift ind her. Vi trænger til lidt engleenergi.  

 

(Dette er Metara. 

Jeg vil nu give dig ord til de næste af dine små hæfter. 

Dette hæfte handler om love og regler. 

Du har ofte søgt efter meningen med disse ting, og den kommer her.) 

 

Kære Alle 

 

Dette er Metara. 

 

I kender næppe mit navn, men jeg er den højere bevidsthed af Hathor. Det er således, at man 

på hvert dimensionsniveau har sin bevidsthed, og på hvert af disse niveauer er et væsen.  

 

På det niveau, hvor jeg befinder mig, er vi alle ét. 

Vi har alle samme mål. 

Vi er over det monadiske plan  – vi er der, hvor bevidsthederne bliver ét. På dette plan har vi 

meget let ved at kommunikere med hinanden. Vi forstår hinanden ud og ind – vi er hinanden. 

 

Fra dette plan sender jeg nu mine vibrationer gennem vor kanal for at vise menneskeheden, 

at der er mere mellem himmel og jord, men også at vi har hånd i hanke med, hvad der 

foregår på Jorden. Vi har kendskab til hvert lille træk, der foretages på Jorden. 

 

I mange, mange år har Jorden herfra set ud som et skakbræt. Det har været en kamp mellem 

lyset og mørket, mellem de hvide og de sorte brikker. 
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Tiden er nu inde til, at disse brikker skal arbejde sammen, og hvis disse brikker fortsat 

ønsker at bekrige hinanden for at få overtaget over brættet, ja da må de tages af brættet med 

magt. 

 

Der er meget omkring Jordens eksistens som I ikke kender noget til. I mange år har I nægtet 

at kende til vor verden. I mange år har det været sådan, at de der kendte til vor verden og de 

der kommunikerede med vor verden blev forfulgte eller på anden måde nedgjort. 

Man så ned på disse mennesker. Man isolerede disse mennesker, og de isolerede sig selv i 

frygt og i angst. 

 

Der er endog mange love og regler, der er lavet på baggrund af denne frygt og angst. Der 

findes mange love, som er overgivet i esoterisk sammenhæng, som er helt forkerte.  

Der findes også love og regler, meget mærkbart på Jorden. Det er den måde I på Jorden har 

forsøgt at binde hinanden op i moral og etik.  

 

Men moral og etik kommer ikke gennem loven. Moral og etik er noget, der vokser indeni 

hvert enkelt menneske. 

 

I disse år kommer mange nye sjæle til jorden, og mange af disse nye sjæle har behov for at 

lære moral og etik på Jorden at kende. Derfor er de oppe imod en hel del love og regler. De er 

ofte utérlige unge mennesker, som ikke rigtigt kan falde til i de miljøer, hvor de er placeret. 

 

Disse unge mennesker skal naturligvis integreres i samfundet, så de får en fornemmelse af, 

hvad moral og etik vil sige. 

 

Når man kommer til jorden bliver moral og etik en næsten fysisk ting. 

Når man er i andre dimensioner, er moral og etik noget, der bare er – det er ikke noget, man 

diskuterer, man er blot i den tilstand. 

 

Når man inkarnerer på Jorden, kan man ikke have den direkte tilstand med sig. Man kan 

ikke i sig have den energi, der gjorde, at man var både moralsk og etisk højt udviklet.  

 

Når man kommer til Jorden lægges der slør hen over bevidstheden. Mange fødes uden disse 

slør. Mange ser deres forældre clairvoyant fra starten, men i løbet af opvæksten lukkes for 

disse evner, og når disse evner lukkes, da bliver man i realiteten handicappet. 

Så på én måde kunne vi fra denne side opfatte Jordens befolkning som handicappede.  

 

I har med jer evner, som først i denne tid tør udvikles. Mange af jer har lidt en krank skæbne 

under fortidige regimer, der ikke tolererede, at der var kontakt til andre planer.  

Meget har været holdt hemmeligt på den bekostning. Frygten og angsten, der sidder indeni 

hvert menneske gør, at man tager afstand fra at udvikle sine evner og ikke anerkender, at der 

er mere mellem himmel og jord. 

 

Det er nemlig sådan, at det meste, der findes; det meste der eksisterer, er mellem himmel og 

jord og at den fysiske virkelighed som I lever i, i virkeligheden er en illusion! 

 

Ved at indstille jer på forskellige frekvenser kan I opløse jer selv. I kan gå gennem vægge. I 

kan forsvinde fra jordens overflade og dukke op et andet sted på jorden. Men den slags bliver 

betragtet som den rene fantasi. 
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Ikke desto mindre er vi kommet for at fortælle jer, at I er grænseløse. Mennesket har ingen 

grænser. I århundreder har I forsøgt at sætte grænser, men mennesket er grænseløst. 

 

Det kan være svært at forholde sig til, at man er et grænseløst væsen, og derfor begynder man 

at sætte sine grænser. For at kunne holde ud at være til, må man sætte sine grænser. Jeg har 

hørt det meget de sidste mange år. Det har lydt langt ud i atmosfæren, at vi må sætte grænser. 

Men der findes ingen grænser! 

 

Alt liv er evigt. 

Alt liv er på én gang. 

 

Der er ikke noget Big Bang, der fik det hele til at eksplodere. Det hele er på én gang, og vi er 

stadig i dette BigBbang – så vidt jeg ved. 

 

Alt er på samme tid.  

 

Også tiden er en illusion.  

Alligevel er der mange væsener, der bruger en tidsopdeling. I er ikke den eneste planet eller 

stjerne, hvorpå tidshorisonten findes. 

Det er sådan, at der er forskellige tidsinddelinger forskellige steder i universet, men det hele 

er på én gang, uanset om man bytter om på måneder og år eller længden af en måned eller et 

år. 

 

Men det, der er interessant, er, at der mange steder i universet findes en tidsinddeling. Det er 

fordi alle eksistenser så at sige er illusioner. For at være i en illusion, er man nødt til at skabe 

nogle rammer.  

Man skaber og skaber. Rammerne udvides, og rammerne trækkes sammen. For hver ny 

regering man får i et land, ændres rammerne for den enkeltes udfoldelse. Og således har 

nogle mennesker mere magt i et samfund end andre. Og således skaber dette vrede hos den, 

der får indskrænket sin magt og sine beføjelser. For det menneske, der bliver afgrænset i sin 

bevidsthed og i sit virke. 

 

At ville sætte grænser er en ren utopi, og I kan blive ved med det fra nu og til dommedag, og 

det vil aldrig lykkes jer at få de rette grænser. Men således bevæger I jer nu frem i 

bevidsthed, og I vil alle komme til den bevidsthed, at I er grænseløse. 

 

Først da kan I begynde at leve livet. Først når I har erkendt jeres grænseløse eksistens; jeres 

eksistens i andre dimensioner, da vil I opdage, at der ikke er brug for at sætte grænser. Da vil 

I være  kærligheden. I vil være intelligensen. I vil være accepten og respekten for sig selv og 

hinanden. I vil være i det’et. I vil være i det nu, der er. I vil være i ’jeg er’-eksistensen. 

 

Alene ’jeg er’-eksistensen er en eksistens, som I kender på jorden. I har lavet en afstand, så I 

kan se, at noget af jer er det, der er, og noget andet er det, der ikke er. Og det gælder i 

fremtiden om at komme ind i ’jeg er’ og derfra er man ét med altet.  

Og det betyder, at man er et grænseløst selv. 

 

Det grænseløse selv har meget svært ved at acceptere, at der findes grænser, man skal 

underordne sig.  
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På hele jorden findes myriader af love og regler, og til hver en tid har de haft den samme 

effekt: De har begrænset livet. De har begrænset livsudfoldelsen. Man har indført begreber 

som ”love”, ”regler”, ”moral” og ”etik” blot for at overleve med de slør, man har for sine øjne 

- 

fordi I ikke er mere bevidste om jeres fler-dimensionelle selv. 

 

I har været afskåret fra jeres galaktiske venner. I har følt jer svigtede, I har følt jer isolerede. 

 

Men I har ikke vidst, hvorfra I var isolerede! 

 

Det er den bevidsthed, der skal op i tiden. Det, der samtidig sker, er at frygten og angsten i det 

ubevidste bliver provokeret frem. Når den gør det, vil man begynde at lave love og regler. 

Man vil stramme rammerne for den enkeltes livsudfoldelse, og man tror, at man kan gøre det. 

 

Man er ganske overbevist om, at det lader sig gøre, og at det er den eneste farbare vej. 

 

Vi vil nu fortælle lidt om Utopia. 

Alt det I siger ikke kan lade sig gøre, - og alligevel ved vi, at det er dér, I er nødt til at tage 

hen.  

 

-- 

 

Kære Alle 

 

Hvordan er Utopia? 

Utopia findes på jorden om knap 500 år, og I er alle med til at bygge Utopia. I må alle ind og 

mærke, hvorledes regler og love strammer omkring jer.  

Hvorledes halsen strammes sammen, fordi man ikke må tale frit. Hvordan love og regler kan 

få et hjerte til at holde op at slå! 

 

Efterhånden vil det blive sådan, at I vil se jer om. Hvor på denne klode kan jeg få lov til at 

være mig? Og desværre må vi sige det bliver sådan, at ingen steder kan du få lov at være dig. 

Når den tid indtræffer, da vil I erkende, at love og regler, moral og etik ikke er grænser der 

skal sættes omkring mennesket. 

 

I Utopia findes ingen grænser. I Utopia findes accepten, tilliden, kærligheden, entusiasmen, 

ophøjetheden, begejstringen og livet. I Utopia findes det galaktiske samarbejde. I Utopia 

byder du dine allierede velkomne. I Utopia står vi sammen. Alle sammen. Fra nær og fjern. 

Og vi mødes f.eks. på Jorden. 

Det kan også være vi mødes et helt andet sted. At du og din sjæl, måske også din krop, opstår 

på en helt anden planet eller stjerne. 

 

For mange er det virkeligt svært at forestille sig, at en science fiction-film kan blive til 

virkelighed, men der ligger meget i jeres science fiction-film, der er mere end sande. Og der 

har været Star Wars i Universet. Indtil for ganske nylig i Jordens historie har der været 

kamp om luftrummet; kamp om Jorden. Men det er således, at lyset, at det gode, at det 

smukke skal overtage Jorden.  

 

Der er visse grupper fra visse steder, ikke i dette univers men fra andre universer, der er 

kommet til dette sted og har fundet det så smukt. Deres påvirkning er gået ind omkring 
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jorden, idet de ønskede at overtage hele jorden og have den for dem selv. Det kan naturligvis 

ikke tillades, da det er en helt anden plan, der ligger for Jorden. Derfor har der været kamp 

om pladserne på Jorden. Der har også været kamp blandt alle jer om at være dem, der 

inkarnerede på Jorden. Derfor ønsker vi af hele vort hjerte og af Jordens fulde hjerte, at I 

skal komme til bevidsthed og finde ud af, hvorfor I er her. 

 

Tænk at have fået lov til at være den, der kom på Jordens overflade, men så bare lod stå til, 

mens der sidder andre sjæle udenfor og kigger på og ønsker at optage jeres plads. Sjæle der 

er mere bevidste, fordi de ikke fødes med det samme antal slør. 

 

Derfor kan vi ikke indtrængende nok bede jer om at løfte jeres bevidsthed. Når I løfter jeres 

bevidsthed, vil I komme i kontakt med meget snavs, men det er meningen at man via lyset kan 

oplyse mørket. Som sagt sker der ikke ret meget, der ikke skal ske. Den form for ”styring”, 

der er af Jorden, sikrer, at I når frem til jeres bestemmelse.  

 

Vi er nu kommet så tæt på for at tale direkte til jer. For at fortælle jer, at via love og regler 

har I rent faktisk ødelagt jeres liv. I Utopia findes ingen love, ingen regler, men der findes en 

væren i en naturlig kærlighedsvibration. Ikke en vibration der siger, at ’nu skal du være i 

kærligheden, for det er det eneste rigtige’. Nej, det er en naturlig tilværelse. Det er en naturlig 

væren i det, der er kærligheden.  

 

I tror kærligheden er noget man kan købe sig til, noget man kan udvikle sig til – men nej. 

Kærligheden er noget, I er.  

I er kærligheden, men lovene og reglerne og de rammer, I har lagt omkring jer, gør, at I ikke 

kan mærke at I er kærlighed. Derfor reagerer hvert enkelt menneske mod de stramninger der 

sker over hele kloden. 

Hvert eneste menneske må gøre oprør mod det at blive amputeret på sin følelse af kærlighed 

og sin følelse af gengældelse. Kærlighed med kærlighed. 

 

Ethvert menneske må og skal sætte sig op mod love og rammer. Man skal ikke indordne sig 

under kunstige foranstaltninger. Kun derved opnår man, at mørket får overtaget.  

 

Når der ikke længere er plads til begejstring, når der ikke længere er plads til skaberglæde, 

da mister mennesket sit lys. 

 

Når der ikke længere er det, der hedder ’økonomi’ i det, mennesket foretager sig, da mister 

det sit lys. Hele jeres måde at drive økonomi på er et stærkt overgreb mod menneskets 

inderste natur. Og derfor skal magtkampene frem. Det er et sådant overgreb at det skaber 

både frygt og angst som grobund. Det skaber magten og begæret som grobund. 

Ingen af jer har tænkt den tanke, at der er nok til alle. Moder Jord har nok til alle, og det er 

kun jeres egen griskhed der gør, at der ikke er nok til alle. Det er en illusion, som nogen har 

haft stor gavn af at komme med; at få implanteret i Jordens mentale aura.  

 

I hele Jordens mentale aura ligger tanker omkring at ’der ikke er nok’, og at ’hvis man giver 

slip på love og regler, vil alt ende i kaos’. Hvem har givet jer disse tanker? Hvem har haft 

interesse i at have disse tanker? Gør jer et par tanker omkring det, og I vil se at der er nogen, 

der har haft god gavn af at have magt over andre mennesker.  

Og de har fortsat magt. Der sidder stadig mørke magter i hver eneste regering på Jorden som 

fortsat ønsker at have magt over folket. Som laver stadig flere love og regler og synes, dette er 

vejen ud af mørket. Og i virkeligheden er det en stor åbning ind i mørket. 
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Når I behandler andre mennesker med straframmer, så vid, at dette intet løser. I har ikke løst 

et menneskes problem ved at spærre det inde i et fængsel eller sætte det i lænker eller sætte 

det i en den elektriske stol. Intet har I opnået derved. Det eneste I har gjort er at manifestere 

magt og begær og at manifestere frygt og angst på Jorden. 

 

Men er det da utopisk at man kan leve i tillid til hinanden? Ja, som forholdene er lige nu på 

Jorden føles det som en dyb utopi.  

Tænk at have tillid til sin næste? Det er ikke kun naboen, der er din næste. Det er ikke kun 

familien, der er din næste. Det er også genboens genbo, der er din næste. 

Tænk at have tillid så langt ud? Næ, jeg må hellere afgrænse mit område. Jeg må hellere være 

sikker på, at jeg kan stole på folk, inden jeg giver dem min tillid. Inden jeg giver dem noget af 

mit liv.  

 

På den måde bliver mennesket mere og mere firkantet. Det bliver mere og mere isoleret og sig 

selv nærmest. Når mennesket bliver sig selv nærmest, er det frygtsomt og angst. Og lige netop 

i angsten får egoet sit grundfæste. 

Når egoet grundfæstes i frygt og i angst, opstår magten og begæret. Det vil da være skruen 

uden ende, indtil frygten og angsten er afhændet.  

 

Men hvordan får I frygten og angsten væk fra jeres indre? Nogen foretrækker at dulme 

frygten og angsten med lykkepiller. Andre går til alternative behandlere og bliver trykket 

under fødderne og får forskellig naturmedicin for det samme. 

Vi er kommet til jorden for at give jer endnu mere effektive redskaber til at fjerne urfrygten 

og urangsten. Vi er kommet så tæt på, og denne bog vidner om, at vi ønsker at hjælpe jer. 

 

Vi ønsker ikke at I får det billede af os, at det er Star Wars, det handler om. At det er 

manipulation, det handler om. At vi er kommet for at overtage jorden. At vi kriges og slås ude 

i rummet.  

Sådan ønsker vi ikke, det skal være. Men nogen har ønsket det. Nogen har digtet den side af 

vort liv. Det er med beklagelse vi ser på, at det har skabt endnu mere frygt på Jorden. Frygt 

for alt, hvad der kommer udefra. 

Og således er Jordens mennesker blevet sig selv nok. Og de få, der er på Jordens overflade og 

som hævder, at der er nogen derude – de bliver set skævt til. Men lige netop denne bog som 

du sidder med her og nu vidner om, at vi er mange herude og vi er rede til at hjælpe. 

 

Vi ønsker, I skal nå frem til Utopia, fordi heri er Jordens plan. Det er meningen I skal nå 

derhen, og jo før jo bedre. 

Den store plan, der ligger for Jorden her og nu, er, at sjælene må forenes. Derfor har vi også 

sendt jer et ganske bestemt healingskoncept, der kan forene disse sjæle. 

Alligevel erkender vi dog, at selv dette healingskoncept bliver betragtet som Utopia. 

 

Det er så svært for jer at forstå, at alt er energi og at alt er endeløst. Uden love – uden regler. 

Derfor har I også inden for det, der kaldes den alternative behandlingsbranche lavet love og 

regler for, hvorledes energierne flyder i kroppen. I har indenfor den esoteriske videnskab 

fundet love og regler omkring Universets funktioner. Alligevel må vi sige, at det har været en 

epoke i Jordens historie. At holde sig til love og regler. Og desværre for jer lige nu må vi sige, 

at den holder ikke i længden.  
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I bliver nødt til at bevæge jer til en fritstilling af mennesket. I bliver nødt til at tage jer af de 

mennesker, der lever i fængsler og på anden måde trængt op i en krog. I bliver nødt til at 

slække på jeres love og regler, og I bliver nødt til at handle i kærlighed og ikke i økonomi. 

 

Der er nok til alle på Jorden. 

 

Hen ad vejen vil der ske stærke omvæltninger i forhold til regeringssammensætninger. Der vil 

komme individer til Jorden som kommer for at hjælpe med den overgang, der finder sted om 

føje år. 

Disse individer, der kommer, vil blive valgt fra det højeste og bliver indsat i hvert enkelt land. 

Disse få individer vil være dem, der viser vej i moral og etik, i love og regler. Det vil være dem 

der danner overgange til den nye Jord – til den Jord, der til sidst er Utopia.  

 

Men lige nu lever I i en så intens tid. En brydningstid som gør, at lyset og mørket står stejlt 

over for hinanden. Jeres opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert er oppe til debat 

ustandseligt. I fjernsynet bliver I bombarderet med folk med anderledes evner. Det er nu, de 

kommer frem i medierne. Og det er meningen at de skal komme frem i medierne. Det er oven 

i købet meningen, at de skal få mere plads i jeres samfund.  

Der er nogen der ikke kan lide at høre dette. Det truer dem på deres magt og deres ære. 

Alligevel er det sådan, at den sjette sans og alt hvad der hører til af overtro i den retning, har 

et gran af sandhed.  

 

Det er meningen at I skal blive bedre til at udnytte de evner, I har. Det er meningen at alle 

jeres slør skal falde. Vi lader dem ikke falde på én gang, men vi lader dem falde meget 

hurtigere, end de har gjort hidtil. 

Tiden er inde til en meget kraftig bevidst opstigning på Jorden, og den vil forekomme i løbet 

af ganske få år. 

Vi er kommet til jer med helt nye teknikker. Helt nye energier, som vi kan intensivere og 

derved få disse slør aflagt fra jeres bevidsthed. 

 

Så det vil sige at flere og flere mennesker over hele kloden vil opleve nye sanser dukke frem. 

Og at flere og flere mennesker vil opleve deres grænseløse selv. 

Derfor vil flere og flere mennesker også være oppe i mod love og regler, moral og etik fordi 

det er mod deres inderste natur. De vil være tættere på det at være kærlighed end mange 

andre.  

 

Jo tættere I kommer på det at være kærlighed, jo mere smuldrer jeres hierarkier.  

Jo tættere I kommer på jeres egen sandhed, jo mere smuldrer også det åndelige hierarki, for I 

vil da opleve, at I selv er lige så store væsener som dem I i århundreder har set op til og 

tilbedt. Dem I har sat op på en gude-piedestal. 

 

I vil opleve, at I er grænseløse eksistenser og at I er tilstede i mange, mange forskellige 

dimensioner af liv. 

 

Der findes også åndelige skoler der forsøger at holde mennesket nede ved hjælp af love og 

regler – sådan har det været i århundreder. Og mennesket tror det skal presses gennem 

lidelse igennem disse åndelige skoler, fordi der findes love og regler for menneskets 

opstigning. 
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Vi kommer til jer for at sige: Sådanne love og regler findes ikke. Vi er kommet for at befri jer 

for alle disse illusioner. Vi er kommet for at befri jer fra magten og begæret – for at få jer til 

at stå frit i egen autoritet og suverænitet. 

Når et menneske er totalt frit, kan intet mere slå det omkuld. Og heri ligger lige netop det, der 

får magten og begæret til at være så attraktivt. 

 

Men I er nødt til at sadle om. I er nødt til at tage fat i jeres indre kærlighed, jeres indre 

respekt, jeres indre accept af, at I er galaktiske væsener, der eksisterer i mange dimensioner. 

 

Oven over jer har I jeres højere selv. Eller rundt omkring jer, hvis I bedre forstår det sådan. 

Dette højere selv modtager indstrømning fra det, I er i alle andre dimensioner. Det vil sige I 

kan kommunikere med mange andre dimensioner. Men accepten af det der kommer fra 

andre dimensioner er ikke særlig høj. Kun hvis det fører til en Nobelpris er det helt ok, hvis 

der er kontakt til andre dimensioner. Det er bare ikke det, I får at vide, at der er. 

 

Mennesket kan ikke opfinde én eneste ting med mindre det har kontakt til et andet 

bevidsthedsplan. Mennesket er konstrueret således, at det via energier står i kontakt med sine 

andre dimensioner. Tiden er nu inde til, at denne bevidsthed skal komme til jer og at I skal 

kunne føle, fornemme og se, at det er sådan. 

 

Det er ikke længere nok at vide, at man kan gå til en clairvoyant. Næ, det er meningen at man 

selv skal være den clairvoyante!  

Det er så til gengæld ikke meningen at alle skal nedsætte sig som clairvoyante. Men det er en 

anden snak, og herom vil vi sende anden information. 

 

Menneskets udvikling er plantet i jeres gener, og menneskets udvikling går mod at destruere 

love, regler og rammer. Alt hvad I har bygget op indtil nu vil ikke kunne stå i fremtiden.  

 

I fremtiden i Utopia findes tilliden, accepten, respekten, kærligheden, entusiasmen og 

begejstringen for livet – og det er den, I skal finde. Jo flere love og jo flere rammer, jo mindre 

begejstring. 

Sæt et barn til at lave en tegning med et stykke farvekridt. Hvor længe holder det 

begejstringen? Giv det en hel kasse med farver, og det vil overvældes af begejstring.  

Såfremt dette barn aldrig har modtaget kritik på, hvad dette barn er, da vil det kaste sig over 

farverne og frembringe det smukkeste kunstværk fra sit inderste. Men har barnet modtaget 

dom og kritik blot nogle få gange, da kan det risikere at danne blokering overfor 

begejstringen og da alligevel kun turde vælge to eller tre farver at arbejde med. 

 

Således fordi I, i den menneskelige natur, har fået indarbejdet dommen. Dommen over andre 

mennesker. Magten og begæret og dømmekraften. Det har været nødvendigt at have en 

dømmekraft, men dømmekraften skal bero på skelne-evne. Og skelne-evnen har hidtil været 

utroligt primitiv. Det der skal ske i disse år er, at skelne-evnen skal udvikles. At den højere 

evne i solar plexus skal udvikles.  

 

Denne skelne-evne bliver ikke til doms over nogen. Denne skelne-evne går ud på hele tiden at 

følge de højeste vibrationer omkring sig. Når man skal følge de højeste og fineste og 

smukkeste vibrationer, da er det aldrig ind i lovenes, reglernes og rammernes univers, man 

sætter sin fod.  

 



 157 

Det er den vej, det går, og det er den vej menneskets energisystem påvirkes. Derfor kan I lige 

så godt indse dette først som sidst. Det er den påvirkning der sker ved de indstrømninger af 

energi, der bliver sendt til jorden. 

 

Der er meget, meget større kræfter i Universet end I overhovedet forestiller jer, og disse 

kræfter styres bevidst lige så vel som du kan styre din vrede om du anstrenger dig. Lige så vel 

kan andre energier i Universet styres. Den styring der er ind omkring Jorden gør, at solar 

plexus skal udvikle en højere skelne-evne. Den indstrømning der sker via andre planeter, via 

stjernesystemer, via andre solsystemer osv. – den indstrømning der kommer til jer gør, at det 

tredje øje mellem jeres to fysiske øjne åbnes. 

 

Clairvoyancerne vil dukke op mere og mere. Indstrømningerne i kronechakra bliver større og 

større, og såfremt man ikke accepterer, at der i hjernen findes centre, der skal bruges og 

næres ved denne indstrømning, da vil man lukke af for denne indstrømning, og det fører til 

depressioner. Det fører til vold. Det fører til disharmoni i dybeste forstand. 

 

Menneskets hjerne har ingen begrænsninger. Det er jer der bruger en illusion om, at 

menneskets hjerne har sine begrænsninger. I udnytter ikke hele hjernens kapacitet endnu. 

Den dag hvor mennesket udnytter hele sin hjernes kapacitet, da er I i Utopia. Da er hele 

hjernen i aktivitet. 

 

Så i jer ligger allerede nu kapacitet til at kunne leve om 500 år. Men sådan som tingene 

forholder sig lige nu, er der mange der synes at ville begrænse disse mærkværdige evners 

udfoldelse – og det bliver gjort med uskrevne love og regler. 

 

I har så mange love og regler, som I dømmer ud fra, og I kalder disse moral og etik. Det er 

uskrevne love og regler som gør, at I dømmer jeres medmennesker på forkert grundlag.  

 

Og nu laver vi denne regel for jer: Intet menneske har ret til at kritisere et andet menneske.  

Intet menneske har lov til at sætte regler op for andre mennesker. Som I allerede her kan se, 

kan man ikke lave sådan nogle regler. Jeres tanker og jeres væren er, så de regler ikke kan 

overholdes.  

Og det er fordi mennesket er grænseløst. 

 

Derfor drejer det sig om at komme hen i den grænseløse væren. At erkende og acceptere 

denne væren. 

 

I har masser af uskrevne love og regler, og de er med til at gøre jer utrygge og ulykkelige. Vi 

er kommet for at gøre jer opmærksomme på alle de illusioner, I går rundt med i det daglige. 

Hver eneste dag lyver I for jer selv, hver eneste dag dømmer I andre mennesker og jer selv. 

Mange gange dømmer I jer selv hårdere end naboen. Alt sammen fordi I er ulykkelige og 

angste. Alt sammen fordi I tror, I er adskilte fra alt andet og at I kun er jer selv på jorden. Og 

jer selv på jorden kan man ikke stole på. 

 

Det giver grobund for både angst og utryghed og en følelse af at være ulykkelig og utilfreds. 

Det vi vil give jer er et nyt liv i glæde og tilfredshed. Vi ønsker at komme tæt på jer for at løfte 

jer ind i glæden og tilfredsheden. For at løfte jer ind i entusiasmen ved det at være på Jorden. 
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Tænk at I har fået den opgave – at løfte Jorden. Og alligevel sidder I med angst og utryghed 

og tør ikke være jer selv. Derfor bliver der sendt nye sjæle til Jorden – fordi I gen-mæssigt 

efterhånden er så tilsmudsede, at det er nødvendigt at tilføje nye væsener. 

 

Derfor vil den nærmeste fremtid, de næste mange år, gå på en oprydning på Jorden. En 

oprydning der går på at få udviklet jer selv, så I kan se, hvad det er I foretager jer. Så I kan 

nedbryde de illusioner, I har som åg over jer. 

 

Vi er kommet for at løfte jer ind i glæden, og glæden har ingen uskrevne love eller regler. 

Glæden er bare. Glæden er evig og ophøjet. Glæden er en højere energi end depressionen. 

Derfor ønsker vi at løfte jer op i glæden, ikke ved brug af love og regler og åndelige rammer, 

men ved at give jer friheden. 

 

Tænk at være fri til at være glad. Det er nærmest en provokation på Jorden her og nu: At 

man kan være glad, stolt, entusiastisk eller andet bare for at være til. ”Hvordan kan du da 

være det, når sådan og sådan og sådan?”, er der nogen, der straks vil sige. Og da smuldrer 

glæden. 

 

I har forsøgt at finde glæden gennem religionen. Men indenfor religionen findes love og 

regler, og i særdeleshed moral og etik.  

Alle religioner arbejder med en eller anden form for kærlighed. Men desværre er der mange 

religioner der er kommet dertil, hvor det er kærligheden til religionen i sig selv, der er blevet 

det vigtigste. Det skaber en del konflikter på Jorden i øjeblikket. 

 

Derfor er vi nødt til at få blandet befolkningerne. Alle befolkninger skal blandes, og der skal 

opstå en større accept og forståelse mellem mennesker.  

Religionerne vil ikke længere være med i Jordens fremtid. Religionerne er nødt til at blive 

ophævet, for der er ingen mennesker der kan leve under deres åg. Det giver mistillid til 

hinanden. Det giver frygt, og det giver angst. Det giver terror på jorden. Og dette blot fordi 

nogle mener, at de har fat i en mere rigtig kærlighed end den anden. Det er den største 

illusion på Jorden. 

 

Alle har I adgang til den samme indstrømning fra Universet. Alle har I adgang til de samme 

energier. Alt afhængig af hvor på jorden man bor, forvaltes denne indstrømning forskelligt. 

Den eneste måde, hvorpå man kan finde ud af dette, er ved at blande befolkningerne, således 

at der dannes en højere forståelse for det, der foregår. At man finder ud af at trække 

essenserne frem.  

Når man skal trække essenser frem, så tror man det giver en lovmæssighed. Så det første I 

skal igennem er at finde nogle etiske og moralske essenser, og derfra tror I så, at I kan danne 

moralske og etiske love og regler. Når I kommer igennem den fase, er I klar til at hæve jer 

yderligere op og finde ud af, at sådan hænger det heller ikke sammen.  

 

Livet er evigt.  

Livet er.  

Livet er grænseløst.  

 

Der er ikke nogen bestemt essens man kan tage ud og bygge på. Alt er en blanding af 

energier, og alle energier danner en enhed. Det er enhedens princip der skal vokse frem på 

Jorden i fremtiden. Det er enheden i det at nå målet for Jorden. Det er enheden i det at få 

forenet det mandlige og det kvindelige. Det er enheden i at få forenet lyset og mørket. 
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I kan således se dette afspejlet i to DNA-strenge. Som spiralerne snor sig; som en trappestige 

snor DNA-molekylet sig, og I tager det trin for trin. DNA-molekylet er symbol på det, der 

energimæssigt sker med hele mennesket, som hele mennesket er bygget op og med det, der 

skal ske på jorden her og nu. 

 

Først i det øjeblik I var rede til at få dette symbol serveret gennem mikroskop – først da 

opdagede I DNA-molekylet. I har opfattet det som en struktur, der danner mennesket. Og 

sådan er denne illusion også. Sådan er mennesket også skabt. 

Men hvad er det for andre energier, der ligger omkring DNA-molekylet? Der findes 

strukturer udenom DNA-molekylet, som I endnu ikke kan måle, og den dag I har udviklet 

jeres evner og har modtaget apparatet fra et andet plan, da vil I se de andre strukturer, der er 

omkring de andre DNA-strenge. Da vil det gå op for jer, hvordan livet er endnu mere specielt 

skruet sammen end I først troede. Nu havde I lige sandheden omkring mennesket. I troede I 

vidste, hvordan mennesket blev dannet – men nej. I har ikke sandheden endnu. Først når I 

har udviklet jer til at få sandheden tættere på, da vil den komme til jer og det rette menneske 

får trukket det apparat til sig på energiform, der skal udvikles i det jordiske. 

 

Da vil I se, da vil I forstå – meget mere end I gør nu. Derfor er det så uhyre vigtigt, at der ikke 

sættes love og regler og rammer for en åndelig udvikling. Der skal ikke sættes moralske eller 

etiske domme ned omkring mennesker, der arbejder med den åndelige dimension. 

 

Den åndelige dimension kommer fuldstændig tæt på lige nu. Det er det, der ligger i tiden, og 

den åndelige dimension vil afsløre jeres illusioner og få det til at falde, der ikke kan stå i 

fremtiden.  

 

Alle jeres magtbeføjelser har I givet jer selv. Dem har I underkastet jer. De er en illusion og 

kan tages væk.  

 

-- 

 

2. Del 

 

Dynastierne 

 

Rundt omkring på jordkloden har der eksisteret forskellige dynastier under forskellige 

herskere. Disse herskere har været åndelige udsendinge, som har haft det formål at bringe 

menneskeheden videre.  

Dette er sket både i Egypten og i Mexico og i Sydamerika. Flere forskellige steder på kloden 

har disse dynastier fungeret som åndelige forgangssteder for resten af Jordens befolkning.  

Også i dag søger I tilbage til fortidens templer og pyramiderne. Der findes mange forskellige 

pyramider på Jorden, og der har da også hørt forskellige sekter til disse pyramider. Alt har 

været et led i den åndelige udvikling der skal foregå på jorden.  

I dag søger I stadig mod gamle, glemte destinationer. I søger tilbage i andre dimensioner. Der 

er meget af det, I søger, der ligger i andre dimensioner omkring Jorden. Således også viden 

om Atlantis, Lemurien og de landskaber, der gik forud for disse. Al denne gamle viden er nu 

ved at komme op til overfladen på Jorden.  

 

Jorden har på sine indre planer en mængde visdom fra disse perioder. I har for kort tid siden 

været ved at forvandle store dele af Atlantis-tiden. Den lemuriske tid skal nu forvandles i det 
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kommende halve år. Det vil give en anderledes opkobling af åndelig viden i det næste halve 

år. 

 

I de lemuriske templer var man meget veludviklede, og der ligger viden fra denne tid om 

hvorledes mennesket fungerer. Det var andre mennesker der var på Jorden på den tid, og 

man havde en helt anden indgangsvinkel til det at være på Jorden. Dels var der ikke så megen 

tale men mere telepati, hvilket I igen er ved at få op til overfladen, og I vil derfor i denne tid 

opleve konkurrence telemedierne imellem. 

 

I vil finde ud af at det at arbejde trådløst er lettere end det at have kabler imellem sig. At 

dette sker som et symbol på, at den lemuriske periode er oppe og blive forarbejdet. På den tid 

kommunikerede man via telepati. Denne telepati gik over lange afstande, og således bliver det 

igen muligt for jer at bruge telefonien til at genopleve den lemuriske periode.  

 

De af jer der er tæt på den lemuriske periode og stadig har den telepatiske evne intakt, vil 

have meget imod at skulle bruge instrumenter til at genopleve disse gamle overleveringer. 

 

Grunden til at disse forskellige tidsaldre kommer op i denne tid er, at der ligger gammel viden 

gemt omkring menneskets virke på Jorden. På den tid var man vel vidende om, hvilken 

opgave man havde på Jorden, men det var også en tid, hvor der var livlig aktivitet fra 

rummet og i rummet.  

 

Jorden har al den tid den har eksisteret været et mødested for andre galaktiske nationer. Det 

er blot ikke kommet til jeres bevidsthed endnu, og hele den galaktiske historie mangler meget 

for at komme frem. Senere vil denne galaktiske historie blive givet en af vore kanaler, og 

denne galaktiske historie vil da komme til hver mands bevidsthed. 

 

Grunden til at Jorden nu tager denne opstigelsesfase er, at der skal til at ske kommunikation i 

større dele af verdensrummet, og der bliver en øget aktivitet omkring Jorden. 

 

Der vil nu indfinde sig rumskibe fra fjerne nationer langt borte fra jeres eget solsystem, som 

ikke kan være i de lave svingninger, Jorden drejer med i øjeblikket. Det vil sige, at Universet 

udvider sig, også hvad kommunikation angår. Derfor bliver Jorden udvidet til at kunne 

kommunikere i videre forstand end den hidtil har kunnet.  

Kun ved at den opstiger i svingning kan Jorden blive til dette intergalaktiske felt. Det er så at 

sige kapaciteten på Jorden, der skal øges. Der findes andre stjernenationer i både jeres og 

andre universer som allerede har nået denne kapacitet.  

 

Jorden har dog førhen været på samme høje niveau, men på grund af forskellige 

omformninger i Universet har Jorden været nødt til at gå ned i sin svingningshastighed. Dette 

skal nu genoprettes. Det betyder også, at selve Jordens placering i Universet vil ændre sig. 

Dette vil ske og dette vil være mærkbart for jer. 

Det som I beregner her og nu og de dommedagsprofetier der ser ud til at kunne blive 

realiteter for Jorden, vil næppe komme til udfoldelse. Såfremt Jorden kommer op i svingning 

indenfor en kortere tidshorisont, da vil disse meteorer afbøje i hastighed uden om Jordens 

felt. Jorden vil i højere grad komme til at lyse af sin elektronmasse. 

 

Den stråling der udgår fra Jorden og den stråling, der indsendes til Jorden, vil i højere grad 

skulle harmoniseres. Det betyder, at Jorden er nødt til at lette sine legemer. 
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At lette sine legemer kan ske ved, at man får renset op i de tidligere perioder, Jorden har haft. 

Det er dét, der sker, når man går tilbage og generindrer sig tiden fra Atlantis og Lemurien. 

 

Der findes også tidligere riger på Jorden, som vil forbavse jer. Jorden har været meget 

fremme i den galaktiske historie for meget, meget længe siden, og den skal nu igen op på 

samme niveau. Det betyder også at I må indse at den identitet som I hver især har, ikke 

nødvendigvis er at være jordbo. Mange af jer, der er på Jorden, kommer slet ikke fra det 

jordiske. De fleste af jer kommer udefra for at hjælpe Jorden i denne opstigelsesfase. For at 

hjælpe de der tilhører Jorden med at få svingningen op. Jo flere der er med højere svingning, 

jo lettere går denne opstigelsesfase for hele planeten. 

 

Jorden rummer ikke kun mennesker på overfladen. Jorden rummer også æteriske mennesker 

inde i sig. Det kan være temmelig abstrakt for jer at forstå, at I har brødre og søstre inde i 

Jorden. Men inde i jorden findes også de indre planer, der ligger uden om Jorden. Derfor er 

det nødvendigt at samarbejde med Jordens indre. 

 

I forskellige ”lommer” omkring Jorden findes de forskellige tidsaldre og –faser, som Jorden 

har været igennem. De findes så at sige stadigvæk i energipotentialet omkring og inde i 

Jorden. Når vi taler om en åndelig rensning af Jordens legemer, er det dét, vi mener. At få 

renset op i tidligere tidsepoker.  

 

I vil opdage, at rundt omkring på Jorden forvitrer de skabninger, der hører til de forskellige 

tidsepoker. Dette sker i takt med at Jorden renses. Der skal mange mennesker til at rense 

Jordens indre legemer. Det svarer til, at mennesket renser sine legemer for tidligere 

inkarnationer, og det der skal ske her og nu er, at alle de sjæle som i sin tid kom til Jorden nu 

skal samles til ét selv. 

 

I findes alle sammen med krydsede sjæle, om man så må sige, og disse sjæle skal nu frisættes, 

så hver sjæl kan stå for sig. I det øjeblik sjælen bliver enbåren; at der kun er den ene sjæl, da 

vil denne sjæls potentiale øges betydeligt. Det bliver da muligt at se alle sine andre 

dimensioner – man vil da være i ét med sin egen sjæl og senere gruppesjælen.  

 

De åndelige dynastier der har været rundt omkring på Jorden har haft afgørende betydning 

for, hvorledes I lever på Jorden den dag i dag. Mange af jer har med i jeres cellehukommelse  

erindringer fra liv rundt omkring på Jorden i disse dynastier. Mange af jer har også været 

omkring andre åndelige retninger, både i øst og vest. Alt dette er inkorporeret i jeres 

spirituelle gener.  

 

Efterhånden som de forskellige tidsepoker renses omkring Jorden, da renses også jeres gener. 

Derfor vil det være sådan, at renser man ét menneske, da har man allerede renset en del af 

helheden. Derfor er det så vigtigt, at der er så mange som muligt, der kommer til bevidsthed 

omkring tidligere liv. Det I vil se i fremtiden er, hvordan disse tidligere liv får en større og 

større betydning. Utroligt mange sygdomme ligger gemt i disse tidligere liv. 

 

Når I har et tidligere liv betyder det, at I har genmateriale fra andre inkarnationer på Jorden. 

Disse inkarnationer er flettet sammen på kryds og tværs. Både mørke og lys er flettet ind i 

hvert enkelt menneske, og det er nødvendigt at komme tilbage og provokere det spirituelle 

gen der er årsag til, at sygdomme bryder ud. 
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Når man har provokeret dette gen kan man heale hele dette gen op, så det ikke længere får 

indflydelse på en selv eller ens efterkommere. Er det et spirituelt gen med forskellig spirituel 

overlevering, da vil dette også blive renset ud fra den nærmeste familie. Det er jo den man er 

vokset ind i og den der også må forandre sig.  

 

Derfor er det så vigtigt at så mange som muligt bakker op om den åndelige udvikling. Jo flere 

der bakker op om denne åndelige udvikling, jo større rensning fås på de højere mentale 

planer. Og de højere mentale planer og de åndelige planer har indflydelse på psyken, på 

sindet, på egoet og på den fysiske krop.  

 

Derfor er det så vigtigt, at der kommer informationer fra andre bevidsthedsplaner om, 

hvordan tingene fungerer. Disse andre bevidsthedsplaner er de væsener I er i andre 

dimensioner. 

Derfor har I også adgang til forskellige kodninger og forskellige løsninger på forskellige 

problematikker alt efter den dimension, I stiller jeres bevidsthed ind i. Det vi forsøger at lave i 

dette helt nye healingskoncept som vi sender til Jorden i disse år, er at åbne til disse 

forskellige dimensioner.  

 

Vi åbner så at sige forskellige dele af hjernen der kan kommunikere med forskellige 

dimensioner i Universet. Derved får vi et meget bredt spekter, hvori menneskets bevidsthed 

kan boltre sig. Derfor vil I opleve, at mange mennesker i fremtiden går ind og bliver 

clairaudiante, altså klarthørende.  

Det er en evne der ligesom clairvoyancen skal oparbejdes hos alle mennesker. Man skal blive 

bevidst om den indre stemme man har som hidrører fra andre dimensioner.  

 

Der er andre dimensioner af jer selv som ved, hvad det bedste er for jer og som kender jeres 

overordnede plan her på Jorden. Som kender lige netop din fremtid og alt, hvad du har været 

igennem. Populært sagt har I kaldt dette for jeres højere selv. Men I skal vide, at I har rigtig 

mange højere selv’er. 

 

I har ikke kun ét højere selv som I kan nå meditativt. Der er mange, mange lag i dette højere 

selv. Derfor bliver det en vigtig del at få afdækket, hvad denne klarhørelse indebærer.  

Som tiden er nu, er der mange af jer der har angreb mod det at kunne høre klart fra en anden 

dimension. Det føles for mange mennesker på Jorden utroværdigt at man kan tale med engle, 

devaer, dyr eller andre eksistenser. 

 

Alligevel er det sådan at menneskets hjerne er indrettet til at kunne betjene sig af kontakten 

til andre dimensioner. Efterhånden som slørene vikles af bevidstheden, kan man få kontakt til 

flere og flere planer af sig selv og væsener i andre dimensioner. 

 

Dette indebærer naturligvis også at man får kontakt med væsener i andre dimensioner, som 

man ikke forstår hvorledes man skal samarbejde med. Alt dette giver et enormt 

forskningspotentiale i fremtiden. Der skal forskes meget i disse nye evner, for de bliver en 

bærende del af fremtiden. De bliver det som I hovedsageligt betjener jer af når I når frem til 

Utopia, som vi talte om før. 

 

Utopia er et led i Jordens liv. Det er en tilstand som den kommer i om ca. 480 år, og den 

tilstand er du med til at skabe i netop dette øjeblik. Alligevel ser vi, hvorledes der kommer 

hindringer ind omkring disse åndelige eksperimenter. Hvorledes man fra nogens side forsøger 
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at kontrollere og efterprøve, om det der bliver sagt er sandt eller ej. Det er naturligt nok for 

jer på Jorden, som indeholder en stor del frygt og angst.  

 

I har gennemgået meget smerte på Jorden, men tiden er nu inde til at forlade det smertefulde. 

Den eneste vej ud af smerten er gennem højere bevidsthed. Kun gennem en højere bevidsthed 

kan I få sluppet smerten. Kun via den højere bevidsthed lader alle jeres illusioner sig slagte. 

Kun derved kan I nå tættere på den sandhed, der er omkring jer.  

 

Vi har set, hvorledes I forsøger at få slået clairvoyante og clairaudiante omkuld. Der er også 

mennesker der sanser klart og kan sanse andre væsener i nærheden af sig. Også disse bliver 

der set skævt til. I stedet for at gøre dette, bør rammerne omkring disse mennesker være 

anderledes. I skal vide, at dyr kommunikerer fint med mennesker, og at det ikke er spor 

latterligt at tale om en forståelse parterne imellem. 

 

I Utopia vil der heller ikke findes ofre og bødler i dyreverdenen. Til den tid vil også dyr, der 

er udviklet til det, være på Jorden og leve i samklang. Både med naturen og med mennesket. 

Der vil ikke længere være det at det ene dyr spiser det andet dyr. Der vil ikke længer være 

den samme form for fødekæde som I kender nu. Mennesket vil til den tid heller ikke være 

afhængigt af føde. I vil da have nået et stadie hvor I er langt mere æteriske i jeres legemer og 

derfor kan bevæge jer frit uden mad og drikke. 

 

Derfor skal I alligevel ikke tænke at ’så behøver vi ikke tage os af vores drikkevand og af 

forurening af jorden.’ For naturligvis gør I det. Det er jo selve Jordens åndehuller, som I 

arbejder med. Det er huden på Moder Jord. Det er hendes væske i kroppen. Det er hendes 

blod i årerne. Det kan ikke nytte, at I forurener dette. Den energi, der skal være omkring 

Moder Jord skal være så høj, at den føromtalte intergalaktiske interaktion kan finde sted, og 

det vil sige at Moder Jord i sine legemer skal være så let som overhovedet muligt, og at hendes 

fysiske legemer skal være så lette og så rene som overhovedet muligt. 

 

Efterhånden som årene går, vil også Moder Jord blive mere æterisk i sin udstråling, og 

således går det med alle andre planeter også. Nogle er allerede kun i gasform. Dette er dog en 

udvikling som ikke kommer til at foregå i jeres tid her og nu, men I er med til at bygge den 

tid, hvor dette sker. I er med til at hjælpe Moder Jord til at nå sin bestemmelse.  

 

Hver især har I påtaget jer et arbejde her på Jorden i lige netop den tid som vi er gået ind i, 

populært kaldet Den Nye Tid. Vi vil hellere kalde det for den metafysiske tidsalder. Denne 

metafysiske tidsalder har det vigtige budskab, at der er mange sjæle, som skal herfra nu. Der 

er uendeligt mange store sjælegrupper, der er ved at være færdige på Jorden. Den måde som 

I i sin tid inkarnerede på og den tid som I var indstillet på at skulle arbejde i det jordiske i, er 

ved at være slut. Det betyder at mange af jer nu står over for jeres sidste opgave på Jorden. 

Herfra går turen enten tilbage til den galakse, hvor du kom fra, eller du tager måske videre til 

et andet sted, hvor der også er brug for din hjælp.  

 

Mange af de mennesker som har deres sidste inkarnation på Jorden ligger i øjeblikket og 

slumrer. Vi har registreret, at I trænger til hjælp. Mange af jer ligger stadig i en slummer på 

sofaen foran flimmerkassen. Denne tilstand er ofte en meditativ tilstand, hvor I blot indtager 

det, der sker foran skærmen og gennem skærmen. I den tid I ser på denne tv-kasse er I på 

arbejde på andre planer.  

 



 164 

Mange af jer er på arbejde i andre dimensioner omkring Jorden. I stedet for at dette sker på 

denne vis og er ganske ubevidst, vil det være en del mere interessant for jer og givtigt for 

Jorden som sådan, om dette arbejde blev bevidst. Derfor har vi også opfordret til, at man 

laver en ny konstruktion i samfundet, hvor mennesker bliver friholdt for almindeligt fysisk 

arbejde i perioder, for derved at blive bevidste om netop dette arbejde i andre dimensioner. 

 

Som det er nu hvor en arbejdsdag er relativt lang og presset er meget stort og I dermed 

oplever en høj grad af stress, da er dette intergalaktiske arbejde og arbejde i andre 

dimensioner nødsaget til at foregå i det ubevidste. 

Dette sker for at I ikke skal brænde sammen. Derfor har I også mange mennesker, der bliver 

udbrændte. De arbejder meget i det fysiske og meget på andre planer. Dette giver en 

udbrændthed i det enkelte menneske.  

 

I oplever også en anden civilisationssygdom, som bliver mere og mere udbredt. I kalder den 

stress. At være stresset er at forholde sig til det fysiske medie hele vejen igennem. At være og 

kontrollere sig selv i det fysiske medie samtidig med, at man er meget tilstede på andre planer 

og at det faktisk er meningen, at man skal hellige sig de andre planer i den periode, hvor man 

ellers på grund af profithensyn og prestigehensyn forsøger stadig at være koblet på det 

almindelige samfund. Dette giver stresssymptomer, og I må lære at sige fra, inden stress’en 

indfinder sig. Det bedste er at I indstiller jer på at holde mennesker fri fra arbejde en del af 

året. 

 

I den periode vil det så være muligt for mennesker at gå stille og roligt på Jorden, modtage 

den portion penge der bliver tildelt vedkommende og samtidig kan vedkommende da være 

med på andre planer omkring Jorden og være med til at løfte hele feltet.  

 

Det synes måske abstrakt for jer, at det hænger sådan sammen. Den eneste måde du kan få 

dette verificeret på, er ved at lade dine slør falde. Du er godt på vej ved blot at læse denne 

bog, men vi vil også opfordre til at du bliver givet de redskaber i hænderne der kan hjælpe 

dig til at komme videre og få slørene taget bort fra din bevidsthed. 

 

I den tid I har haft på Jorden har det meget ofte været forbeholdt ganske bestemte udvalgte 

grupper på Jorden at beskæftige sig med åndelig udvikling. I den metafysiske tidsalder der nu 

står for døren er det enhver mands eje at have sin bevidsthed, ikke kun i det fysiske men også 

at være bevidst i andre dimensioner. 

Det er ikke længere forbeholdt de få, og det skal ikke længere foregå i det skjulte. Der vil 

blive offentlige steder, hvor det er tilladt at sidde meditativt og gå ind på andre planer. 

 

Efterhånden som I vænner jer til dette, vil det ikke længere være noget som man skal bruge 

en masse tid på. Vi er kommet meget tæt på jer for at minde jer om, at der er lettere veje til 

opstigning end dem I har lært gennem de forskellige dynastier og de forskellige religiøse 

retninger. Vi er kommet med en række redskaber til det jordiske, og med disse redskaber er 

det muligt at løfte jer til en højere bevidsthed i løbet af meget kortere tid. Naturligvis er det 

afhængigt af din egen indsats, men opstigning er uundgåelig. 

 

Uanset om I synes det er uhyggeligt eller ej, så er vi altså mange væsener fra andre galakser, 

andre stjernesystemer fra andre steder i jeres eget univers der er kommet meget tæt på. Det 

kan godt være I synes det er uhyggeligt, men I må regne med at vi sådan set er jer selv på et 

andet plan, eller vi er jeres brødre og søstre. 
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Det vi vil lære jer i den kommende tid er at kommunikere hen over dimensioner. At få 

kontakt til andre planer. Det bliver vigtigt for jer at kunne begå jer på en anden vis på 

Jorden, såfremt I ikke skal lide alt for meget under de omvæltninger der kommer i fremtiden. 

Som sagt før vil der være meget I må lade falde som ikke kan stå. Der vil være alt for mange 

begrænsninger omkring den menneskelige udfoldelse til at I kan komme nogen vegne på en 

fornuftig og effektiv måde. 

 

Der hvor vi gerne vil have jer hen, er der, hvor I står i jeres egen suverænitet. Det vil sige, at I 

er helt inde ved jeres egen kerne og ved lige netop hvorfor I står med begge ben på Jorden.  

Mange af jer har som førnævnt de samme opgaver. Det har så at sige været nødvendigt at 

dobbeltsikre denne udvikling. 

 

Mange af jer vil opleve hvor svært det er at være lysarbejdere – hvor svært det er at gå med 

lyset, og hvor svært det er at få resten af befolkningen med, men vi vil dertil sige, at vore 

energier er kommet så tæt på for at hjælpe jer. Vi kan med vore energier være med til at bane 

vejen for den plan som er lagt for Jorden.  

 

Denne plan beror ikke på love og regler. Den beror ikke på moral og etik. Den beror på 

energi. Den beror på skabelse. Den beror på evighed, på frihed. 

På Jorden har I fået den frie vilje til at vælge, hvor I vil hen. I har også en skelne-evne I skal 

bruge, hver gang I vælger, og det er denne skelne-evne der skal udvikles i denne tid, for at I 

kan foretage de rigtige valg i forhold til det mål, som I hver især er sat på Jorden med. 

 

Derfor er indstrømningen til Jorden også provokerende for solar plexus. Som førnævnt ligger 

den højere skelne-evne i solar plexus. Det vil sige, at de indstrømninger der kommer til 

Jorden, provokerer solar plexus. Den provokerer jeres frygt, jeres angst, jeres magt og jeres 

begær – så at sige også jeres ego. Ikke fordi egoet kun er tilknyttet solar plexus, men det er i 

høj grad tilknyttet solar plexus.  

 

Mange følelser i det astrale lag omkring og i kroppen har tilknytning til solar plexus og 

dermed også til den egostruktur, der er omkring mennesket. At lave love og regler, rammer 

og kasser omkring mennesket og dets adfærd, er et udtryk for stærk magttendens, stærkt 

begær og dermed også et meget stærkt ego. Jeres ego er en samling af naturlige drifter. Det er 

en samling af bevidsthed, som gør, at man får tilfredsstillet de behov, man har. Det er behovet 

for søvn, for mad og for omsorg. Det er så at sige de helt basale behov, som egoet skal sørge 

for at få tilfredsstillet for at kunne være i det jordiske. 

 

Efterhånden som mennesket opstiger, bliver dette ego mindre og mindre væsentligt, men i den 

tid I lever I nu er egoet en væsentlig foranstaltning, og det har været en væsentlig 

energisammensætning at få med sig til Jorden. Det har været en nødvendig del for 

overlevelse. Som tiden er nu, er dette ego forankret i frygt og angst. Angsten for at der ikke er 

nok som kan tilfredsstille de fundamentale behov. Dermed stiger magttendenserne og 

begæret. 

 

Det hele er egentlig temmelig logisk. I skal blot vende det om – og i stedet for at sætte love og 

regler op for, hvor meget hver enkelt må få, så giv mennesket hvad det har behov for. I det 

øjeblik behovet er opfyldt, da eksisterer behovet ikke længere. 

 

Nu er det naturligvis nemmere sagt end gjort, da det kunne vælte hele jeres økonomiske 

fundament. Men det er netop derfor vi beder jer tage det næste skridt og lade healeren 
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komme til. Den healende evne er den eneste der kan tilfredsstille de utilfredsstillede behov. 

Samarbejdet med os i en anden dimension er det eneste der kan gå ind og tilfredsstille 

specifikke behov, så de ikke længere styrer mennesket!!!  

Men I vil ikke vide af os, og I vil ikke vide af, at man helbreder med energi. Det er en meget 

dyb misforståelse ikke at anerkende dette, og det bunder i manglende indsigt.  

 

Et samarbejde med dig selv i en anden dimension vil give dig svaret på, hvorfor du er syg. Det 

vil også give dig midler til at komme over din sygdom. Det vil så at sige tilfredsstille det behov, 

som måske ikke ligger i dette liv, men måske ligger tilbage fra et helt andet liv, men som 

stadig ligger i dit spirituelle gen og også i mange tilfælde i det fysiske gen. 

 

I har talt meget om arv og miljø. Er det miljøet der præger mennesket, eller er det arven, der 

præger et menneske? I er stadig ikke kommet til noget endeligt resultat, og det er fordi I ikke 

tænker energimæssigt – fordi I ikke anerkender, at mennesket inkarnerer på Jorden flere 

gange, og at der eksisterer sjælegrupper der er krydsede på kryds og tværs således, at man 

har genmateriale med fra mange forskellige sjælegrupper. Disse sjælegrupper skal nu gøres 

rene og samles hver for sig igen for dermed at opstige til at blive én enhed på et andet plan. 

Det er dét der løfter Jorden i fremtiden, og det er dét der er den mægtige plans udfoldelse lige 

nu.  

 

I er med andre ord nødt til at anerkende healerens arbejde, for healeren og den clairvoyante 

og den clairaudiante er de eneste ,der kan fjerne grundårsagerne til sygdomme og til ufred på 

Jorden. Dette sker ved at man tager og har kontakt med andre dimensioner. Kun fra den 

åndelige side kan man aktivere DNA-molekylerne. Et menneske har ikke magten i sig til at 

sætte blad på en nælde. Fra den anden side kan denne magt blive givet mennesket ved, at det 

stiller sig til rådighed som kanal for en højere dimension. Denne kanal skal være så ren som 

overhovedet muligt, og i løbet af den tid hvor kanalen rengøres, er det ufatteligt svært for 

mennesker nu, på Jorden, at få økonomisk mulighed for at overleve. 

 

Måske I nu begynder at forstå, hvordan tingene bider sig selv i halen, og hvordan I er på vej i 

både en negativ og positiv spiral, der kører side om side. Det vi ønsker er at give den positive 

spiral et ordentligt skub, for kun derved kan I eliminere og nedbryde den negative spiral.  

 

At blive renset som menneske tager tid, og i den tid man bliver renset som menneske og bliver 

til en kanal for højere kræfter, som kan være med til at ændre hele DNA-strukturen i et 

menneske og således få den arvelige masse til at forandre sig og sygdomme til at blive 

gennemlevet på kort tid og komme ud af genpuljen på Jorden – det tager tid, og det tager 

penge. Det koster samfundet penge, men ikke nok med, at det koster samfundet penge, så 

koster det også det enkelte menneskes anseelse som menneske. Den måde I behandler 

mennesker med de allerstørste kræfter på, er under al kritik! Der sidder i jeres 

bistandssystem; i jeres arbejdsløshedssystem mennesker med de allerhøjeste evner. Men I 

evner ikke at give dem mulighed for at arbejde på Jorden. Derfor må vi på det stærkeste 

opfordre til, at man tager alle disse ting op til overvejelse.  

 

Hvad er det vi gør ved de mennesker, som er allernederst på rangstigen, og hvorfor er de 

mennesker nederst på rangstigen, når de bør sidde allerøverst? Hvorfor er tingene sådan 

vendt om, hvis ikke det var på grund af den økonomiske situation? Hvis ikke det var fordi, at 

I har skabt dette kunstige pekuniære system, hvor I kunstigt holder hinanden oppe i 

illusionen om, at der ikke er nok til hver enkelt i verden? Det er noget sludder. Det passe 
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ganske enkelt ikke. Der er alle de ressourcer I overhovedet har brug for på Moder Jord. Det 

er blot jer, der ikke forstår at forvalte dem. 

 

I forvalter hver eneste ressource, Moder Jord har, for egen vindings skyld. I forvalter hver 

eneste ressource som om I ejede den. Det er den største illusion af alle. I ejer intet. I har meget 

til låns, men I kommer nøgne til verden og I går nøgne ud af verden. Det eneste I kommer 

med er jeres evner, og det eneste I drager af med er jeres evner.  

 

Alle jeres erfaringer ligger som en mega-bank i det mentale legeme omkring Jorden, og det vil 

sige at det mentale legeme omkring Jorden skal renses. Derfor taler I så meget om, at man 

skal rense sin tankegang – at man skal tænke positivt. Og det er fint nok, og det er godt nok. 

Initiativet er fint. Men hvordan kan man blive ved med at tænke positivt, hvis man konstant 

får én over nakken? Derfor er det nødvendigt at bruge andre midler end kun tankens kraft. 

Tankens kraft alene kan ikke ændre Jorden. 

 

Det er nødvendigt, at I går ind på andre bevidsthedsplaner. Ikke kun det tankemæssige, men 

det helt elementære energimæssige, hvor I kun er væren. Dette niveau kan man nå ved hjælp 

af energiarbejde. Derfor er energiarbejdet så enormt vigtigt, men hidtil har I tilsidesat dette 

som uvæsentligt – som dovne mennesker der ”bare” sidder og mediterer.  

Det er alligevel lidt hårdt sagt, for I ved jo og har med jer også erfaringer fra tidligere tider 

omkring meditationer, meditationsteknikker og hvad de gør for mennesket. I ved også, at 

meditation gør mennesket mindre sygt. Alligevel må vi se, hvorledes lægeverdenen tager 

afstand fra healing, fra energiarbejde, fra meditation – til trods for, at det er den eneste måde 

at løse en problematik permanent på.   

 

Hvis en læge ikke har healing i sine hænder eller i sin indstilling til mennesket, da har han 

intet helbredt, om han så har skåret vorten af femten gange. Hvis en læge ikke har en 

energimæssig tilgang - den kan være ubevidst – men hvis vedkommende ikke har den med, 

kan han intet helbrede hos et andet menneske. Derfor gælder det også i fremtiden om at læger 

og energiarbejdere arbejder sammen. Ad den vej kan I nå ekstremt langt, og I kan nå at 

udrydde enhver sygdom fra det jordiske.  

 

Men kun via samarbejdet. I bliver nødt til at gå ind i dette samarbejde, for lige nu 

samarbejder de energimæssige læger med andre dimensioner. Læger arbejder også med 

andre dimensioner. De er sig det blot ikke bevidst. Ved at gøre dette bevidst kan 

energiarbejderen og den mere fysiske læge danne et team således at der bliver en meget bred 

erfaringsverden. Således at man kan hæve DNA-strukturen fuldstændigt frem i mennesket og 

derfra helbrede hvad der kommer frem.  

 

Det bliver ligeledes nødvendigt med profylaktisk arbejde. At lade healeren være den, der 

tager sig af profylaksen. At der bliver givet mulighed for accept og respekt omkring det at 

man kan aktivere en sygdom i barneårene og komme hurtigt over den, så den ikke 

manifesterer sig som sygdom senere i livet. 

Kun via den åndelige formidling kan det lykkes at danne bevidste kanaler, der kan formå at 

ændre DNA-strukturen i mennesket. Dermed kan man på sigt gøre mennesket immun over 

for sygdomme. 

Det er muligt via energimæssigt arbejde at aktivere alle former for infektionssygdomme på én 

gang, og bagefter hæve disse ud af DNA-strukturen. Sker dette allerede for børn, da vil de 

ikke overlevere disse DNA-manifestationer til deres børn, og der er da kun tale om at der 

behøver at gå én generation fra nu af, for at Jorden er sygdomsfri. 
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Alligevel må vi nok regne med at der går mere end en generation, inden I får vendt jeres 

tanker, jeres fornemmelser, jeres accept for den udvikling, der er i gang. 

 

Men husk på, at lovene og reglerne og rammerne og kasserne er jeres værste fjende - og bag 

loven, reglerne, moralen, etikken, rammerne, kasserne der ligger angsten, utrygheden, 

frygten, begæret. Og med den grobund vil det aldrig lykkes jer at nå frem. 

 

Det kan for nogle af jer måske lyde meget pågående og meget truende, når vi kommer med 

disse udtalelser. Alligevel har vi erfaret, at den måde som åndeligt arbejde er foregået på i 

århundreder, ikke har vist sig at bære særlig stor frugt. Der er ingen der taler direkte til 

mennesket.  

 

Vi er nu kommet så tæt på for at tale direkte til mennesket. For at formidle direkte til 

mennesket - for at I kan forstå, at vi ligger lige oven over jer i alle vores skibe og venter på, at 

I tager kontakten. Og tager I ikke kontakten, da må vi komme til Jorden. 

 

Det er meningen, at denne metafysiske tidsalder som vi er gået ind i skal bruges til at bringe 

Jorden frem mod Utopia. Når I når så vidt, da vil mennesket se anderledes ud. Højden og 

drøjden er anderledes. Jordens overflade er anderledes. Den er undergået mange 

forandringer i de år, der ligger fremover.  

 

Derfor beder vi jer også om at tænke jer godt om, hvor I placerer jeres broer, jeres veje, jeres 

færgeruter osv. For alt har betydning for Jordens udvikling. 

 

Mange af de naturkatastrofer der er kommet på Jorden er reaktioner på menneskets færden 

på overfladen og gravning i dybden, som igen skal tilbage til det oprindelige energiniveau. Det 

svarer til at et menneske får en rift, og at denne rift skal heles op igen. Når man lægger en 

flod i nye baner, så svarer det til at Jorden har fået et stort ar. Dette ar skal heles op igen. Den 

måde dette kan gøres på, er at ændre energierne omkring det sted, hvor floden er lagt i et 

andet leje. I vil se disse energier blive brugt, blive konstruerede, blive givet således, at floden 

igen går tilbage i sit oprindelige leje. Det kan kræve oversvømmelser. Det kan kræve tørke.  

Men I må forstå, at det er svar på jeres egne handlinger. Det er svar på jeres prioriteringer på 

jordoverfladen. Det er svar på de kasser, I har kommet jeres liv ind i. På de love, regler, 

moral, etik og økonomi I har stillet op for Jordens virke og for jeres virke på Jorden. 

 

I behøver ikke masser af økonomiske ressourcer for at opbygge en rumfartshistorie. Jorden 

har før deltaget i rumfart, og alle erfaringerne ligger lige omkring jer. Men I skal bruge jeres 

clairvoyante syn til at se, hvorledes tingene er gået for sig. Og I skal bruge jeres clairvoyante 

syn og I skal bruge jeres klarhørelse og I skal bruge jeres klarfølelse for at kunne gøre det 

igen. 

 

Det er ikke kun enkelte nationer, der skal udvikle denne rumfartshistorie. Den er for alle på 

Jorden. Den person eller de personer der har den bedste kontakt til andre dimensioner er 

den, der kommer først i kapløbet om det bedste rumskib. 

 

I er ikke nået ret langt ud i rummet, og I har end ikke set vores skibe lige ved siden af jeres, 

fordi I ikke har jeres syn åbent.  
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Vi har haft jeres ”raketter” ombord på vores skibe og ført jer langt omkring. Men I har 

endnu ikke nået at bryde andre planeters sfærer. I er endnu ikke nået ind i nogen eller til 

nogen planeter. Det kan nemlig ikke nås på den facon, som I bruger. Det kan ikke nås med 

fysiske skibe.  

 

For at I kan bygge ikke-fysiske skibe og dermed få jeres rumfartshistorie længere frem, da er 

I nødt til at udvikle jer på andre planer. I vil da også opdage, at rumfartshistorie slet ikke er 

et spørgsmål om at have penge til at lave et rumskib eller ej. For det skib, der skal bygges, 

kan bygges af helt andet materiale end I finder på Jorden. 

 

Så længe I bruger de fysiske skibe, kommer I ikke længere end fysikken rækker. I når ikke 

ind til eller ind på andre planeter. Alligevel er det der, I har sat jeres økonomiske ballast – til 

udvikling af fysiske skibe. 

Alt dette sker naturligvis fordi slørene hænger omkring jer i den fysiske verden. Illusionerne 

står tæt omkring jer, og I kan ikke se skoven for bare træer.  

 

Med denne bog er vi efterhånden nået temmelig langt omkring, men I skal vide, at så længe I 

forsøger at begrænse ånden, da begrænser I også det fysiske. 

 

Tak for nu, og jeg håber vi igen får kontakt til jer. 

 

-- 

 

Kære Alle. 

 

Dette er Metara. 

 

Vi udvider bogen med et kapitel om lysets love. 

 

Meget er blevet jer budt, der er gået den esoteriske vej. De esoteriske skoler har brugt lysets 

love. 

Der er karmas lov, der er tilgivelsens lov, der er ophøjelsens lov. Der er lov for det ene og for 

det andet. Tilblivelse, skabelse, tro, håb – alt er der en lov for. Tiden er nu inde til, at vi går op 

i en højere bevidsthed i Hierarkiet. Her finder vi ikke lysets love. 

 

Lysets love er så at sige ’menneskeskabte’ ind i en tid, hvor man havde behov for dette. Der er 

stadig behov for nogle af disse love på Jorden, men de er så at sige menneskeskabte. De er 

kanaliserede gennem begrænsede bevidstheder, og har derfor gamle overleveringer som filter. 

 

Med forskellige love og regler ville vi indskrænke menneskets frihed, og I ville ikke længere 

have det frie valg. Det frie valg ligger hos sjælens bevidsthed. Det er sjælen, der har det fire 

valg, og sjælen har valgt, at du skal inkarnere på Jorden på dette tidspunkt af Jordens 

opstigelsesfase. 

 

Lige netop nu skal du udføre din opgave på Jorden. Denne opgave kan du ikke udføre, 

såfremt der findes love og regler. For den opgave du har at udføre netop nu, kan kun 

fuldføres i frihed. Frihed fra love og regler. 

 

Love og regler er noget I selv har skabt. Når der bliver kanaliseret love og regler, er det fordi 

det går gennem jeres filter i den øvre bevidsthed.  
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I er nu kommet dertil, hvor jeres bevidsthed må udvides til et højere niveau. På dette niveau 

finder I ikke disse lovmæssigheder. 

 

Når I er nået til dette niveau, er det en selvfølge at handle i lyset. Kun så længe I har den 

lavere bevidsthed er det nødvendigt med love og regler. Der findes ingen love for, hvorledes 

Gud skal sende sin kærlighed til mennesket. Energierne i Universet er der blot, og til hver en 

tid er det bestemt i hvilken mængde, hvilken størrelsesorden og hvilken rækkefølge 

energierne skal sendes til hver enkelt. Det har ikke så meget med love og regler at gøre. Det 

har noget med opgaven, man har på Jorden, at gøre.  

 

Sjælen har bestemt, på hvilken tid sjælen vil inkarnere. I netop fødselstidspunktet inkarneres 

sjælen med det lys og de indstrømninger, der skal til. Alt er i ét nu, og det vil sige, at hele livet 

er i ét nu og al den indstrømning, der skal ske i livet, er i ét nu. 

 

Alligevel har I lavet lovmæssigheder som gør, at I har valgt at lave en tidslinie. Derfor er der 

også sendt indstrømninger til Jorden, som bibeholder denne tidslinie. Alligevel øges åbningen 

ud til Universet, og nye former for tid bliver en realitet på Jorden. 

I vil have en helt anden fornemmelse for tid. Tiden bliver mere et nu end en langstrakt række 

af år.  

 

Når et menneske fødes, er der en ganske bestemt konstellation af energier, og denne kvalitet 

af dette nu følger personen gennem hele livet. I denne konstellation er der taget højde for de 

forskellige himmellegemers bevægelse på Jorden og menneskets bevægelse på Jorden.  

De forskellige indstrømninger til mennesket går op i en højere enhed, og har intet med love og 

regler at gøre.  

 

Det er bestemt, hvad mennesket skal fuldføre igennem et langt liv. Derfor har det bestemt sig 

for netop det nu, som det er inkarneret i. Den inkarnation, man kommer ind i, er bestemt af 

den foregående inkarnation, og alle inkarnationer er en fortløbende udvikling af mennesket 

og dets arbejde på Jorden.  

I har nu nået den tid, hvor religionerne skal ophøre med at spille den rolle, som de har spillet 

før. Det vil også sige, at de lovmæssigheder som går gennem kirken og andre trosretninger 

skal ophøre til fordel for en højere bevidsthed.  

 

Når man når op i den højere bevidsthed; i den bredere bevidsthed, da ved man at man er i 

’jeg er’-fasen. I ’jeg er’-energien er der ingen love eller regler, der gælder. Der er ikke noget 

med, at det man sender ud, får man tilbage igen. Der er ikke noget ”årsag og virkning”.  

Alle disse lovmæssigheder er ophævet. Det er kun tæt på det fysiske element man taler om 

årsag og virkning. Dualismen eksisterer ikke på et højere plan. På et højere plan er alt enhed, 

og derfor kan love og regler ikke splittes ud i godt eller skidt.  

 

At have love og regler, også esoteriske love og regler, er udtryk for en dom. Det er udtryk for, 

at mennesket dømmes ud fra en anden bevidsthed. En anden bevidsthed bestemmer så at sige, 

hvad der er rigtigt og forkert for et andet menneske; for en anden bevidsthed. Der er derfor 

tale om reminiscenser fra dengang det I kalder ’mørket’ var tæt inde omkring Jorden. Man 

har haft en interesse i at holde mennesket nede med hensyn til disse love og regler. Det er en 

måde at holde mennesket nede på og holde dets åndelige udvikling nede på. 

 

Uanset hvordan I vender og drejer det, så vil enhver grænsesættende eksistens være et 

overgreb mod Guds fri natur. Det er med beklagelse for jer, at I må opgive lysets love. Det var 
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så nemt at have love og regler at forholde sig til. Love, der sagde, at man altid skulle handle 

godt. Men hvem har dømt om, hvad der godt eller skidt? Hvem har dømt om, at mordet var 

godt eller skidt? 

 

Det menneske der inkarnerer på Jorden for at gennemføre et mord, er meget ofte stærkt 

belastet af at skulle foretage sig dette i livet. Dette skyldes alle de moralske og uskrevne love, 

der findes i jeres eksistens på Jorden.  

 

Når I kommer højere op i bevidsthed vil I vide, at et mord er påvirkning af en anden person i 

energimæssig retning. Dette er oftest aftalt på et andet plan og har et højere formål. Der 

findes dog også mennesker, der er besatte af andre kræfter, og her er mordet ikke en 

guddommelig foreteelse, som har været planlagt. Et menneske kan altså rives ud af sin egen 

lovmæssighed/koncept på grund af mørkets magt. 

 

Det mørke der hidtil har ligget omkring Jorden, og som har påvirket jer igennem 

århundreder, er nu efterhånden ved at fortage sig fra Jorden. Alle vores skibe i luftrummet 

sørger for, at mørket ikke længere kan komme til Jorden, men kun derfra. Al mørke er 

indkredset, og vi gør hvad vi kan for at lyset bliver stadfæstet i alle hjerter. 

 

Når lyset gennemsiver et menneske, da når det ind til dets egen kerne, og det følger kun sin 

egen lovmæssighed - det vil sige kun det, som sjælen har givet tilladelse til ved at inkarnere i 

et ganske bestemt øjeblik. 

 

Stjerner og planeter bevæger sig i Universet. De forskellige solsystemer påvirker hinanden og 

har deres forskellige baner og strukturer og forskellig konstruktion. Alt dette er levende 

organismer, som arbejder side om side. Når disse organismer arbejder side om side, da vil der 

også her ske en forandring. Det vil sige, at det nu, man er født ind i, kan påvirkes i forskellige 

retninger.  

 

 Det vil sige, at den lovmæssighed, at man er inkarneret på et ganske bestemt tidspunkt og det 

afføder en ganske bestemt livsbane, ikke nødvendigvis kommer til udtryk. 

 

Der kan blive tale om, at et menneske kommer til at gå lige ved siden af den vej, der egentlig 

fra sjælsplan var planlagt. Derfor er der også konstant rettelser i den store plan, og derfor er 

der også mennesker der bliver taget bort fra Jorden, som egentlig skulle have været på 

Jorden en årrække mere.  

Det er dog ikke så ofte, at dette sker. 

 

Den store plan for Jorden er fleksibel, men der hersker ikke love og regler for, hvorledes 

planen udvikles. 

Der er lagt op til en fri udfoldelse; til sjælenes frie udfoldelse. Sjælen har valgt at lade en del 

af sig inkarnere helt nede i de fysiske svingninger. Dette indebærer, at kontrollen over dette 

sjælsaspekt mindskes.  

I det fysiske element er der flere faktorer der har indflydelse på, hvorledes det menneskelige 

legeme og hvorledes den menneskelige personlighed udvikler sig, og hvorledes man kommer 

til at udføre det arbejde der var tiltænkt på Jorden. 

 

Love og regler, kontrol og magtstrukturer på Jorden kan gøre, at et menneske ikke når sin 

bestemmelse på Jorden. Der er flere mennesker, som i disse år må vende tilbage til deres 
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sjælsniveau uden at have gennemført det forehavende, de kom for. Dette kan skyldes både 

økonomiske og lovmæssige konstruktioner på Jorden. 

 

De love og de regelmæssigheder der er forbundet med åndeligt arbejde, er konstrueret ud fra 

de bevidstheder, der kanaliserer disse love og regler; disse lovmæssigheder. Jo mere renset 

personen er, jo mere frit vil det stille mennesket. Der findes megen åndelig udvikling, der er 

betinget af den ene og den anden lov, og i et sådant miljø kan ånden ikke vokse. 

 

Dette er gjort for at indføre en vis selvdisciplin, når det gælder åndelig udvikling. Men det har 

ikke så meget med den åndelige udvikling at gøre. Er man udviklet åndeligt, da er man et frit 

væsen. Hvis ånden forsøger at pådutte én love og regler for ens udvikling, da er det mere 

personligheden og psyken, man arbejder med. Den åndelige udvikling følger helt andre 

retningslinier – den følger en helt anden væren. Vi vil i fremtiden komme frem med meget nyt 

materiale om, hvorledes mennesket er skruet sammen. 

 

Den åndelige udvikling har meget at gøre med, hvorvidt man er i overensstemmelse med 

forskellige svingninger i sit multi-dimensionelle selv. Den åndelige udvikling har intet som 

helst at gøre med hvor dybt, man kan bøje sig, hvor ydmyg man kan være eller hvor meget på 

knæ man skal ligge for at få den guddommelige vilje til at virke gennem sig. Den 

guddommelige vilje virker igennem alle, uanset om de er ydmyge, underdanige eller ej.  

 

Det kan nok ske, at man som et underdanigt væsen der tilbeder sin gud har nemmere ved at 

fornemme de strømninger, der findes i universet – men det er så også det. Åndelig udvikling 

sker automatisk for alle mennesker, og de indstrømninger der sker til Jorden vil automatisk 

udvikle jer åndeligt, uanset om I beskæftiger jer decideret med åndelig udvikling eller ej. Der 

er altså ikke nogen lovmæssigheder for den åndelige udvikling. 

 

Det er dog sådan, at mennesket udvikles i en ganske bestemt rækkefølge inden for ånden, 

ligesom man også psykisk udvikler sig i trin. 

Den måde et menneske udvikler sig åndeligt på, er i stærkt samarbejde med os. Det er derfor 

I har den fornemmelse for, at man skal tale med Gud. Det ligger som den røde tråd i de 

instinkter, I har indeni, men fra at have disse instinkter skal I nu udvikle jer til at være 

bevidste lysvæsener; bevidste galaktiske væsener. Det betyder, at det I før har set som 

lovmæssigheder nu afsættes til fordel for suverænitet i det enkelte menneske. Det som før har 

været jeres instinktive indstilling til det guddommelige, viser sig nu at have fået jer til at 

opsætte love og regler for denne udvikling. Men en åndelig udvikling sker ligesom i 

kvantespring, og er i tæt kontakt med os – og vi sætter ikke love og rammer op for din 

adfærd. 

 

I samarbejde med din sjæl giver din højere bevidsthed dig de impulser der skal til for 

handling. Der er altså ikke tale om lovmæssigheder i dit liv, og regler i dit liv, men 

udelukkende om impulser som via vort samarbejde på sjælsniveau bliver dirigeret videre til 

dit højere selv, det tætteste på det fysiske niveau. Herfra kan du så få forskellige input, som 

synes at være rammer for dit liv, men du ved nu, at disse rammer for dit liv er givet fra dit 

sjælsniveau. De kommer fra dit sjælsniveau gennem dit højere selv til en umiddelbar reaktion 

i den fysiske og mentale verden.  

 

Efterhånden som det astrale legeme bliver renset for forskellige følelser og projektioner, da 

vil I finde ud af, at lovmæssigheder er en saga blot. I har med jeres bevidsthed skabt det liv, I 

har på Jorden. Det vil sige I også har skabt de lovmæssigheder der findes på Jorden og 
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omkring Jorden. I har udvalgt en ganske bestemt sammensætning af livsenergi, som giver 

nogle bestemte resultater på Jorden. I har så at sige bestemt jer for det liv, I lever. Lige sådan 

gives også naturens lovmæssigheder. På et givet tidspunkt i Jordens udvikling vil det være 

sådan at det ser ud som om at der gælder bestemte naturlove. Efterhånden som Jorden stiger 

i sin frekvens, da vil disse naturlove også ændre sig. Det vil sige, at det med tiden bliver muligt 

at lave nye apparater som førhen ikke var muligt på grund af de love, der eksisterede i 

naturvidenskaben. Alt dette vil også finde sin afslutning, og nye love og regler vil ligesom 

komme til, fordi det er nemmest for jer at arbejde på den måde med love og regler. 

 

Alligevel skal I vide, at det kun er en udvælgelse af bestemte former for energier der gør at I 

kan lave en lovmæssighed. Det er altså et valg der betinger lovmæssigheden.  

 

Efterhånden som I formår at have denne frihed, da vil I også få frihed til at rejse i andre 

planer, og I vil få frihed til at rejse bort fra Jorden og til andre dimensioner. Nogle af jer der 

er på Jorden kan allerede rejse i flere dimensioner.  

 

Det vi har til hensigt med vor kontakt er at gøre jer opmærksomme på, at I er totalt frie 

individer, og at det kun er jer selv der har skabt jer selv og det, I består af. Det er jer selv der 

har skabt jeres verden, og ønsker I den anderledes, da kan I uskabe den. I kan nedlægge de 

love og regler, der har sat livet i stå på planeten. 

 

I takt med at I frigiver hinanden, da kommer livet igen til at flyde på planeten.  

 

Religionerne har haft stor indflydelse på de love og regler, der eksisterer i hvert enkelt 

samfund, og det er således overlevering på overlevering der har givet det regelsæt, som hvert 

samfund har i dag. Det er både de uskrevne og skrevne love. 

 

Vi er kommet til Jorden med et helt nyt healingskoncept, som gør det muligt at fjerne alle 

disse gamle overleveringer og fordomme omkring hinanden og det at leve på Jorden. Alene 

det at man skal have mad og drikke er en lovmæssighed hos jer. Den har ikke bund i 

virkeligheden mere end det, I gør den til. Mennesket vil udvikles til at kunne leve uden mad 

og drikke, og dermed er også den lovmæssighed ophørt.  

 

I har i jer en frygt for friheden, og derfor higer I mod love og regler, også moralske love og 

etiske begreber. På det tidspunkt hvor I energimæssigt er opsteget, da findes behovet for love 

og regler ikke.  

I er da i kærligheden, respekten, den kærlighedsfyldte intelligens og visdom. Da er det ikke 

længere et spørgsmål om, hvem der gør hvad og hvorfor under hensyntagen til forskellige 

lovmæssigheder. Man er da i sin væren, man er da i lyset.  

 

Ethvert menneske er inkarneret på Jorden med et ganske bestemt formål, og det er din egen 

sjæl der har bestemt dette formål. For at gennemføre dette formål, er det nødvendigt at 

inkarnere på et ganske bestemt tidspunkt for at få den rette energiindstrømning til legemet. 

Både personligheden og legemet skal have den rette energimæssige tilførsel. 

 

Når man inkarnerer, vil den rette energiindstrømning til én være konstant. På netop det 

tidspunkt hvor man er her og nu, er der nøjagtigt den indstrømning til hvert enkelt menneske 

som skal være der. Det er ikke nogen lovmæssighed, sådan er det bare. Mennesket er i denne 

energiindflydelse. Forskellige energiindflydelser skaber mennesket. Det vil sige, at du kan 

nærmest ikke undgå at blive til det, du er. 
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Det der skal ske i fremtiden er, at slørene bliver taget fra menneskets bevidsthed – og også det 

er, som det skal være. Når dette sker, da må vi være rede til at hjælpe jer. Men I må også 

være rede til at hjælpe jer selv. Det vil sige I må forsøge at få jer gjort suveræne, så I kan stå i 

egen energi. Når I står i egen energi, da er I bare. I er hverken positive eller negative. I er 

bare. I højere lys. I kærlighedens og respektens, i visdommens og intelligensens lys. 

 

Når I står i dette lys; i jeres inderste kernes lys; i jeres sjæls lys, da er I ”som I skal være” på 

Jorden. Den højeste kanal for energiindstrømning til Jorden, og da har det ingen betydning, 

hvad man bestiller i sit hverv. Den højeste bestilling på Jorden er at være kanal for Universets 

energier, thi det er via disse energier, at Moder Jord får tilført den energi, som hun skal have 

for at foretage sin opstigelsesfase. 

 

Moder Jord er også selv blevet til på et ganske bestemt tidspunkt, og det sikrer hende den 

energiindstrømning, der går via disse kanaler. Det er ikke kun kanalernes indstrømmende 

energi, der har betydning, men det er også Moder Jord der tiltrækker sig bestemte energier 

via disse kanaler.  

 

Dybest set er det hele ét. Hele universet består af forskellige hologrammer, der er skabt af 

energi. Alt er energi. Også skabelsen af energiens love er en illusion. I har skabt illusionerne. 

Vi har skabt illusionerne. Vi er på mange planer. Vi er multi-dimensionale. Vi er skabt på 

mange planer. Vi er illusioner på mange planer. Aller højest eller allerlængst borte er vi alle 

ét. Vi er alle ren energi, der bestemmer sig for en lovmæssighed og derved samler sig i nogle 

bundter, som vi kalder virkeligheden. Det er den lovmæssighed, Universet kan betjene sig af. 
 

Tak for nu. 

 

For mig er det ret fantastisk at læse dette skrift fra Metara, da det er givet mig i 2002 og via 

indtaling på bånd over et par dage. Derefter har jeg fået en veninde, der er hurtig på tasterne 

til at afskrive båndet. Jeg fik aldrig læst eller hørt det, men blot gemt det. Og nu folder det sig 

ud og passer lige nøjagtig ind i bogen. Og angiver oven i købet at det er en del af en bog. 

Sådan har mit liv været lige siden jeg bevidst fik kontakt til det åndelige plan. For mig 

indikerer det, at der er en meget fast plan for det enkelte menneske og at dine kapitler 

allerede er skrevet. Flere gange har jeg også set mig selv skrive disse kapitler om natten, for 

så at trække det til fysisk plan om dagen. Det er en ret fed fornemmelse skulle jeg hilse og 

sige. Det er sådanne oplevelser, der gør, at man ikke bare dropper ud og siger, jeg vil hellere 

lave noget andet. Og det er sådanne oplevelser, der har ført til indsigt om, at alt er lys uanset, 

hvor mørkt det ser ud. Det er sådan mine slør er faldet ét efter ét, fordi jeg tillod mig at være 

mig, selv da alle fordømte mig. Gak du lige ud og gør ligeså!!! Så skal du se løjer! Vær ikke 

bange for dig selv og dit sind, du får ikke mere påduttet dig, end du kan holde til, det er min 

erfaring helt ind. Du er jo selv den, der bestemmer på sjælsplan, også om du skal ud i 

vanviddet. Men når du blot ved det, så ved du også, at der er en vej henover alle 

fortrædeligheder, som du er NØDT til at gå. Det der gør ondt er dine illusionsboblers brist, 

IKKE andet. Du kan synes, du skal følge det du plejer, men er det andet end magelighed og 

angst? Du tror måske, det er svært at bryde dine mønstre? Det er himmellet, hvis du gør det 

til ret tid og ikke som dit ego byder dig eller din angst for dine omgivelser. Der er intet farligt 

i at tage et nyt standpunkt, kun bevægelse og udskiftning af bobler. Se dit liv som en strøm af 

sæbebobler i flere smukke farver. Efterhånden brister de, men du er stadig den, der blæser 

nye bobler, du er stadig dig, til evig tid. Du er fri, hvis du ønsker at være det. 
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7.KAPITEL. 

 

Hemmeligheder. 
 

Hej Siam                                                                                                                     31.marts2006 

 

Hvad har du på hjerte? 

 

Kære Sigma. 

 

Det er et par dage siden, vi har talt sammen. Jeg ved du har haft travlt med at rette kommaer 

i teksten og det har taget nogle dage at læse korrektur, men vi må fortsætte, vi har ingen tid at 

spilde nu. Vi bliver nødt til at intensivere forløbet igen og eventuelt bakke dig op omkring lidt 

fysisk træning. Du har ikke haft den fornødne energi til det. Først nu, hvor Pluto levner dig 

lidt lease, kan du begynde. Nu kan du slappe af på en anden måde og føle dig mindre 

anspændt. Du er nu klar på, hvorledes denne planet føles i dit system og én for én vil du lære 

disse planeters indvirkning på dig at kende. Som du nu kan se, så er du i enorm 

transformation hver gang, Pluto går fremad og den er ubønhørlig ved dig. Vi skal nu afsløre 

nogle detaljer for dig og andre omkring vort virke i forhold til de horoskoper, I lægger på 

jeres planet. 

Du påbegyndte i sin tid vor kontakt på et Neptunaspekt, som slørede, hvad du gik ind til, men 

ikke resultatet. Det har betydet meget for dig at kunne tale med os og formidle vore ord og vi 

er glade for dig som kanal. Vort samarbejde har været meget intenst og du har spurtet 

derudaf i indsigter og opstigning. Det har været meget anstrengende for dig, men lønnen vil 

komme før end du aner. 

Det, der skal komme for en dag i dette kapitel, er planeternes virke i menneskets dagligdag og 

i forhold til hele dets livsmål som sådan. Vi vil vise omverdenen, hvorledes vi kan handle på 

de forskellige aspekter og du må tage astrologien til hjælp for at blive eksakt. Vi ønsker du 

skal finde de eksakte datoer frem for dine indvielser, for dine breve, for dine pjecer og for 

dine udklip fra aviserne. Vi vil da afsløre vor strategi og hvorledes vi har kunnet styre dette 

1.-kontaktprojekt, således, at det blev begrænset i udfoldelse og således, at du kunne forstå, at 

projektet var noget særligt og senere hvad det i bund og grund har gjort for dig og de andre 

medvirkende. Det vil nok komme som en overraskelse for jer alle, hvor let det hele kan gå, 

når man arbejder præcist og bruger det eksakte tidspunkt og dermed minimum af energi på 

at give øjeblikket fyldest. Du er noget særligt, I er noget særligt. Det vil fremgå om lidt, når I 

finder de rette aspekter frem. Vi vil være behjælpelige med udvælgelse af stoffet. Vi ses i 

morgen, du skal hen og se TV-avis. 

 

Kærligst Siam. 

 

(Bogen fortsætter i første omgang ved kapitel 9, der er umiddelbart den undskyldning for mig 

at se, at konceptets astrolog ikke kan assistere i øjeblikket og at det vil bryde energien, at 

begynde at lede efter data i gamle gemmer.) 

 

Kære Siam                                                                                                                 12.April 2006      

 

Nu skulle jeg efter dit udsagn i kapitel 14 gå tilbage hertil og skrive de næste to kapitler i 

samråd med konceptets astrolog, men hun er endnu til rådighed. Hvad er der at gøre ved det? 

Jeg føler bogen skal være færdig nu inden fuldmåne. Jeg kender ikke tilstrækkeligt til 

astrologi til at kunne gennemgå konceptet i detaljer og du ved jeg af og til har lidt svært ved 
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at kanalisere eksakte tal. Det bliver let forskubbet af interessekonflikter eller forskrækkethed, 

fordi det er for vigtigt at være eksakt og så går flowet i formidlingen lige netop tabt. Det er det 

pres, der kan få misvisninger frem, som vi så bliver miskrediteret for. Hvad gør vi, kan jeg få 

hendes viden ”udleveret” eller hvad? 

 

Kære Sigma. 

 

Ja, det er noget sørgeligt noget. Bedst som man tror hjælpen er næ, er den ikke alligevel. Men 

du ved jo, at du skal lave alting selv og skal lære at stole 100 % på dig selv, så vi har nu givet 

dig muligheden for at prøve direkte at trække et andet menneskes visdom til dig. Da alle er ét 

skulle det jo være en smal sag eller hvad siger du til det? 

 

Tja, det er vel tyveri for åben skærm! Og er der ikke grænser for, hvad man har lov til? Er 

der ikke en etisk grænse i dette erhverv, det ville jeg da mene. 

 

Jo, du har ret kære. I dette tilfælde ville jeg lige ringe og høre om det er ok. 

 

Telefonen er optaget og jeg bliver budt velkommen til duetsvar. 

 

Tja, så må du jo tage duetten på en anden måde. Prøv lige igen. 

 

Samme resultat. 

 

Ok, så tager vi duetten over ”æteren”. Hvis hendes sjæl giver dig lov til at få denne viden 

overleveret, så er kysten klar. 

 

Så jeg skal tune ind på hendes sjæl og bede om lov til at trække relevant viden omkring dette 

koncepts astrologiske styring,- eller hvordan, sådan mere præcist? 

 

Ja. Prøv det. 

 

Der kommer en mild og venlig energi til mig, så jeg går tættere på med min bevidsthed. Det 

virker som om, jeg bliver indstillet til kanal for denne energi. Det virker lidt på samme måde, 

som når man skal tale med afdøde personer, men der er alligevel en form for anderledes 

bevidst styring og måske tilbageholdelse af noget. Ok, det var iagttagelsesdata. Vi har 

arbejdet på at tage kontakt til alverdens energier for at lære nyt, så det går. Jeg tuner ind nu 

og lader det ske, der skal ske. Alt er vist på plads nu. Uh, hvor det spænder i solar plexus, jeg 

får vist ikke alt at vide, men lidt har vel også ret. 

 

Kære Alle. 

 

Jeg er nu klar over, at jeg deltager i et eksperiment for åbent tæppe. Det ville være bedre, om 

jeg havde været klar til at hjælpe direkte, men det får vente. I vil vide noget om, hvorledes 

planeterne har styret konceptet indtil dato. Det skulle jo være en smal sag for mig at komme 

med et par bud. 

I må betragte planeterne som levende væsener, som har en ganske bestemt hensigt med 

mennesket og Jorden og de andre planeter i solsystemet. Hele tiden kommer ny viden til os 

om verdensrummet og det er næsten umuligt at følge med de mange ændringer, der hele tiden 

sker. I dette koncept har jeg et særligt forhold til vor hovedkanal, da hun og jeg har mange 

planetkonstellationer og horoskopakser, der ligner hinanden. Vi hører sammen om at lave en 
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ganske bestemt opgave i dette koncept og det sker, når planeterne er ret stående. Ingen kan 

forcere planeternes indflydelse, men vi skal lave noget ganske nyt astrologisk set, som jeg 

endnu vil holde hemmeligt og til stadighed holder hemmeligt for mig selv i det jordiske indtil 

ret tid. Tiden vil komme, hvor mine øjne åbnes for en helt ny verden. Men indtil nu har jeg 30 

års astrologisk erfaring med mig.  

Planeterne har spillet en meget afgørende rolle for dette koncept i særdeleshed, da det er 

meningen, at det skal vise, hvorledes alting styres fra højere åndelig side. Planeterne er at 

betragte som de gamle guder og har hver deres bevidsthed. De kan virke på forskellige planer 

af mennesket og ganske helt ind i det fysiske legeme, således at det er muligt eksakt at aflæse, 

hvor lang en sygdomsperiode eller arbejdsperiode vil vare. Det er ganske nyttigt i dagligdagen 

at vide lidt om, hvornår man skal starte noget nyt og hvornår man i hvert tilfælde ikke skal 

skrive under på større kontrakter. Alle sådanne ting er at aflæse i et horoskop. Jeg har før 

tolket konceptets horoskop og det finder jeg da relevant, at tage med her. Det kan findes frem 

og skrives ind her: 

 

Horoskopet for ”Opdriften”, Galaktisk healings- og videnskoncept.:        (indskrevet 15. April 

2006)     

 

Horoskopet viser en stærk indlevelsesevne og en meget veludviklet ”sjette sans”. I vil via 

konceptet virke fascinerende på mennesker, der opsøger jeres side. De vil tænke dybt over det 

skrevne og de, der opsøger jer, vil højest sandsynlig mærke en stor hjælpsomhed. I vil selv 

mærke stor idérigdom plus være meget visionære med henvisning fra andre lande eller fra 

noget som ligger uden for den kendte virkelighed. Der kan komme mennesker med stærke 

humørsvingninger, måske tungsindighed, jalousi og selvretfærdighed. Dette kan også 

forekomme i jeres egen kreds. Der vil også være beslutsomhed, udholdenhed og stædighed til 

stede, hvilket er godt for at give styrke, når det følsomme bliver lidt for meget. 

Samarbejdsvilje grundet fleksibilitet. Merkur er dominant i dette horoskop- og Merkur er 

gudernes sendebud! Den er også i konjunktion til Solen. Ydermere er den horoskophersker og 

hersker over målsætningsaksen, og den befinder sig i Jesus-tegnet og 7. hus, der står for 

andre mennesker. Merkur står også for onsdag (jf. mødedage) og stenen Turkis (jf. 

konceptfarven). Der vil være megen mental og åndelig aktivitet til stede. Der vil forekomme 

megen omsorg for andre på et meget højt plan! Der vises hen til især mange samtaler og en 

søgen efter sandheden! – skrift, tale, kontakt, formidling og anden form (åndelig) for 

kommunikation er særdeles vigtig. Der er rigtig store talenter her. Sproglige færdigheder er 

meget væsentlige og kan få stor betydning. Skulle der være et lille minus, er det, at man kan 

have lidt svært ved at lade andre komme til orde og telefonregningerne kan blive høje! 

Misundelse kan måske på en eller anden måde forekomme, det er dog lidt usikkert! 

Med Månen i 3.hus er der påvirkning fra fortiden! Gauquelinerne opdagede at denne 

placering giver et talent for at skrive, så det vil ikke undre dersom der udkommer bøger! Der 

er også talent for i foredrag at beherske tilhørendes følelser! Det viser også at konceptet fører 

rejser med sig, og da Månen har aspekt til Chiron, viser det, at i et tidligere liv har noget 

været forsøgt men aldrig fuldendt. Det bliver nu i denne inkarnation fuldført! 

Med Solen i 6.hus vises, at man er sat på denne jord for at tjene andre. En tjener for sjæle. 

Der vises hen til at virke som kanal – eller medie. Der findes udtryk for det mystiske eller 

arketypiske billede i det kollektive ubevidste, blive effektive tjenere og helbredere som 

imødekommer andres behov. I vil  blive brugt som redskaber til at påkalde forandringer på 

det kollektive plan, noget større og mere universelt. 

I vil nok have behov for af og til at tilbringe en hel del tid alene, da I er så modtagelige for 

andre. Påvirkningerne fra omgivelserne udmatter stærkt. Så husk at tage dage med total 

tilbagetrækning for at lade op på ny. Forskellige former for institutioner er inde i billedet – 
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fængsler, hospitaler osv. Et zen-mundheld siger med denne placering – Hent vand før 

oplysning og hent vand efter oplysningen. 

Saturns position viser, at I helt sikkert er ambitiøse men----- det er her I har skæbneplaneten. 

Saturn, det vil sige, at det helt sikkert kommer til at koste kamp, sved og måske tårer! Men 

det er også her I skal vise jeres indbyrdes styrke. Kan I det, vil I nå det højeste, der kan nås! I 

skal kunne holde ud, selv når det ser svært ud, for her ligger nemlig nøglen til jeres skæbne og 

formål med tilværelsen i denne inkarnation! 

Når det nogle gange kan være lidt kompliceret, skal I passe på, at pessimisme og skuffelse 

ikke får magt – men KÆMPE – for det vil gøre målet endnu smukkere. Horoskopet viser 

nemlig, at der vil være en del kamp. Saturn er jo en vanskelig Herre! 

Mars viser eventuelt en meget stærk rejseaktivitet, der er berigende! Erhverv, som en eller 

anden form for ”prædikant”, forfatter, præst af en eller anden slags vil nok vise sig i jeres 

kreds. Det kunne se ud som om en – eller flere af jer - vil ende jeres dage i udlandet, på grund 

af de evner vedkommende/I besidder. Det kunne også måske? vise at folk kommer til jer fra 

udlandet for at få hjælp! Værdifuld hjælp. 

Jupiters placering er meget speciel og da den har noget med jeres arbejde at gøre er den 

virkelig vigtig! 

Den viser, at der, hvor folk kun ser mørke, kommer I via Jupiter med frelsende kræfter. 

Netop når det ser mest håbløst og trist ud kommer I eller det gudelige via jer ud af den blå 

luft og redder situationen. Jeg har en følelse af, at nogen, men ikke alle i jeres gruppe har en 

skytsengel, som kommer og hjælper i sidste øjeblik. 

Nogen af jer har en dyb tro på livets menneskekærlighed. Jupiter søger en mening med livet 

og I gør det på en måde, der ikke er så synlig endnu!!!! Det er her I søger sandheden i selvet, i 

det ubevidste sind. I vil finde en verden hinsides rum og begrænsning. Denne placering er 

typisk for evnerige rådgivere, medier og healere. Så jeres mission er at hjælpe andre til at 

finde sandheden, samt få glæden og livet tilbage og indvie dem i en ny tid, der er på vej. At 

frelse dem for en form for fængsel, i overført betydning. Befri sjæle, der er kommet på afveje. 

I kommer til at kunne se alle de ulykkelige mennesker, der bare lever uden at leve -. I opdager 

sikkert, at det har noget med menneskers opvækst at gøre. Det er her løsningen på det hele 

skal findes. 

Venus i 8. hus viser, at man har en evne til at kontakte bortgangne, hvor de end måtte være. 

Der er som regel altid økonomisk gevinst her. Her begunstiges også forretningspartnerskaber. 

Der er noget Afrodite i det hele. Bankkontoer kan blive oprettet af personer, der føler sig 

hjulpet --- 

 

(Det var ordene afskrevet ordret fra et horoskop for 2 år siden, og herefter følger så den 

videre kanalisering af astrologens viden. Det er forunderligt, så alting passer sammen. 

Teksten er bare sat ind i en tilsyneladende for længst tilrettelagt bog! Dette indlæg er jo det 

sidste! Sigma.) 

 

Astrologen fortsat: 

Dette horoskop fortæller meget godt om konceptet og er dermed også med til at lede jer, der 

kunne tænke jer at være med på sporet af et nyt livsindhold. 

Beskrivelsen af horoskopet er tilpas bred til at dække indholdet, men et nyt horoskop skal 

udarbejdes for det næste delprojekt, idet der da gerne skulle vise sig en bedre økonomisk 

gevinst ved at være så fremmelig og så givende en flok mennesker. Men det sker til ret tid og 

da vil jeg også selv vågne til dåd. 

Jeg kan fortælle, at alle førstegangsinitieringer til symbolerne, der er brugt i konceptet har 

været givet på meget specielle planetkonstellationer og har været givet på eksakte astrologiske 

aspekter. Det er forbløffende arbejde og indikerer, at intet er tilfældigt. Det har således været 
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muligt at rådgive til fælles bedste og ligesom forudsige nogle forløb, bl.a. at lotteri-projektet 

ikke ville give noget af værdi, selvom det blev vejledt fra guddommelig side. Det havde jo så 

en anden hensigt, men tidspunktet var også netop taget, så det ikke ville give det ønskede 

resultat. 

Der har været tidspunkter for udsendelse af breve til konceptets medlemmer, som med 

vejledt vilje har været lagt på helt umulige planetkonstellationer. Det har haft den effekt, at 

folk ikke forstod det omsendte korrekt og derfor kunne jeg også forudsige, at der ville komme 

muren i geledderne. Dette har også overordnet båret ved til de misforståelser, der til sidst 

skulle lukke konceptet. Der er i det hele taget blevet brugt megen astrologisk konsekvens i 

konceptet for, at alt skulle klappe som planlagt til ret tid. Jeg har også observeret det 

forunderlige fænomen, at vor hovedkanal og til tider de andre i basisgruppen og jeg selv, har 

været upåvirket af ellers meget slemme eller meget gode aspekter. Det giver jo stof til 

eftertanke. Hvorledes kan bakke og dal udlignes med energier?? 

Jeg er også bekendt med at pauser, genstart, opstart, nedlukning osv. har haft ganske 

bemærkelsesværdige personlige aspekter, som på minutiøs vis har haft afgørende betydning 

for bl.a. sløring af visse personers sanser og tillige har der været det forunderlige, at alle 

horoskoper har haft specielle personager til følge og at mange tillige har haft målsætningsakse 

og ascendant stående omtrent samme sted i fødselshoroskoperne. Alt dette vil jeg senere 

komme overens med i en bog, men foreløbig skal jeg kun give det overordnede indtryk herfra. 

Jeg er jo naturligvis ikke interesseret i at gå min egen fremtid i bedene, så I får nøjes med 

dette i første ombæring. 

Jeg er ganske sikker på, at alle mødes igen og at vi finder fælles fodslaw. Det skal blot gå op 

for alle, hvad vi har med at gøre. Jeg er selv relativt uvidende endnu. Der er ting, jeg skal 

igennem først. 

Antallet af år, som konceptet har at bygges op på afhænger af Neptuns indflydelse på 

menneskeheden som sådan og jeg vil foreslå, at man smeder, mens jernet er varmt. Der er 

relativ kort tid, indtil Neptun går på ”plads” med sig selv og dette vil kunne mærkes på 

verdensplan. Det er dette tidspunkt, der ofte angives som dommedag i flere profetier. Men lad 

os nu se, meget kan vel ske om menneskeheden står sammen, men ét er sikkert, intet bliver, 

som det er nu. Alt vil forandres i løbet af de næste år, på en gennemgribende facon. Det vil 

ikke gå stille af, bl.a. vil juraen skulle forvandles og der vil i det hele taget komme mange nye 

tiltag af forunderlig visdom og fantasi. Det kan blive absolutte vendepunkter også i forhold til 

internationale sammenhænge. Men lad os nu se. Foreløbig ser det ud til, at det ”karma”, som 

lå i det først delkoncepts regi er ved at være udlignet og pengemæssigt skulle det da gå fremad 

nu. Den tidligere gruppe i konceptet har førhen ødslet formuer væk i fordums tid i et langt 

tidligere liv - og denne gang skal alt forvaltes anderledes og denne fristelse være total 

udlignet. Jo alt har sin tid og sine konstellationer. Således også denne meddelelse. Tak for nu. 

 

Jeg har læst dette for personen og det genkendes ikke i det fysiske, hvorfor ligger det så langt 

fra personen selv? 

 

Som du ved, er dette sjælsniveauet og det er et meget mentalt niveau. Du mærkede også solar 

plexusresponsen og disse to mentale legemer går først op i en højere enhed, når en person har 

åbnet fontanellechakra. Du har fået denne sjæls besked om, at kun det niveau, der når det 

almindelige solar plexus, vil blive givet dig. Det siges jo også hvorfor, nemlig for ikke at ”gå 

sig selv i bedene”. Det vil sige, at du faktisk kun har fået det, du i forvejen i det fysiske har 

fået fortalt, via solar plexus. Sjælen har ønsket at beskytte sin viden indtil personen er klar. 

Det er en betryggende mekanisme at stifte bekendtskab med og vide, hvordan fungerer. 

Enhver er beskyttet mod ”terrorangreb” og det ved du også, jf. at du ikke bruger 

beskyttelsesritualer. Derfor kan du også roligt lade teksten stå, du har ikke udleveret nogen, 
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men du har vist interesserede en åndelig mekanisme, der hersker delte og angste meninger om 

og som gør, at nogle tror på besværgelser og alt det onde og som i bund og grund gør dem selv 

bange. Tillid er bedre og gør stærkere. Viden er endnu stærkere. 

 

Jeg synes ellers vi i fordums tid hørte om besættelser på sjælen, formørkede sjæle og hvad vi 

ellers er blevet præsenteret for af skræmmende ”diagnoser” fra mennesker som ikke var med 

i konceptet. Hvordan hænger dette sammen? 

 

Hvis I vil lade jer skræmme, kan I lade jer skræmme. I lod jer ikke skræmme og I fandt 

aldrig en besættelse af sjælen. 

 

Du mener det er en fordom? 

 

Ja. 

 

Skal vi gå videre med afdækkelse af hemmeligheder i forbindelse med jeres 

styringsmekanismer i konceptet. 

 

Ja, jeg vil gerne tilføje, at det, at være sjælsintegreret kræver, at man får åbnet 

fontanellechakra. Det er et chakra, som kun kan åbnes fra åndelig side, når personen er rede. 

Hos personer, der har dyrket yoga, meditation eller kanalisering i mange år åbnes dette lille 

chakra liggende i overgangen mellem frontallapperne og hjernebarken sig langsomt, (det er 

ikke det samme som kronechakra på toppen af hovedet), og hen ad vejen går disse to 

chakraer i ét og der dannes en galaktisk forbindelse af højere svingning end den blotte åbning 

af kronechakra. Er dette chakra ikke åbnet eller er der ikke forbindelse mellem de to chakra, 

da er det, at en kundalinirejsning kan komme på tværs af ens liv og vare i flere år. I konceptet 

forbinder vi astral- og mentallegemerne på en sådan måde, at der er passage. Derfor kan vi 

lave kvantespringet og skal ikke møde folk med et krav om årelang praksis på ”fakirmåtter”. 

Deri ligger en forskel, at vi lader alle legemer og chakraer følges ad og derved opnår vi en 

øget totalenergi og ikke en brændende kundalinislange. 

Når fontanellechakra er åbnet, er man i direkte kontakt med sit ”jeg”, med ”diamanten i 

turbanen”. Dette er en afgørende instans, idet det ændrer personligheden til at være 

sjælsmålrettet, hvilket er meget anderledes end at være ego-målrettet. Det kan dog sagtens af 

omgivelserne tolkes som om egoet tordner derudaf og ikke vil lade andre mennesker komme 

til, der er bare den helt afgørende forskel, at sjælen arbejder for helheden og ledes af åndelige 

kræfter. Det betyder, at personen arbejder gruppemæssigt og det er meget krævende, da de 

færreste forstår denne forskel og de fleste ytrer sig negativt om styrken i en sådan person, 

som da udsættes for misundelse og vredesudbrud og sågar sabotage. Du har oplevet det hele, 

men nu forstår du, hvorfor folk handler, som de gør og hvorfor de ikke lytter til det, du siger. 

Man opleves krævende, men modtageren opdager ikke at hjertet arbejder for modtagerens 

eget højeste udtryk. Det kan føles som overgreb selvom det i bund og grund er højere 

kærlighed end den målestok modtageren sædvanligvis anvender som modangreb. Den højere 

kærlighed er sund fornuft og en stringent linie, det er den astrale og vemodige kærlighed slet 

ikke gearet til, den vil kun sit eget, trods mange ord og hensigter om det modsatte! Den er 

ufravigelig knyttet til egoet, det kan ikke være anderledes, sådan er I bygget! Derfor ”nytter” 

det ikke meget at meditere i årevis på kærlighed, for den sunde fornuft vil sige, at handling 

må der til. Ok, det er grovfilen, når vi stiller det så firkantet op, for meditation er jo godt for 

mange ting og man kan være et aldeles godt redskab for den åndelige verden igennem 

meditationer og man kan rent faktisk ordne en hel del via meditativt virke og også nå langt 

dermed rent personligt. Men når dette er sagt, så er sjælsenergi i dagligdagen ulig bedre end 



 181 

anvendt 2 gange dagligt i 20 minutter. Det var det, der gjorde forskellen på dette koncept og 

alt andet. Det førte til sjælsenergi på meget kort tid og dermed også stor anvendelighed af jer 

som kanaler og dermed fysiske engle på jord. 

Vi har nu jordforbundet sjælsenergien i det kommende koncept og det giver en afgørende 

forskel, som I nu skal udrede. Men forenelse af sjælsstråle og personlighedsstråle er en del af 

det og det fører jer til de højere strålers visdom, viden og kærlighed med større lethed og 

mere harmonisk styrke. 

Når sjælsstråle og personlighedsstråle forenes, er man direkte redskab for en højere vilje og 

kan bruges som læremester for andre uden selv at lide skade. Du har oplevet det, når du på 

sekunder har ændret karakter for at fremprovokere en udvikling hos en anden person. Det er 

dog foreløbig kun taget dig ilde op, da I endnu ikke har forstået, at ethvert menneske er et 

andet menneskes læremester og måske spejl. Sådan er det kære, at være pioner, derfor holder 

vi også et vågent øje med alt, hvad der sker og retter ind og justerer ind, således at du på 

trods af fortrædeligheder får et godt liv. 

Hvad blev der i øvrigt af livet som flamingodanser? Du har det på nethinden, se det for dig. 

Som du ved, står flamingodanseren i stærk kontakt med sin indre styrke, fordi personen er 

samlet i sit centrum og har en magnetisk ego-tiltrækning. Det samme gør sig gældende, når 

personligheds- og sjælsstrålerne samles. Da mestrer man både tiltrækning og frastødning og 

det har du fået lov til af dine sjælsvenner at komme overens med. Det er det, der er sket i de 

øjeblikke, hvor du har været ”på kant” med dem og de har syntes, at du gik med mørket. I 

virkeligheden er det, det ypperste trin at tage. Det viser at dit jeg, din personlighed og din sjæl 

arbejder for en højere vilje. Således er målet for alle, om de tør slippe egoet og lade sig flyde 

med livets strøm, frem for at ville dæmme op og høste profitten. 

Det var alt for nu. 

 

Ja, de åndelige væsner har altid så travlt med at gøre det værste til det bedste. Det er vel 

derfor vi altid vælger at udvikle os gennem smerte, fordi vi instinktivt, men misforstået tror, 

at jo mere vi lider, jo mere åndelige er vi. Jeg foretrækker nu et løftende energisymbol frem 

for at hænge sten i testiklerne. 

 

Kære Siam                                                                                                                    13.April 2006 

 

Det bliver fuldmåne i dag og bogen bliver så ikke helt færdig. Hvor langt kan vi gå i forhold 

til det med styringsmekanismerne. Det er jo et emne, som ingen vil modtage sandheden i. Jeg 

tænker på, at vi faktisk ikke rigtig har noget at skulle have sagt. At menneskets tanker ikke er 

dets egne, følelserne ikke er dets egne, handlingerne ikke dets egne osv. Der er ikke mange, 

der tør tænke, at det forholder sig sådan, for vi har det jo godt nok i vore illusioner. Kan vi 

komme ind på menneskeheden som et eksperiment og alle de interessante tanker vi har gjort 

os herom? Hvad med jeres styring og måske planeternes styring af de universelle 

hologrammer osv.? Og hvad mere konkret, om vores styring af matrix? 

 

God morgen Sigma. 

 

Det ville være dejligt, om vi kunne gå i dybden med det, men I ved ikke nok endnu om det. 

Det er noget af det, vi starter op med i basisgruppen, når I samles igen. Der ligger rigtig 

mange emner, der skal belyses via eksperimenter og kanaliseret viden i form af tekster eller 

syn. Det bliver en spændende tid, hvor I atter ”fortaber” jer for omverdenen for at bringe nyt 

til samfundet. Vi kan kun appellere til, at I denne gang må støttes økonomisk, så I kan stå frit 

til rådighed for os. Som det er nu styrer matrix og jeres lovgivning for meget og I skal 

konstant rette ind efter offentlige instanser, hvilket giver bagslag i forhold til at ”gå med” og 
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opnå fuldt udbytte. Økonomien, fordomme og den frie vilje, samt modstand mod at flytte sig 

fra traditionerne, har været jeres mest hæmmende årsag til fremgang. Det er derfor, vi har 

måttet tage så stærk en styring, for blot at flytte jer lidt og via én hovedkanal langsomt rykke 

jer op med rod og begynde at bevæge jer mod nye teser og teorier, så ”sandheden” kan 

komme i flow og anes indimellem. I er blevet flyttet fra sandhed til sandhed og videre derfra 

til højere sandhedsværdi end sandheden havde før. Et evigt flow, som den enkelte er forpligtet 

til at følge, hvis den vil følge sjælens bud. Man kan ikke undgå sin skæbne, men man kan 

komme på højde med den, nøjagtig som mange af jer via coaching og andet kommer på højde 

med jeres egos krav. Da eksisterer der ikke et eneste nederlag, thi nederlag er forbundet med 

egoet ikke sjælen. 

Som du kan se, så bliver bogen ikke færdig til din første indvendige fuldmånefornemmelse og 

det er strømninger i matrix og ego-energi, der hindrer dette. Det er matrix skævvridning af 

dit ophøjede formål, fordi samfundet og I som sådan er uoplyste og solar plexus fikserede. Det 

er disse rødder vi trækker op og det fører lige til den enkeltes livs formål. Det er så enkelt, at 

man skulle tro det var løgn. Men jeres angst styrer matrix og jeres angst er knyttet til noget så 

materielt som penge – sedler, mønter og tal i kolonner. Utroligt, at det kan blive ved at være 

det førende interessefelt! 

Der er for øvrigt også det nye fakta, at strålerne vil bakke op om en ny samfundsorden og det 

bliver pengeforstyrrende. I vil opleve hulheden deri mere markant. I vil opleve illusionen, som 

I har ladet jer indhylde i, i årtusinder. Penge er manifesteret energi og en manifesteret energi 

kan gå hen og blive umanifesteret! Prøv at sætte ild til en ”plovmand” og du vil se, hvor let 

det er. I lever i fiktion. Og det er udelukkende jeres hjernes værk. Udvid kapaciteten og du vil 

finde ud af, at ikke engang dine meninger er dine egne, de er resultatet af forvridninger og 

entiteter. I tager standpunktet, at det er uhyggeligt, at andet end jer selv styrer jer, for I har 

gjort så meget for at få styr på tilværelsen. Oplev det i stedet som en morsom leg, at det er 

muligt at ændre synsvinkel, indgangsvinkel at programmere og afprogrammere kroppen og 

tankerne. I har slet ikke opdaget jeres egen fleksibilitet endnu, I har ikke opdaget skabelsens 

kræfter og tror derfor fuldt og fast på udviklingslæren. Den gav da også et vist overblik og en 

måde at holde styr på det hele på, men øg jeres hjerteenergi og meget mere skal jer gives. 

Åben alle jeres hjerter og I vil leve ret, indtil I hentes hjem. Du bestemmer langt hen ad vejen 

farten, da det er din beslutning om overgivelse, der betinger dit livs kvalitet. Først når du 

giver op, kan vi samarbejde. Først da slutter din kamp og bliver til liv. Oplevelser er lige store 

om de er på de indre planer eller på Månen. Og når dit indre bliver lig dit ydre, da er hvert 

sekund en oplevelse, uanset, hvor du befinder dig eller i hvilken tilstand du befinder dig, da er 

selv smerten en oplevelse og ikke en nederdrægtig tyran. Oplev jer selv og hinanden, det er 

fantastisk. Prøv at se flere mulige tolkninger af livet, det er enestående og fuld af muligheder, 

så hvorfor begrænse det i fastlåste overbevisninger. Det er en menneskeret og mulighed at 

forandre livet hele tiden. Brug det frit! Sæt dig selv fri. 

 

Er man fri, når man er sjælsintegreret? 

 

Nej, da er man under sjælens vilje, men fri af kampen for livet. 

 

Hvornår har vi så den totale frie vilje eller frihed, som du taler om ovenfor, er det ikke en 

illusion så? 

 

Friheden til oplevelse er altid fri, friheden til at vælge en anden tanke er der altid, men det er 

ikke ensbetydende med, at tanken er fri. Friheden til valg er ikke det samme som en fri vilje. 

Måske også fordi viljen vælger mellem noget, men ikke kun derfor. Oplevelsen af frihed er 

ikke altid fri, fordi hologrammerne er hjernens rammer. Derfor er I ufrie i jeres frihed og 
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ufrie i jeres viljer, men frie til at vælge sjælens rammer og sjælen sætter dig fri til at opleve 

livet uden kamp. Fri vilje er fri kraft og den frie kraft ligger i total overgivelse til kraften. Den 

frie kraft kan I integrere og bruge som soulmanagement, men den en endog på dette niveau 

kun en tilpasningsmulighed til den absolutte frie vilje. Så giv slip på det hele og føj dig ind 

under illusionernes bristende bobler. Det er mere morsomt end uhyggeligt, det er 

livsvilkårene. Når vi tager fat på illusionerne om illusionerne, så er I for alvor klar til at bruge 

flere dele af hjernen, men lad os tage et hop ad gangen ligesom de vilde kaniner. Var det nok 

eller synes du vi skal fortsætte? 

 

Ja, jeg synes jo, det er interessant, men jeg må i gang med forberedelserne til mit gæstebud i 

dag og jeg ville virkelig også gerne have andre med til at bygge den sti ind i optrevling af 

illusionerne. Det har været så skønt, at vi var flere før, som så og følte det samme. Det giver 

en helt anden fornemmelse af at få fat i noget vigtigt, når flere individer får oplysning via 

fællessjælen og der er en helt anden buffervirkning for forskningen. Platformen er bredere og 

mere solid og viden kan bygges af det, vi hver især har med og kan forene til nye 

sammenhænge. Disse må man formode har mere hold i det næste trin end man hver for sig 

kan bygge sig. Jeg må logge af nu. Tak for hjælpen. Vi ses, jeg skal jo også finde horoskopet i 

gemmerne. 

 

 

8.KAPITEL. 

 

Neptuns gravitation. 

 

Kære Siam                                                                                                                  14.April 2006 

 

Hvad havde du tænkt dig med dette kapitel? Jeg havde en underlig begyndelse inde i hovedet, 

da jeg vågnede. Planeterne talte forskellige sprog og jeg blev budt godmorgen på både tysk, 

fransk, jysk og spansk af henholdsvis Venus, Neptun, Mars og en fjerde planet jeg ikke 

husker. Hænger det sammen med noget eller var det bare sådan dagen skulle starte, udgået 

fra søvnens ubevidste? 

 

Det hænger naturligvis sammen med dette her og er et naturligt efterslæb på det, vi har talt 

om i nat. 

Jeg vil lade min inspiration komme til din disposition. Måske du da kan generindre nattens 

samtale. 

 

Øh, jo, men så må du vist trænge lidt tydeligere igennem! - Det er som om en dyb maskulin 

stemme høres langt borte og der bliver sendt et billede af havet og jo, der kommer Neptun 

med sin trefork. Han rejser sig som en mytologisk figur med langt hår og skæg, bar solbrun 

overkrop og en meget kraftig fiskeunderkrop, hvor halefinnen er under vandet. Jeg har 

faktisk ”talt” med ham før, men det er ved at være meget længe siden. Lidt surrealistisk med 

den perlemorsskinnende, blålige hale og det smukke lysblå hav, den blå himmel og så denne 

muskuløse skikkelse. Han har et sølvsymbol hængende i en sølvkæde om halsen og går jeg tæt 

på er det logoet for den Galaktiske føderation. Er det et setup eller hvad? 

 

JA, kære, det er det! Godt! For nu kan vi begynde at afdække forestillingen. 

I har til alle tider haft en livlig fantasi i konceptet, når der bare blev trykket på de rette 

knapper. Det er en meget vigtig mekanisme at få fat i! 



 184 

Menneskets hjerner er ikke taget fuldt ud i brug endnu og det er Neptuns opgave at 

videreudvikle menneskehedens forestillingsevne. Derfor er denne planet også blevet jeres 

varemærke i 1.kontakt-projekt. Vi har villet, at I skulle lære Neptuns tåger at kende såvel 

som dens eminente udviklingsside. Du har I konceptets dage haft meget, meget svære 

planetstillinger at slås med og blandt disse, tre runder af en retrograd Neptun. Det er næsten 

ikke til at slæbe sig igennem og dagene ville have været zombiagtige om ikke du havde haft 

konceptets energier. Alligevel skal Neptun altid sløre tingenes rette sammenhæng og det 

gjorde den således også ved flere af jeres sidste fællesarrangementer. Neptuns tåge kan 

direkte ses på det slørede billede herunder. 

 

(Billedet er ikke overbevisende nok i sig selv, så jeg udelader det.) 

 

På dette billede blev der kanaliseret med en blanding af energier, men Neptun er den 

”tågedannende”. 

Nu kan du så måske forstå, hvorfor det var en lidt sløret og usammenhængende form for 

underholdning I præsterede. Nogle vil sige, at mørket var ind over, men nej, ingenlunde, det 

var Neptuns energi. 

Neptun kommer til at spille en ikke uvæsentlig rolle og I vil på kanaliseringskurser blive testet 

i at kunne ”tale rent” selvom Neptun forvirrer jer. Vi ønsker absolut rene og stærke kanaler, 

der kan stå for ”mosten”. 

Neptun vil også spille en rolle for alle de mennesker i konceptet, som har en kreativ funktion. 

Det vil sige alle dem, der bl.a. skal kanalisere skriftligt materiale. Her er det nødvendigt med 

en udvidet hjernekapacitet for at omstrukturere det formidlede til brugbart, beskrivende 

sprog, så mange kan få noget ud af det formidlede og det ikke blot ender som manges 

meditationer, i en svæven i altet. Det er øvelse og teknikker, der skal til og vi mestrer også at 

sende på de rette frekvenser til jer alt efter hensigt og formidlingsønsker. Der kan være meget 

at lære undervejs i kanaliseringsprocessen og mange gange slår vi to fluer med ét smæk ved 

både at formidle brugbart stof samtidig med læring omkring energiarbejde og former for 

healing og magnetisk tiltrækning. Samtidig hermed går træningen også ud på at optræne 

færdigheder i at skelne og bruge den sunde fornuft samtidig med at kanalen kører ved siden 

af. Det er en hjernemæssigt enormt krævende proces og skal ikke nedvurderes. 

Flere af jer har fundet, at jeres hukommelse sløres og dette sker ved den kraftige 

Neptunenergi i årene, hvor sjælen integreres fuldt ud. Der sker simpelthen en træning af nye 

hjerneområder, som i øvrigt de fleste indigobørn allerede er fortrolige med, når de kommer til 

verden. Alle er det for så vidt, men hidtil har det været en nødvendighed at lukke disse 

områder igen i takt med opvæksten. Det vil sige, at de fleste mennesker lukker deres medfødte 

clairvoyance ned kort tid efter fødslen eller i løbet af de første leveår. Dette kan også have 

indflydelse i trodsalderen, da de pejlingsevner, barnet har brugt langsomt forsvinder og en 

nyorientering skal finde sted. Det udløser mange frustrationer. Tænk blot om du hastigt blev 

blind, det ville nok frustrere dig, indtil du fik briller og et ”nyt” syn. Men sådan er der jo 

mange ting, der skal afsløres for jer igennem vort virke og vore informationer. Så mange skal 

bruge det skrevne medie både til faglitteratur, børnebøger, eventyr og skuespil. Sang og 

musik skal der også til og Neptun sørger for det absolut originale, pudsige og uforudsigelige. 

Det er en fantastisk planet, når den er gunstig og opleves til gengæld energidrænende når den 

går retrograd. I lever jo af at skabe. 

Da alle konceptets energier gik gennem dig, thi sådan var det konstrueret for at holde 

projektet ”tæt til kroppen”, da måtte de andre også mærke dræningen af energi. Da 

basisgruppens øvrige medlemmer slutteligt selv, oveni, havde hver deres Neptunaspekt som 

drillede, da måtte det få den effekt, at alting blev sløret og uigennemsigtigt og konceptet blev 
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dømt til døde i et urigtigt og totalt fordrejet sandhedsbillede. Så man skal passe overordentlig 

på Neptuns gravitation, altså massepåvirkning. 

I vort nye energikompleks har vi sørget for at jordforbinde energierne og derved tage højde 

for denne gravitation fra Neptun, men samtidig skal vi også have mulighed for at bruge de 

enormt spændende og inspirerende energier fra denne skønne planet. Derfor er de nye 

energier mulige at sammensætte af flere delelementer, som gør healingen og kanaliseringen 

meget avanceret og utraditionel. Du ved, hvad dette kan medføre af kritik, men heldigvis har 

du begge ben på Jorden og ben i næsen, så du ved med dig selv, at du har kanaliseret ret og 

ellers er du jo ikke sen til at kassere materialet – eller hvad? 

Neptun, kan faktisk få en til at gå helt i stå på det fysiske plan og dermed falde hen i at 

sammenpuge ting og sager, som ellers skulle have været bortkastet. Det er Neptun, der får jer 

til at rode og derfor vil vi også opfordre jer til altid at leve enkelt og spartansk for at nå frem. 

Denne Neptun sammenhæng gælder for både fysisk skidt og møg og manglende energi til 

rengøring osv. og den gælder for gamle overleveringer og den gælder for såvel handlefrihed 

som tankefrihed. Vogt jer for at puge sammen. Jo mere i samler jo sværere har I ved at flytte 

jer. Derfor flyd med i ”sparsommelighed”, ikke askese, men i en naturlig brug af nødvendige 

goder. Jeres ”brug og smid væk”- mentalitet er synlig træning til at flytte jer hastigt. Det 

bliver nødvendigt i de kommende år, hvor Neptun får stærk indflydelse i det jordiske. 

Neptun er også knyttet til fødderne som legemsdel. Det betyder, at man kan have svært ved at 

bevæge sig i det jordiske element og mange af jer, som læser denne bog har da også i perioder 

haft lyst til at forsvinde fra Jordens overflade. Bare fly og lade alt ligge bag jer, drage hjem til 

de riger hvor I kom fra. Men der er ingen vej udenom, I er nødt til at stå på fødderne. Fra 

Lemuriens tid ligger erindringen om svævning over jordoverfladen uden at sætte aftryk. 

Smuk, glidende, svævende bevægelse henover en duftende og grødefyldt jord, alt imens der 

samledes bær og urter. 

Neptun havde et anderledes forhold til Jorden og rodracen dengang. 

I det nye koncept vil Neptun på en positiv facon danne baggrund for danse og 

bevægelsestrupper. Men der vil også kunne tages hul på healende bevægelser for 

handicappede i denne planets kølvand. 

Healing, Neptun og Jesus hører sammen. Neptun hører hjemme i fiskens tegn og giver derfor 

konceptdeltagerne et præg af dette. Konceptet bliver rettet mod helheden og det at gøre godt 

for menneskeheden som sådan. Det er om man så må sige fundamentet! Derfor må I også 

arbejde for at alle må modtage konceptets gaver og ikke lade jer styre af en menneskefjendsk 

lovgivning på området. 

Dette fører ind i en lille snak om kvaksalveri. Vi har været inde på det andet steds i bogen, 

men jeg vil gerne gentage det her. Kvaksalvere findes ikke, men slørede bevidstheder, der 

ikke formår at skelne, hvem de skal henvende sig til og hvad de er parat til at lære. Det er 

menneskets eget ansvar at blive bevidst om, hvad der er godt eller skidt for vedkommende. 

Det er den højere skelneevne i solar plexus og det er jo den, I er ved at rense ud i på Jorden. 

Alle mennesker har en betydning på Jorden også ”kvaksalveren”, selvom vedkommende nok 

ikke er sig denne viden bevidst. Men nogen mennesker skal provokere jer til at vågne op! Så 

at betale 500 kr. for at vågne op, det er jo ikke så galt. Det er både billigere og hurtigere end 

et aftenskolekursus. Så tag det med et smil og le lidt ad din egen uformåen udi skelneevne. 

Der vil komme meget mere af den slags, det er uundgåeligt på grund af Neptuns sløring. Tag 

det som det er, en læreproces. I kan ikke lovgive jer ud af det, for nogen skal skelne det først. 

At bevise, der intet er sket ved en kvaksalvers behandling er en umulighed og hvem skal 

dømme, hvad betydningen af en forulykket eller ubrugbar handling overordnet har? Det er 

jeres fordømmelse af det guddommelige i mennesket, der skinner igennem. Det er mangelen 

på at kunne føre en politik, der sætter frihed over økonomi. I bliver simpelthen nødt til at lade 

mennesket udvikle sig helt anderledes etisk allerede fra vuggestuestadiet. Tag jer af jeres 
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børn. Giv dem kærlighed og opbakning og fornem det enkelte barns sensitive side. Her ligger 

kimen til dette menneskes kontakt med sig selv og sit arbejdsområde i livet. Tag jer ikke af 

om barnet ikke læser perfekt i 3. klasse. Det vil nemlig ikke forekomme såfremt I griber det 

hele ret og sensitivt imødekommende an. Alle børn har lyst til at lære. Lad dem lære via deres 

interesser og ikke lovens interesser. Omstrukturer jeres skoleplaner og lad dem være for 

børn. Børnene medbringer helt ny viden og visdom til Jorden og den slår I ihjel ved at presse 

dem ind i rammer, hvor den ikke må komme frem. Jeg vil endda gå så vidt som at sige: 

Børnene er kommet for at lære jer noget, ikke omvendt! Derfor skal jeres tale lyde: Lad 

børnene komme til mig! Til dig, forstår du det? Det er dig, der er tilsløret af den gamle 

Neptun og børnene, der kommer med den nye, friske Neptunkraft. Elsk dem for deres 

forskellighed frem for at ensrette dem, for at få et samfund, der er lettere at styre. I styrer 

jeres samfund med pengenes kraft og ikke universets samlede kraft. Det gør jer svage på 

mange områder, at I kun tillader en bærende kraft at leve på. Pengene er venusenergi, men 

da Venus og Mars i fordums tid blev ”forbyttet”, da kan du måske se det krigeriske i, at 

bruge pengene som kommunikationsmodel. 

I kommunikerer med pengene. Der hvor hjertet er, er pengene. Mon Venus synes det er et 

kønt syn? 

 

-------- Det får I lige lidt tid til at tænke over. ------------ 

 

 

Der vil komme mange tiltag i konceptet på baggrund af Neptuns indflydelse. Neptun står for 

healing og det betyder at dette koncept er selvskrevet i jeres samfund og at det skal lukke op 

for nye virkeligheder og erstatte de gamle slør. Det vil ske på utraditionel vis ligesom denne 

bog er skrevet på en anden måde end man sædvanligvis gør det. Men det gør den mere sand, 

end om du havde udlagt dit liv som fiktion. Om du havde skjult dit liv bag en tekst, som alle 

kunne dække sig ind under og analysere. Her er ikke noget at analysere, det er en ligefrem 

tekst sat ind i din daglige kontekst med de påvirkninger matrix eller planeterne har givet dig i 

den tid, det har taget at skrive den. Det er en afslørende tekst. Neptun er din gode ven. Med 

Neptuns slør har du formået at gå en belastende og ekstremt krævende vej uden at dø 

undervejs og dermed har Neptun været dig gunstig. Men Neptun har også sløret den endnu 

dybere hensigt med konceptet og det bliver den ved med, fordi I ikke kan tåle den endegyldige 

sandhed, før målet er tæt på. Havde Neptun ikke været menneskets bedste ven, havde I aldrig 

gennemført 1. kontaktprojekt og I havde aldrig lært, det I har lært og aldrig havde Danmark 

fået et så rigt energi- og videns-koncept at huse. Neptun er enestående, kreativ og udviklende. 

Jeg har ikke mere at sige, kære, ud over: Tag jer sammen, ryd op i jeres rod på alle planer og 

gå ind i et positivt Neptunsamarbejde, det er så uforudsigeligt, at det kan få jer til at tisse i 

bukserne af grin, hvis I ikke foretrækker at lukke for det varme vand. 

 

Ok, slam! Det er altså op til os! For en ordens skyld vil jeg lige sige, at vi til tider har haft det 

hylende morsomt i konceptet, men endnu ikke ladet vandet gå. Morskab og dyb seriøsitet går 

hånd i hånd og det er befriende. Her er ingen stive søjler eller hvælvvinger, der kræver 

lovsang og ritualer, her er kun parcelhusets rammer og en energi, der kan løfte taget og flytte 

væggene, om man sætter den i gang. Alligevel er altet lige i nærheden i alt. Det er skønt at 

være så tæt på, at man er i. 

( Bogen afsluttet her den 14. April 2006). 
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9.KAPITEL 

 

Hvad skal vi gøre?                                                                                               (31. Marts 2006) 

 

Som I kan se, bliver der i fremtiden brug for mennesker, som er sensitive på helt nye felter for 

at bringe mennesker på ret kurs og I vil se en opblomstring af mange forskellige 

healingsgrupper og meditationsgrupper. Vi har imidlertid det forslag at gøre jer, at I forenes 

under de nye energier med dem, der har arbejdet mest med den fremtid, der kommer og det 

er i det koncept, der netop nu opstår for 2. gang, set i forhold til at samle folk i offentligheden. 

I virkeligheden har det jo været lukket flere gange på grund af nidkærhed og det skal I se 

som en styrke. Det vi har budt vor hovedkanal og det livet som sådan har budt vor 

hovedkanal, ville for længst have drevet enhver anden til vanviddets rand, men også på dette 

felt har vi formået at rejse et eksempel på den styrke, som dette menneske og konceptets 

energier samt samarbejdspartnere har til at imødegå det, som vil overgå jer i fremtiden. 

Vi har gennemarbejdet konceptets energier og vi har justeret hver deltager, så man kan være 

i verden under de nye strømme. Vi har givet konceptets medlemmer fremtidens stråler at 

arbejde med og nu er det meningen, at det fremtidige koncept skal indeholde de energier, der 

modsvarer det som kosmos vil tvinge jer ud i. 1-kontaktgruppen har været til rådighed for jer 

som forsøgspersoner uden deres eget vidende og først nu er det så muligt at konstruere den 

rette kosmiske medicin, om man så må sige. 

Der hersker på Jorden en stor skræk for det, der kaldes kundalinienergien. 

Kundalinienergien er en energi, der har sæde i menneskets og andre hvirveldyrs rodcenter 

for enden af rygraden. Det er en naturlig kraft som langsomt rejser sig langs rygraden i et 

forudbestemt tempo for den enkelte eller den enkelte race. I fremtiden vil dette rodcenter 

aktiveres af Neptun i og med, at I går ind i en ny tidsalder og derved ”river roden op” i 

forhold til det, der har været gængs i fortiden og til dels nutiden. Verden er ment til at tage et 

kvantespring ind i en ny tidsalder og I vil opleve denne kundalinikraft rejse sig hos flere og 

flere. 

Kundalinien har med Shamballa-energien at gøre og de to energier kan til sammen flytte et 

menneske ind i en ny epoke af sit liv. Virkningerne kan være aldeles voldsomme og kræver en 

vis form for ydmyghed, men først og fremmest renhed i alle hjerter. 

Da renhed i jeres hjerter er en mangelvare, fordi I har gjort pengene til jeres foretrukne 

værdi, da vil I nu komme til at mærke dette for alvor i form af øget solar plexus energi. Det er 

solar plexus energien I ser i terrorhandlinger, nidkærhed, oprørthed osv.. Men solar plexus er 

også tilknyttet det mentale felt og derfor bliver det alfa omega at rense sit mentale felt for alle 

former for fordomme og domme. Kun på den vis kan I komme fredeligt ind i den nye 

tidsalder. Den metafysiske tidsalder. I har intet valg, såfremt I vil freden på Jorden. 

Men, men, men, kan du sige, vi kan jo ikke forandre verden på så kort tid, frygten har fat og 

terroren har fat og love og regler er ved at gå amok og intet hjælper. Vi kan ikke bare lave en 

holdningsændring i befolkningen , det tager tid! 

Vor kommentar til jer er: Der er ikke mere tid tilbage, I må handle NU. 

Jaamen, vi kan ikke bare…… 

Jo, det kan I, hvis I vil, for vi er kommet med redskaberne til jer og det vil vi gerne fortælle 

lidt om nu. Så kan du jo se, om det er noget for dig, at være med til eller om du har lyst til at 

kæmpe resten af dit liv i op og nedturskonvojen. Det vi laver bliver et ”Take it or leave it!” 

koncept. Enten ønsker du en bedre Jord og går for det, eller også må du tage de ændringer, 

der kommer. De, der er med i konceptet, bliver medbestemmenede for, hvad der kommer til 

at ligge i din kontekst. 

Det lyder vældig drastisk, men meningen er blot, at du skal vide, at det forpligter at være 

med. Det forpligter til at nå ind til din bestemmelse på Jorden og udføre de opgaver, du bliver 
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givet af Føderationen.De er i overensstemmelse med de energier, du er skabt af og det arbejde 

du er skabt til. Det kræver, at du er i stand til at tage kontakt til os. Det kræver, at du kan 

sætte Jordens tilstand ind i dit handlingsprogram før tante Magdas fødselsdag eller dit barns 

barnedåb, om der sker en naturkatastrofe netop den dag og din kraft derfor er nødvendig i 

arbejdet. Det kræver, at du har forstået, at dette ikke er en sekt, som leder sine disciple ind i 

enslydende dogmer, men netop er et praktisk energimanipuleringssystem skabt til at hjælpe 

Moder Jord og alt liv på og i hende til illumination og dermed en glædelig ny gylden tid, hvor 

det intergalaktiske samarbejde bliver en anerkendt realitet og ikke noget fordækt og suspekt. 

Vi er på vej og vi følger den fastlagte plan og vi er snarest på vej med kontakt til alle. Derfor 

er der ingen tid at spilde, om vi ellers kan råbe jer op. 

Jorden er meget væsentlig for jeres Univers og derfor må der ikke ske hende noget. Hun 

undergår de fineste transformationer og det er på tide, I vågner op til at forstå, at I har en 

forpligtelse, når I bebor hende. Den har I taget noget let på og tænker slet ikke i disse 

galaktiske baner.  

Men lad os nu give ordet til Sanat Kumara, Den ældste af dage og lade ham fortælle om den 

plan,  der foreligger. Vi tænder netop nu det fjerde røde lys med al den symbolik, der kan ligge 

i dette fænomen.(Siam) 

 

Hovsa, nej jeg er vist kommet galt i byen, hej det er ærkeenglen Gabriel. Jeg skulle liige have 

tilføjet noget, er det nu eller hvad, nå, jo, ok, ja men så går jeg på nu. Jeg troede, jeg skulle 

være i kulissen lidt endnu. Ih altså. 

Hej alle sammen. 

Jeg er ærkeenglen Gabriel, jeg er budbringer, - vor Herres budbringer og jeg er kommet her i 

dag for at kjundgøre for jer, at en ny tid er oprunden! Lad der blive lys over Herrens 

landskaber og beboere af disse landskaber – og øh, hvad var det nu, jeg skulle sige, lige et 

øjeblik, jeg har vist et skrift et sted. Nej, lige et øjeblik. (”Går ud bag kulissen.”) 

(Du, øh Michael, havde vi ikke et eller andet, vi skulle ud med i dag, jeg synes, vi skrev noget 

ned forleden?  Jo, her er det, men måske skulle du hellere gå ind og sige det, du er ligesom 

mere kraftfuld i udtrykket og jeg er sgu´ ikke sikker på, at de forstår, hvad jeg mener.  

-OK.) 

 

Kære Alle. 

Mit navn er Ærkeenglen Mikael, jeg har en glædelig meddelelse til jer alle. Jeg er kommet for 

at kundgøre, at der nu er en ny tid på vej i det jordiske felt og at vi alle må stå sammen for at 

komme videre på en smuk og glorværdig måde. Faconen er let og ligetil, så lad være at 

komplicere den. Vi er mange, mange lysvæsner, der er i færd med at forberede jeres 

opstigning, for den vil ikke gå stille af. I skal jo lige vænne jer til det nye. Vi glæder os meget 

til at komme tættere på jeres felt, hvor vi vil danne fortrop og foregå med et godt eksempel. I 

er de fysiske engle og vi er de ikke-fysiske engle. I må lære os at kende på en mindre formel 

måde, om vi skal arbejde sammen. Vi bøjer os lidt mod jer og I løfter jer lidt mod os, så når vi 

sammen på midten eller rettere lidt over midten, for vi skal ikke mødes i lav solar plexus 

energi, men snarere i den højere skelneevnes navn og gavn. 

Vi har hele vingen fuld af gode tilbud og det vil nok komme bag på jer, hvor let livet kan blive 

i samkvem med os. Vi vil lære jer at flyve og vi vil lære jer at le, så tårerne triller af latter 

frem for af smerte. Til hjælp med dette introducerer vi de lemuriske mestre for jer og giver 

jer derved lydhørhed for de jordiske mestre, der tør tage den udfordring op, at lade 

menneskeheden få større adgang til det åndelige hierarkis marked. Vi er så mange på denne 

side, som er hjælpere omkring jer og det er faktisk synd, at der er nogen I ikke kender navnet 

på, da de faktisk er de højere bevidstheder af toneangivende mennesker på Jorden i fortid, 

nutid og fremtid. Alt er underfundigt. Det vil gå op for jer og om lidt vil vi også afsløre for jer, 
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hvorfor der er dette teaterprægede outload foran jer. Men lad nu Kumaren over de andre 

kumarer fortælle, hvad hensigten er og hvorledes det er ment, at I kan komme videre i en 

fornøjelig tone og med glæden og taknemmeligheden som løftestænger. Drop smerten og glæd 

jer, det er derfor, vi er kommet. Vi er glædens budbringere. 

 

Kære Alle. 

Tak fordi I vil se mig i dag. Jeg er den, der har hele Jordens opstigning i min varetægt. I tror 

mig ikke, men jeg er kommet meget tæt på jer med mit budskab. Jeg er let i min tone og I vil 

ikke forvente det. Jeg er Jordens indre Herre og lader mig svæve lidt over mit almindelige 

tonefald for ikke at I skal skræmmes. Lige om lidt vil du nemlig dømme mig, som ikke 

værende Gud. Vid, at det er dine fordomme, der spiller dig et pus. Jeg kan komme, som jeg 

vil. Jeg kan komme som en let sylfide, jeg kan komme som en tung elefant og dog er det hele 

mig og jeg er i alt og ved derfor alt om hver af alle. Jeg kender din bestemmelse og kan jeg 

ikke huske den, kan jeg slå den op i akashaarkivet. Det betyder mindre, for der kan du jo 

også selv bringes til at læse i. Jeg er kommet for at give dig nøglen til arkivet og nøglerne til 

portene i mine riger. Du skal blot handle og tænke i overensstemmelse med mig. Det gøres 

lettest om du ved, hvor jeg gemmer mine optegnelser for Jorden, således at du kan læse i dem 

og forstå, hvor jeg vil hen. Da vil det lykkes dig at koble dig på mit mentale legeme og dermed 

blive ligeså vis som jeg på alle områder og vi bliver bevidst ét. 

Taler jeg så du kan forstå det, eller skal jeg rette mikrofonen lidt til? 

Jeg er ikke kommet for at forskrække jer, men jeg er kommet for at fortælle jer, at Jordens 

indre hierarki er under forvandling og at jeg nu lukker meget op for strømmen til den 

usynlige verden, således, at den kan stå oplyst for jer. Det betyder, at der i fremtiden vil opstå 

så smukke scenerier for jer, at I må knibe jer selv i armen. I vil opleve nyt, nyt, nyt. 

Jeg vil vise jer, hvor smuk totaliteten er og vise jer alle de sider af mig, som I slet ikke kender. 

I har jo haft jeres fordomme om mig og de er svære at slippe af med, men lad os nu se, 

hvordan det går, når I modtager nye udstansninger af nøglerne. I fortjener at tage nogle 

ordentlige skridt nu og komme ud af alle jeres traumer og gamle overleveringer. Derfor er jeg 

desværre også nødt til at lade flere fysiske monumenter gå til på jeres overflade. Beklager, 

men I må flytte jer nu i indsigt og forståelse for mit virke. Du kunne nemt opfatte denne 

fremgangsmåde som blasfemisk, men den er måske mere rigtig end den opfattelse, du havde 

af mig for fem minutter siden. Jeg er med dig og jeg er med dig alle dage og har altid været 

det, for jeg ER den ældste af dage og jeg skal blive her henover dine talte dage. Jeg er den, der 

ER og ønsker, at du i højere grad skal have lov at være den DU ER, thi da har vi lettere ved at 

være dem VI ER. Den nye tid handler nemlig om et VI og ikke så meget om et JEG. Det er 

klart, at det er en omvæltning for jer, men se på hvornår I handler som et VI. Det gør I, når I 

er i krise og jeres land er netop nu i krise og linierne bliver trukket klart op. Vi er danskere. 

Vi er en del af verden. Vi er dem, der ER her i Norden i et lillebitte land. Vi er dem, der ER. 

Kan du se, hvor jeg vil hen? Kan du se, hvorfor I først flytter jer med smerten? Kan du se 

hvorfor tsunamien kan samle hele kloden til et VI ER hinandens brødre og søstre? Kan du se, 

at det var eneste mulighed for at råbe jer op og få jer til at FØLE omsorg for hinanden? Det 

var vejen til et VI ER, hvor det før blot var et østerlandsk paradis for JEG ER. 

Nu sidder du så med en rigtig dårlig smag i munden, for er det sådan min Gud handler med 

mig, så vil jeg hellere være fri!  

Men kære, jeg vil fortælle dig, at du kom her til Jorden for at hjælpe, for at være, for at 

arbejde, for at nyde, for at elske og blive elsket. Hvad har du gjort med dit liv? 

Du handler under smertens åg og ikke før! På trods af, at du ved, at kærligheden er den, der 

flytter grænser, så vælger du at sætte grænser op for dit liv. Du vælger at sige dette her, det 

ER mig og hertil går jeg! Men kære du er grænseløs og har du ikke følt eller set det endnu, da 

ER du langt fra dig! 
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Og nu skal vi allerede til at være ”dus”! OG vi skal til at være et VI ER og du har end ikke 

fundet dig selv! Hvor ender det hele ikke, om ikke jeg lige kommer og siger et par borgerlige 

ord! 

Derfor kommer jeg så verdsligt til dig, så ikke-guddommeligt, så uformelt, som du ellers ikke 

ønsker mig. Men jeg kommer nøjagtig ligeså guddommeligt i min verdslighed og på lige fod 

med dig, thi jeg er ikke over dig, jeg er i dig. Jeg ER dig og du er i mig og derfor er vi ét. VI 

ER. Det er dét, det handler om i fremtiden, for at I kan nå frem. Det er ikke meningen, at I nu 

skal tage de gamle filosoffer op igen og granske deres bøger for at finde en samfundsform, der 

er et VI. Nej meningen er denne gang, at I skal gå ind på de indre planer af jer selv og os og 

finde jeres samfunds bestemmelse. For at lette jer i, at finde nye løsninger til jeres 

forståelsesrammer for samfund og sameksistens vil vi give jer forskellige stjernenationers bud 

på måder at leve sammen på. I vil da forstå, at selv demokratiet vil vige for en højere 

samfundsform. Derfor har det også hastet med at få jer alle på niveau, men I tænker stadig i 

økonomisk udbytte af mennesker og Jord, så derfor er jeg kommet med et nyt hjælpemiddel 

til jer, som kan være med til at ændre jeres måde at tænke på og derved slette jeres snævre 

grænser for vækst. 

Og nu tænker du så måske, det er godt med den gamle nar, jeg ved, hvad jeg ved og jeg er 

min egen lykkes smed og hvem siger i det hele taget, at Gud kan tale således som nu til 

mennesket!? 

Du vælger selv. Du er fri til at tro, at jeg er en ”freak”. Du er fri til at tro, at jeg kun er på din 

måde! Du er fri til at tro, at jeg kun er som dine skrifter har sagt dig. I så fald må du tage mig 

i din begrænsede opfattelse og lade andre, der er mere fordomsfrie få lov at formidle mine 

hensigter gennem det, jeg her stiller til rådighed for jer. 

Nå lad os så komme i gang folkens. 

Jeg har til hensigt at ændre jeres opfattelse af livet til noget, man kan regne med og til noget 

som er godt for én. Dette kan lyde underligt for dig, som altid har elsket livet eller for dig som 

har dit på det tørre. Men ser I, der findes så mange mennesker og dyr, som lider under deres 

tilstedeværelse på Jorden og det skal der altså gøres noget ved og det endda meget direkte. 

Derfor har jeg skruet et system sammen som kan bruges af alle, der ønsker at være bevidst til 

rådighed. Dette system er et energisystem, som er så omfattende, at det kun er mig, der 

opfatter det som et system, I vil opfatte det som et koncept uden grænser. I virkeligheden er 

det hele Jordens netværk, der er indlagt i dette ”koncept”. Jeg er blot nødt til at sætte nogle 

grænser for at I kan opleve processen som sjov og givtig. Det handler nemlig om, at I i 

fremtiden må tage nye dele af hjernen i brug og derfor er nødt til at harmonisere den I har 

nu. Til dette formål vil jeg give jer energier, der kan harmonisere Neptuns gravitation og 

derved gøre jer i stand til at opleve, at disse slør bliver taget bort på en harmonisk måde 

inden Neptun går kraftigere i aspekt til Jorden. Det haster! Men uh, hvor bliver det dejligt at 

forene mine riger til et VI ER på tværs af alle dimensioner. 

Jeg samarbejder med den Galaktiske Føderation af Lys og lader derved alle eksistenser få 

adgang til jeres felt i fremtiden og jeg lader min viden gå gennem dem. Vi sidder i øjeblikket i 

møde og jeg er derfor galaktisk energi-indstillet  til oplysning for dig, som undrer dig såre 

over min ugudelige opførsel. Jeg samarbejder lige nu med Ashtar, som er øverste leder af den 

deling, som er infiltreret i det jordiske projekt. 

Vi har følgende projekt at starte i det danske samfund, men er i øvrigt fremme på Jorden i 

andre former for udtryk, som er svarende nogenlunde til de respektive landes traditioner. Der 

hersker forskellig indgangsvinkel til det at opstige i lys og dermed få rejst kundalinienergien 

til sit højeste i det astrale plan. Den kan da danne en lysbro i det enkelte menneske til dets 

ophøjelse i dets mentale felt og dermed blive Shamballaenergiformidler. Lad mig med det 

samme gøre konceptet konkret.: 
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Pause. 

 

                                                                                                                                            3.April 

2006                                                                                                                               

 

Vi er uendelig mange åndelige væsener, der samarbejder om det, at hæve Jorden i energi og 

samling, så den dermed bliver en guddommelig planet. Nu er det jo ikke alle jer, der læser i 

denne bog, der ønsker dette ”guddoms-snak”, men vid, at jeg taler ind i jeres traditioner for 

samtidig at heale jer for tidligere liv. Vi er altså rigtig mange, der trækker på samme hammel 

og det vil resultere i at Jordens bane omkring Solen, og de øvrige planeter ligeså, efterhånden 

vil nå en cirkelrund bane. Det vil totalt ændre jeres solsystem og medføre en helt anden 

kongruens planeterne imellem. Det bliver endog muligt ad åre, at ændre de andre planeter til 

atter at blive beboelige for mange forskellige væsener. Ligeledes gøre Venus parat til atter at 

kunne rumme fysisk liv. På sigt vil dette forene forskellige universer og etablere flere 

stjerneporte til transport og kommunikation. Der er tænkt på alt også at I tror, at I er øverst i 

det herskende hierarki på Jorden. Tiden er inde til at I hæver jer til jeres suveræne udtryk. 

Nå OK, nu er det allerede ukonkret for dig igen, hvad jeg mener, så lad os gå til noget mere 

jordnært. 

 

Kære Sanat Kumara. 

Godt nok siger du, at du er i mig og det føles også som om jeg bare fortæller. Jeg ved blot, at 

det ikke er ”mine” ord, forstået således at de skrives som en ”stream of conciousness”. 

Hvordan kan det være sådan og som jeg oplever det, vil det blot blive ved og ved i samme 

skurre uden at blive mere konkret. Kan vi gøre noget andet eller vil du forklare mig 

hensigten? 

 

God morgen Kære. 

Ja, jeg har en ganske bestemt hensigt. Jeg skriver ind gennem dig, da du kan holde den 

kvindelige Maria Magdalene-energi på 6.stråle og gøre det godt. Det gør jeg for at få 

mildheden frem og samtidig vise et væsens natur og ufarligheden i det, vi foretager os. De 

fleste bliver nemlig skræmte blot man nævner kundalinienergien. Denne smukke brændende 

ild stikkes jo kun i flammer, når I forvalter den ”forkert”. Kundalinien er slangen i Paradis. 

Den er fristelsen til at stige højere end vingerne bærer for at skaffe sig kundskab og indsigt i 

livet. Nu er det forenklet sagt, men som du før har skrevet i denne bog, så sker der en 

forvridning i jeres legemer via planeternes træk og manifestering af energi i jeres aura. Der 

dannes slør og urenheder. Når disse slør trækkes til side eller når der opstår felter, hvor der 

bliver ren sluse/kanal til sjælen, så smutter energien helt ind og kan derved brænde, oplyse 

eller transformere nogle felter i auraen fuldstændig. Det opleves som alt fra en problematisk 

tilstand til en guddommelig glæde. Såfremt man på nogle områder har ”brændt” 

trappetrinene som skulle føre til den oplyste tilstand, da vil kundalinioplevelsen blive et 

problem af tilsvarende størrelse. 

 

Hvordan kan det da være forsvarligt at lave kvantespring? 

 

----vasketøj--- 

 

Vi har lavet energierne således, at hele legemet oplyses og altså kan tage fra som en buffer 

eller stødpude. Der arbejdes ikke med en centrering af energien i nervesystem og chakra 

alene men gennem hele legemet og i særdeleshed kirtlerne. Men i de kvantespring vi laver er 

det også os, der har fat i den lange ende og ikke egoet. Alt hvad I til dato kender til 
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energiarbejde, meditation osv. er foregået på astrale præmisser og egoets vejledning af givne 

måder at gøre noget på. Ganske vist er det metoder, der er gennemarbejdet i mange hundrede 

år, men tiderne og energierne skifter nu og det gør at alle skal på banen, alle bliver ”ramt” og 

ikke alle skal være yogier eller praktisere TM-meditation. I dit koncept forvaltede vi 

energierne til hver enkelt, for at få den ønskede effekt til at lave projektet med. Det nye 

koncept bliver mere overladt til den enkelte og derfor skal energierne også fungere på en blid 

og opløftende men også effektiv måde. Vi benytter os af trekantenergier som 

kommunikationsmodel og det har en dyb guddomsvækkende effekt. Det siger jer ikke meget 

på nuværende tidspunkt, men bliver væsentligt i forhold til hormonsystemet og kirtlerne. 

Disse systemer hører til det højere mentale felt, hvor ikke-årsagerne ligger og hvor det bliver 

muligt at blive ledende for kristusenergien – den 12. stråle i løbet af få år. Mange er allerede 

rede dertil, men mangler blot få justeringer. 

 

Skal du måske forklare noget om kristusenergien? Det lyder jo lidt som om dette koncept kun 

er for kristne og gudstro personer, men i virkeligheden er det jo en praktisk metode til glæde 

og fryd og væren i sig selv på godt og ondt, eller har jeg misforstået noget? 

 

Nej kære, du har ret fat i det, men I har så mange gamle overleveringer, at det er lige ved at 

gå mig på! Jeg tror vi skal benytte en anden teknik. Lad os få gjort konceptet alment 

menneskeligt og give det en tand over imod den videnskab, som det skal bygge bro til. Vi skal 

jo ikke lave en ny religion, når nu I er på vej væk derfra. Vi skal bort fra at lægge det 

guddommelige og himmelske ind i tekster og hellige skrifter, som aldrig må bortkastes. Den 

tid er forbi og kommer aldrig tilbage! På internettet vænnes I til at åbne og lukke for en tekst 

og I finder efterhånden ud af, at alle tekster er omstødelige. Tryk blot på ”delete” og din 

virkelighed forandres øjeblikkelig og alt, hvad du skulle have ud af den tekst du åbnede for, 

det har du nu indeni. Det er i dit indre, du har dit reservoir til livet. Du behøver ikke engang 

have klæbehjerne for at lykkes, det har vi nu vist dig gennem nogle år. Du er nået længere i 

dit liv, efter vi lukkede for din hukommelse end du nåede på alle de mange år, hvor du sugede 

til dig af vidensstof i alle mulige sammenhænge og arkiverede det, som en elefant ville have 

gjort det. Wauw, men det tjener dig ikke nu, ikke synderligt og det er dét de nye børn og unge 

allerede med sig selv ved og derfor kan I heller ikke undervise dem som førhen. Hver ved, 

hvad de skal have frem i deres indre koder og dertil rækker den almindelige undervisning 

ikke, heller ikke om så der blev foretaget tests hver uge! Det ville blot ødelægge jeres lands 

mulighed for at blive toneangivende i verden. 

Nå, men vi kommer langt omkring. Lad os intensivere omkring det nye koncept i stedet. Vi 

afslutter dette kapitel med en opfordring til læseren om at sætte sig hyggeligt og mageligt 

tilrette inden næste kapitel påbegyndes, fordi det vil tale til det indre på en anden måde. Og til 

dig Sigma, vil jeg bede dig følge med mig ind i Akashaarkivet og læse lidt om konceptet, så 

tager vi de dele med, som har betydning for det videre forløb af konceptet og dit liv såvel som 

for de, der vælger at springe på toget med det samme. Hvad går I ind til? 

 

Kærligst Sanat Kumara. 
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10.KAPITEL 

 

Konceptets struktur og manifestering. 

 

Se her kære. Der er sat ny lås i døren og jeg giver dig nu en af de nyslåede nøgler. Du kan 

sætte den ind i dit nøgleknippe til evig tid. Du skal selv lukke dig ind næste gang, så jeg vil 

godt lige vise dig rundt. Har du i øvrigt husket den torahrulle du lånte sidst og ”Livets bog”? 

 

Ja, jeg kan godt fornemme, at jeg har begge dele med. 

 

Godt, du kan aflevere den igen derhenne ved skranken. Du er færdig med begge dele nu og du 

må have nye ”bøger” med hjem. Lad os sætte os på den bænk, jeg laver her. Jeg sender nu 

bud i bedste Harry Potter stil efter de bøger, du nu skal i gang med. Du bliver nødt til at læse 

den ene her sammen med mig. De andre kan du låne med hjem indtil du er færdig med dem. 

Den bog vi læser her skal være tilgængelig for andre på Jorden også, når de er rede til at lære 

af den. 

Lad mig se…Vi begynder her på side 8. Lad mig læse det for dig og du tager notater. 

 

Der vil på Jorden dannes et koncept i DK. Dette koncept vil kaldes ”Raising the Rays”. Det 

igang sættes af dig og du skal samle de lysvæsener, der ønsker at være med.  

Konceptet tager sin begyndelse i maj måned med udgivelse af en bog, som forklarer, hvad de 

indledende øvelser har betydet for 1.-kontaktgruppen samt hvad der skal ske i femtiden og 

hvorfor. Det tager sin begyndelse med, at du manifesterer energierne ligesom du har gjort før 

og lader derefter andre mærke disse energier for at godtage dem og deres forvandlende kraft. 

Konceptet vil tage sin begyndelse i Maj 2006 og blive landsdækkende i 2007. Der skal oprettes 

forskellige enheder i Danmark, som er selvstyrende men alligevel under ledelse af dig og den 

guddommelige vejledning. Der skal oparbejdes telepatisk kontakt gruppeledere imellem, men 

ellers er det kendetegnende, at alle er eksperter på hver deres område og har et tilsvarende 

ansvar for at dette område belyses via akashaarkivet og vejledning fra sjælsniveau. 

Metoden, livet for den enkelte vil udarte sig på, er det, der skal kaldes for sjælsmanagement, 

idet der er tale om et opstigningssystem til fuld bevidsthed og dermed sjælskontakt og 

vejledning. Det er ment som en sjælsintegrerende del af livsprocessen, hvorfor man også selv 

kan vælge, hvor længe man vil forekomme i det fysiske. Der bliver tale om et nyt fundament i 

tilværelsen, som kræver én fuldt ud. (Det siger jo sig selv ikke Sigma, det er jo din sjæl, der 

kræver dig.) 

Der bliver ikke tale om et koncept som er i evig meditation for verden, men snarere en 

magnetisk omgangstone og kraft til at forandre og se bag om det fysiske udtryk. Sjælen er den 

instans, der tilrettelægger hver enkelts uddannelsesniveau og dette står til enhver tid i kontakt 

til den øvrige gruppe, som da på sjælsplan kan trække på den viden, som en anden 

gruppedeltager har. 

Evnerne for kontakt og telepati formidles via de energier, der indlægges i konceptet og ved 

det fakta, at alle gennemgår en opblødning og rensning af alle de foregående 7 stråleenergier i 

deres nuværende legemer. Der bliver tale om, at gå fra at være almindelig jordisk menneske 

til at være en galaktisk borger. Indstillingen til det at være menneske vil forandres til en dyb 

indsigt og følelse af at være på ret vej og samtidig opleve det nære i et fællesskab omkring 

åndelig bevidsthed med jordforbindelse. 

Energierne gives som bløde initieringer og kan i princippet anvendes som meditationsenergi 

eller healingsenergi. 

Formålet med energierne er at gøre harmonisk plads til 8., 9 . og 10. stråle. 
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Med den kontakt og vejledning, der er fra åndelig side, vil en tilpas energi tilflyde den enkelte 

og det bliver muligt selv at forvalte sine egne initieringer efter den første hovedinitiering er 

givet på hvert niveau. 

Der bliver tale om en gruppestruktur, hvor hver er ekspert på sit område. Der skal derfor 

udarbejdes en oversigt over dette, således at alle bliver budt de rette udfordringer og 

modtager kontakt fra samfundet i ret rækkefølge, som beskrevet i Planen. 

Der er ikke tale om en foreningsdannelse, da foreninger er begrænsende i deres struktur. Der 

bliver ikke tale om noget regelsæt til efterfølgelse, da hver vil se sin fordel i at følge gruppens 

flow. 

Der vil blive indkaldt til samlinger, hvor højere relevant viden vil formidles af den person, der 

har fået denne tildelt og således vil alle uddanne alle bredt, højt og dybt. 

Der bliver tale om betaling for ”goderne” indtil konceptet via donationer er rede til at yde 

denne service gratis. 

Der iværksættes både lokale og landsdækkende aktiviteter af medmenneskelig og aktiv art. 

Der vil blive tale om ydelser til nødstedte i krisesituationer, der vil blive tale om 

fredsskabende aktiviteter via energiformidling. Der bliver tale om et omrejsende ”hospital” af 

healere og kanaler, som vil bistå mennesker i nød. 

Der skal oprettes det fornødne transportmateriel og organisationstalent. 

Der skal endvidere oprettes hjemsted i større danske byer, hvor borgere kan komme og få en 

snak eller om nødvendigt en energibuster. Dette skal finansieres via donation fra de rette 

mennesker og fonde. 

Der skal oprettes en fond til gavn for mindre bemidlede, der har behov for hjælp og med 

årene skal der gives healerne en konkret løn. 

Der skal endvidere oprettes de rette økonomiske forhold, som det øvrige samfund tillader. 

Der nedsættes en vejledt økonomigruppe. Disse personer har i sig allerede nu indlagt planen 

for deres virke i konceptet og befinder sig formodentlig netop nu i en form for krisetilstand 

rent arbejdsmæssigt, idet der for nuværende kaldes på disse personer. 

Der skal være noget til fest og farver og der oprettes sanggruppe med healingssang samt en 

teatertrup, der udmærker sig ved kanaliserede udstyrsstykker og optræden. Glæden ved 

bevægelse bliver sat ind i en danse- og bevægelsesgruppe, som optræder med højtunet intuitiv 

dans. Alle disse tiltag bliver af en standard, som vil bringe den enkelte deltager og tilskuer 

rundt i alle afkroge af deres jeg og derved bringe en forløsende latter til veje, hvilket vil sikre 

en bedring af almenbefindendet. 

Der ud over skal dannes en gruppe af fortællere og energiformidlere, som vil introducere 

konceptet i Norge, Sverige, England, USA og Australien. 

Der dannes grupper indenfor alle almindelige faggrupper og emner, men forskellen er blot, at 

der dannes bro til det højere mentale felt og dermed formidles ny viden om alt. Noget i 

bogform og noget i tidsskrifter. Her er plads til alle og der er højt til loftet. 

Konceptet er sammensat af personer, der dukker op efterhånden, som de føler det åndelige 

pres for at komme videre i deres liv. Ca. 200 personer vil være at finde som ”primus motor” 

indenfor deres felt. 

 

Må jeg afbryde dig, mit vasketøj er vist færdigt og jeg synes det er en meget lang opremsning 

af en hel masse ting, som iscenesættes efterhånden. Det virker måske lidt uoverskueligt på 

læseren. Kan vi ikke sætte det stjernediagram ind, jeg fik af Sureya i efteråret? Jeg smutter 

lige. 

 

Jo, Sigma. Det dækker vist meget godt behovet og så suppler lige med den skematiske oversigt 

også. 
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I har følgende grupper i konceptet : 

 

1. Galaktisk gruppe 

2. Krystalgruppe 

3. Børnegruppe 

4. Økonomigruppe 

5. Historisk gruppe 

6. Energigruppe  

                   

Disse grupper har undergrupper, som arbejder med flg. : 

 

Galaktisk gruppe:                                                      Økonomigruppe : 

 

1. Områder på Jorden                                               1. Overflodsprogram (Planen) 

2. Overjordiske læreanstalter                                    2. Praktisk koordinering 

3. Universel forståelse og meddelelser                     3. Ny verden 

 

Krystalgruppe :                                                          Historisk gruppe : 

 

1. Apparater                                                              1. Galaktisk 

2. Mad og drikke m.m.                                              2. Jordisk 

3. Områder på Jorden                                               3. Mennesket 

 

Børnegruppe :                                                           Energigruppe : 

 

1. Udvikling                                                               1. Menneskets opbygning 

2. Behandling                                                            2. Jordens opbygning 

3. Medbragt viden                                                     3. Universets opbygning  

                                                                                      (Astrologi her.) 

 

Disse grupper har igen undergrupper. Feltet i midten står for :Glæde, gensyn, forskning, leg, 

mirakler, kærlighed og centrum er suveræn væren. 
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Overbygningen på det hele hedder : Stjernenation, galaktisk borger, suverænitet, samklang, 

universel kærlighed, universel intelligens. 

 

Tegn de 3 ”dimensioner” over på et stykke papir,(en cirkel, en 6-takket stjerne og en 

sekskant,skriv evt. teksten også). Klip ud og sæt dem sammen med en ”split” i centrum til en 

enhed. 

 

Prøv at dreje de mange muligheder og se hvorledes de bliver til nye relationer og hvorfor 

symbolbegrænsning er en god idé for at sikre en harmonisk opstigning i bevidsthed,  og se 

hvorfor I hver især har et lille felt at bidrage med til helheden og se hvorfor I er afhængige af 

hinanden, thi du får en ny relation, blot du flytter det ene papirlag. 

 

Lad mig se, vi mangler at beskrive energierne og de ”Lemuriske Mestre”. 

 

Som åndelige vejledere for den enkelte vil vi benytte de almindelig kendte opstegne mestre fra 

Jordens åndelige hierarki. Vi vil benytte ærkeenglene, serafer og højere keruber. Vi vil 

benytte auraassistenter og devaer og vi vil benytte det, vi har kaldt de lemuriske mestre. 

Denne gruppe mestre er at finde på det galaktiske plan og er de eksistenser, som siden 

lemurisk tid har haft afgørende indflydelse på forholdene på Jorden. Det er galaktiske 

eksistenser som har fungeret som skytsengle, vejledere og inspirationskilder til flere kendte 

personer i det jordiske. Vi kan nævne de jordiske navne på nogle af disse personer og i 

konceptet vil deres åndelige vejledere have et galaktisk navn for det niveau, der skal komme 

til jer her og nu. På den måde kan vi række over et bredt spekter af kommunikationsmulige 

væsener. Alt efter den enkeltes energi her og nu og i forhold til, hvad der skal formidles til det 

jordiske felt. De personer, der lader deres vejledere blive offentlige er bl.a. Mahatma Gandi, 

Lady Diana, Mother Teresa, Albert Einstein, Lord Snowdon, mester Eckhart, Big Bear, 

H.C.Andersen, Shakespear. Disse mestre vil introduceres efterhånden og det skal ikke forstås 

derhen, at man nu kan snage i privatlivets fred om disse personer. Det skal forstås således, at 

de eksistenser, der hjalp dem i livet, nu vil hjælpe jer. Det betyder, at I nu kan stige i indsigt 

og energi, da nogle af disse mestre er vejledere for det, der i forvejen er det åndelige hierarki. 

Disse lemuriske mestre har en meget kraftig energi og kan flytte det enkelte menneske 

mærkbart og brugbart. De kommer fra forskellige stjernenationer i Universet, flest med 

Sirius-erfaring. 

 

Energierne i konceptet er et helt kapitel for sig og vi vil ikke gå i detaljer med dem nu, da du i 

skrivende stund ikke har åbnet for de nye energier endnu og jeg vil give dig dem alene ved 

lejlighed. De skal naturligvis beskrives ligesom i det forgangne koncept, men det er din 

opgave i fremtiden. 

Alligevel vil jeg røbe, at energierne er universelle. Det er energier du har i dig i forvejen og de 

bliver aktiveret og gjort brugbare som redskaber i din opstigning som menneskeligt væsen. 

Energierne arbejder for en glædelig forståelse og oplevelse af altet og hen imod en bredere 

sendeflade af kontakt og modtageinstans for gravitation af højere planetenergier. 

 

Jeg synes, jeg bliver nødt til at spørge om, hvordan det vil influerer i min dagligdag? Sådan 

som denne følsomhed er øget i mig, er det jo sværere at finde sig til rette med jordnært 

arbejde. Det bliver sværere at forene det med det fysiske, er det ikke korrekt? 

 

Jo, der vil komme en overgangsperiode for ALLE mennesker, hvor det bliver svært at være 

menneske i den forstand, I kender det nu. I vil undergå mange forandringer ligesom Jorden 

også gør det. Mange kontinenter vil rejse sig, andre sænke sig. Strålingen vil øges til et niveau, 
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hvor man må gå under jorden i en årrække og leve der. I bliver højere og bredere og jeres 

fødder og hænder  omformes. Jeres hjernekapacitet øges og det I nu forstår ved ”højere 

evner” vil være almindeligt i brug. I kan vælge at være fysiske eller non-fysiske og I vil kunne 

bevæge jer gennem fast stof og producere jeres kamre under jordoverfladen som 

kæmpemæssige haller oplyst af den indre sol. Men det varer længe endnu. Lige nu er I blot 

ved at tage nye hjernevindinger i gang og dette sker som planetgravitation og 

stråleintegration. I kan ikke undgå det og derfor skal I være rigtig gode ved hinanden. 

I bliver givet en hel del krystalteknologi og strålingsteknologi, som vil hjælpe jer til at leve i 

det jordiske felt i denne transformationsperiode. Når I ikke kan holde koncentrationen om 

fysisk krævende arbejde, så må teknologien overtage pladsen. Men alt sker til ret tid og vi er 

meget behjælpelige med, at I når frem og kan bibeholde jeres arbejde på Jorden. Det er også 

derfor, vi via konceptet, vil sikre jer økonomisk i jeres gave til udviklingen. I kan ikke både 

blæse og have mel i munden, det er dit liv et eksempel på. En ting er at give sit liv til 

fremtiden og udforske den, noget andet er, at forlange, at man så samtidig skal være fuldt ud i 

nutid på arbejdsmarkedet. Dette paradoks skal løses med de nye energier, således at I opnår 

en tilstand, hvor I er multidimensionale i behagelig stigende grad. Dette er sjælsmanagement 

og fungerer således, at man udfører det arbejde, man er kommet til og i den energi, dette 

arbejde kræver. Det kan så være mere eller mindre multidimensionelt. Men det vil altid bære 

præg af at være i en højeresvingende væren, hvor engagementet er i højsædet og glæden er 

medløberen. Pauser i ren væren bliver nødvendige og derfor må hele Jorden omstrukturere 

sit økonomiske fundament. Det er allerede på vej, men vil intensiveres. I har set de første 

parallelle udviklingstrin til det at være multidimensionelt væsen ved de ”spadestik”, der er 

taget med multi-level marketing. I må forstå, der er nok til alle! I skal alle leve i overflod, det 

er signalet. Og det skal være let at nå dertil, så at sige en menneskeret! 

 

Nå, du må hellere holde en pause nu, vi ses i morgen. 

 

Hej Sanat Kumara.                                                                                                    4.april 2006  

 

Jeg føler faktisk ikke, at du er særlig meget ind over teksten, men ved alligevel der er en 

”styring” på. Men det ovenfor kunne ligeså godt være mig, der havde skrevet det. Det er blot 

ting jeg ved og kunne fortælle enhver, som lige ville spørge. Jeg synes overskriften på kapitlet 

lægger op til lidt mere. Derfor er jeg også uformel i min henvendelse til dig, for jeg føler dit 

niveau er min egen viden. Hvorfor? – og du behøver ikke give den med, at jeg er i dig osv.. 

 

Kære Sigma. 

Du har læst godt på lektien i mere end 5 år og det ovenstående stof er kommet til dig i et 

tempo, som du har kunnet håndtere og du har glædet dig til dette næste koncept. Du har hele 

konceptet inde i dig. Dit ”jeg” er konceptet og jo mere dit universelle hjerte åbner sig, jo 

bredere informationer kan du modtage. Derfor er du også på niveau med de meddelelser du 

har fået. Alle de nye personer, der vil komme til dig kender ikke dette koncept, men vil med 

sig selv finde ud af at, at deres ”jeg” også er konceptet og når dette sker er I en manifesteret 

bred bevidsthed under manuen og syntesens avatar, I er syntesens avatar i det højere lag af 

fællessjælen for disse manifesteringer. 

 

Ok, jeg kan godt mærke, at du kan manifestere dig som en mandlig energi differentieret fra 

mig selv og at du på den måde er med i, hvad der bliver skrevet. Vil du så fortsætte her eller 

skal jeg skrive videre som før? 

 

Jeg tager over. 
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Vi har ovenfor talt løst og fast om den fremtid, der skal trækkes frem i det fysiske element. At 

noget sådan kan ske, kræver selvfølgelig at nogen tør gøre det. 

I hver af jer er indlagt kimen til at bære lyset i jer. Og når I er ved at være trætte af at være 

lysarbejdere og ligesom stå udenfor og betragte verden, så er tiden kommen til at blive 

lysbærer. 

At blive lysbærer sker med 10. stråle og dermed en udskiftning af det potentiale, man som 

lysarbejder har. Du er lysbærer og kan som sådan påvirke dine omgivelser med din blotte 

tilstedeværelse. Alligevel er der fortsat muligheder for vækst med 10. stråle, men du er på den 

anden side af groft fysisk arbejde for profittens skyld og derfor har vi sørget for, at du er 

udenfor det traditionelle arbejdsmarked. Du skal manifestere det nye og vi arbejder derfor 

gennem dig på en måde, så du holdes på vejen. Vi er bekendt med, at det er svært at være så 

meget pioner, som du er, men du må ikke give op. Du skal vide, at de der kan mærke det 

galaktiske hjerte slå, de vil henvende sig. Det er den der med tålmodigheden igen. Der er 

ingen forståelse for dit arbejde i almindelige borgerlige kredse, fordi dette 

manifesteringsarbejde er på forkanten af forkanten. Alligevel bliver vi nødt til at fortsætte for 

menneskenes skyld. Jeg ser også din kvide ved måske at skulle gennem en retssag, blot for at 

få lov til at være den, du er. Det er vilkårene i dagens Danmark, som ellers bryster sig af, at 

være et tolerant folkeslag. Jeres lovgivning er gået så meget i sump, at du ikke kan være 

indenfor dens rammer. Vi vil gøre vort til at omstøde dit virke i retsmæssig henseende, for at 

du ikke skal trækkes ned af det danske niveau. Du er skabt til frihed min pige, og frihed skal 

du få og om ikke det danske samfund er værdigt til dig, finder vi et andet, der er det.  

 

Mener du vi allerede skal give op i det danske laget og ta til Sverige kanske? 

 

Ja, der ligger forskellige muligheder foran dig alt efter om danskerne vælger deres ego og 

kontrol og deres væren nok i sig selv og deres lille lys, eller om I, der er på lysvejen kan 

forenes I et megaløft af det danske rige. Det kræver et meget stort mod at gøre op med den 

religiøse standard og du kan jo se, hvor svært det er at få ørenlyd i lægekredse på trods af, at 

deres monopol på legemets og sindets sandhed er ved at smuldre. Men I er nogen, der må lave 

denne stille revolution. Konceptet er revolutionært og det skal man naturligvis vide før man 

råber ”Juhu” og kaster sig ind i ringen. 

 

Ja, jeg ved til fulde, hvad du mener, men jeg har jo også oplevet, hvordan I ruster os til at 

kunne stå i blæsten. Det har for mig været helt fantastisk. Jeg er heller ikke sikker på andet, 

end at I har villet vise jeres styrke gennem 1. koncept ved at lade os samles og danne gruppe, 

lade os opleve angreb udefra for at splitte os, få os samlet igen, splitte os indefra i egne rækker 

for da nu med denne bog at samle os igen. Er det korrekt? 

Det gjorde et stærkt indtryk på mig at se den smukke svaneformation af 4 svaner flyve hen 

over himlen så tæt ved mig, da jeg luftede hunden i morges. De var som manifesteret ud af 

den blå luft og kom med kraftige svirrende vingeslag - og lige nu mens jeg skriver dette må 

jeg sige, det knager kraftigt i mit hus. Hvad er der gang i? 

 

Kære, du kender ”Den grimme ælling.”! Du ved, at når tiden er inde, så fremstår den som en 

smuk svane. Tiden er inde kære, der var 4 ”grimme ællinger”, der kom ud af ægget i 

konceptet og nu er I alle 4 ved at være de smukkeste svaner. Det eneste, der mangler er, at I 

modtager den nye tids energier i jeres legemer igen og vi vil bede dig om at lægge dig for 

åbning af disse energier den 9. April, Danmarks befrielsesdag, kl. 15.00. Lad dette være 

tidspunktet for udsending af signalet via jeres forbundethed. Lad din kraft samle alle i 

konceptet med vor hjælp. Vi åbner for dette fællesfelt, der består i 12. stråles samlende kraft. 
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Altså, I er altid fulde af overraskelser, men wow, det lyder fedt. Jeg ved ikke om folk kan 

forstå dette her. Sommetider er vi blevet konfronteret med, at alle kanaliseringer blot er vor 

fantasi, men i   så fald, så skal den være ualmindelig aktiv altid for at finde på dette her lige 

ud af ærmet. Hvordan kan vi nogensinde overbevise nogen om, at vi intet ved om noget, inden 

vi kanaliserer? 

Kan vi lave et horoskop for Danmark på det ovennævnte tidspunkt? Vil det vise noget 

specielt? 

 

Nej, det vil det ikke. 

 

Hvorfor ikke, det må da være muligt og brugbart? 

 

Fordi konceptet befinder sig på et andet plan og er hævet over det astrale horoskop. 

 

Hvordan skal det lige forstås? Det sidste koncept svarede jo meget fint til det horoskop, der 

blev lagt for det? Men ok, det var jo også matrix, det handlede om dengang. 

 

Netop. 

 

Det vil sige vi bare skal lade det være ved det? 

 

Ja, indtil I via kanalisering har lavet en ny Zodiak for de højere stjernebilleders betydning og 

energi. 

I skal tage højde for stjerneporte og fixstjerner og der bliver meget nyt at lære. 

 

Det vil sige, at gruppen med astrologer bliver stor, for at afdække dette til noget brugbart? 

 

Ja, der skal på landsplan dannes en helt ny gruppe af astrologer, som kan bære mennesket 

ind i forståelse for deres eget liv via en tolkning af det nye ”Fixhoroskop”. Jeres universelle 

hjerte vækkes og det bliver nødvendigt at kunne hjælpe i en overgangsperiode til fuld 

bevidsthed. 

De kosmiske vinde skal beskrives som brugbare psykologiske beskrivelser af mennesket i den 

nye tid og psykiatrien må vige for anti-psykiatrien og de healende kræfter. Der bliver sat 

fokus på fjernhealing og healing ind i menneskehedens bevidsthed som sådan. Det bliver et 

tæt og intenst arbejde på verdensplan og I er i Danmark kun en lille del af helheden, men 

ganske simpelt ikke nogen lille kraft!!! 

I Danmark er I så langt i forhold til velfærd og sameksistens, at der er overskud til at have 

mennesker som jer på overførselsindkomst om man vil det, mens I udfører jeres enorme 

energiarbejde. Det er dog ikke planen som sådan, at I skal leve i et sådant ufrit lovområde og 

derfor vil jeg da også endnu engang opfordre til, at de personer, der fornemmer storheden i 

dette koncept tildeler jer midler, bygninger, transportmuligheder og i det hele taget bakker 

op om jeres vækst. 

Sker det ikke, må I leve jeres energi ned i det sociale system eller der gives mulighed for 

flytning af energifokus til et andet land, som da vil krediteres vækstraten. 

 

Det lyder både som en trussel og en gulerod. 

 

Det er ingen af delene, det er Planen. Derfor kan konceptet heller ikke starte, før Saturn er 

ude af sin retrograd. Saturn har i det astrale felt og altså matrix, tag i frygten og nationens 

rygrad. Saturn er som du ved ”The Old Devil”. Den står for ordene ”Hvis du ikke vil høre, så 
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må du føle.” og vi vil jo helst ikke have den der udvikling via smerte, men det er jo jeres eget 

valg om I hører eller ej. Så længe I befinder jer under de 7 første stråler og endnu ikke har 

fået stærk nok indtægt for den 8. og rensende stråle, da kan vi risikere, at egoet tager over 

uanset, om jeg gennem denne bog forsøger med mildhed at tale jer til fornuft. 

 

Vil det sige at Planen for Jorden er så fleksibel, at vi kan ændre hele klodens gang ved vor 

beslutning i Danmark? 

 

Ja. I er givet den frie vilje og I forvalter den efter for godt befindende og det får selvfølgelig 

konsekvenser. (Parallel til Muhammedkrisen?) 

 

Er der noget med årsag-virkning her? 

 

Nej, alle udfald er mulige og beskrevet i kuglens helhed af eksistens. 

 

Det er lidt svært at forstå. 

 

Livet ER, og valget er som sådan en illusion. 

 

Hvis valget er en illusion, så er Planen vel også en illusion. 

 

Ja, i bund og grund. 

 

Så er alt, også Universet en illusion. 

 

Godt gået. 

 

Hvad skal vi så med det hele? 

 

Skabe. 

 

Skabelse er vel også et valg af sammensætninger? 

 

Ja. Således forstår Skaberen sig selv. 

 

Det lyder underligt for mig, for så er der ikke noget, der er alligevel. Det er desillusionerende. 

 

Netop. 

 

Hvor vil du hen med det? 

 

Vise jer, hvor meget anderledes verden kan være et andet sted. 

 

Du vil vise os, hvorledes man andre steder i Universet har valgt at leve? Altså hvilke 

muligheder Skaberen har valgt som en mulig Plan andre steder i Universet. Er det sådan? 

 

Ja. 

 

Så alt, hvad der er skabt kan uskabes og energien omformes til noget andet, og derfor er det 

også muligt at tilvejebringe Utopia på Jorden, hvis vi vælger at sadle om? 
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Netop, lad os få nogen af dem, der venter i kulissen og ”knager” i dit hus, på banen. De vil 

fortælle om deres lille sted i det store univers. 

 

Altså, ja, ok. Men jeg troede, at jeg skulle have de to store bjergkrystaller forenet her i huset 

før jeg kunne gå i gang med stjernenationerne? 

 

Nej, men du skal bruge dem den 9.April og den anden krystal vil blive leveret til dig igen en af 

dagene. Det bliver en krystalindvielse, hvor du førhen har brugt lys og som du erindrer nu, 

fordi jeg sender dig billedet, så har du før modtaget første indvielse hertil uden vi dog fortalte 

noget om hensigten dengang. Hver ting til sin tid, men hele tiden grader af nyt til 

underbevidsthedens redegørelse til nye trin fremad og opad. Du er i evig transformation og 

ekspansion.  

 

Bare det ikke er kroppen, der ekspanderer yderligere, så er det ok for mig. Jeg synes, jeg 

”smager” luften, jeg indånder nu og jeg bliver også en anelse svimmel. Er denne 

luftsmagning, som jeg før har registreret egentlig knyttet som tegn til en bestemt 

stjernenation? 

 

Du kan jo forsøge dig frem, jeg logger af herfra nu og overlader dig til 4 forskellige 

stjernenationer. 

 

Har de 4 stjernenationer noget at gøre med os 4, der var i basisgruppen? 

 

Du kan jo forsøge at gætte. Vi ses, farvel. 

 

Han er væk nu og en stor sky går netop for Solen nu, så her virker pludseligt mørkt og koldt 

og her bliver en stemning af alenehed. Alligevel ved jeg, at jeg ikke er alene, der er nogen i 

kulissen, der vil mig noget. De ”ånder” og venter, til jeg er rede. Jeg tager lige en lille pause. 

Måske er det for at kode om, måske er pausen guidet? Vi får se. Det er da spændende, det 

her. En lille hverdagsgyser på en ganske almindelig parcelhusmatrikel. Det kan ske hvor som 

helst – og vi har da også sendt flere væsener væk fra folks matrikler i det forgangne koncept. 

Ikke fordi de var onde væsener, men fordi deres energiflow forstyrrede de familier, der boede 

i husene. Der var heller ingen problemer i det, bare lidt venlig kommunikation og det var det. 

Universet og dets beboere er ligeså fordømte med vrangforestillinger, som os, der arbejder 

med disse ”underlige” ting. Og sådan er det. 

 

 

 

11.KAPITEL 

 

Det er bare os. 

 

Kære Sigma. 

 

Dette er Faravelva fra Bellatrix. Jeg sender til dig fra et af skibene i Den Galaktiske 

Føderation. 

The Federatinel Foundation, er navnet på den udvalgte gruppe, jeg befinder mig i nu. Jeg 

havde tænkt mig, at vi skulle tale lidt om vort hjemland, som er en stjerne i stjernebilledet 

Orion. 
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Mange børn lærer at se billedet af Orions bælte, men gå lidt ned og til venstre, så har I glimtet 

af vort hjemsted. 

Vi har til alle tider haft stærk indflydelse på det jordiske felt og vi ligner på denne stjerne 

mange forskellige udtryk af dinosaurer og har som sådan også været manifesteret i det billede 

på Jorden. 

På det tidspunkt, vi befandt os fysisk på Jorden, var luften anderledes ren og skær til vort 

behov og derfor kunne den ernære så store væsener med så kraftig vækst. Nu om dage er I 

ved at kvæles i dårlig luft og vor tilstedeværelse ville være umulig. Det er en stund, der 

fortaber sig i urtiden og blot forstummer i jeres erindringer. Det ligger jer fjernt at tænke, at 

vi kom fra en anden stjerne og havde en bestemt betydning for jeres planet. I er meget 

indskrænkede i jeres forståelse af væsener og Skaberens intentioner. Men det vil ændres 

efterhånden. 

Vort arbejde på Jorden har resulteret i, at vi er fuldt ud inde i de svingninger, der hersker på 

Jorden og dens forskellige kontinenter, thi vi har vandret overalt for at kortlægge kloden. 

Informationerne er sendt til os og noteret således, at vi kan være behjælpelige med at ændre 

Moder Jords formationer. Dette arbejde er af yderste vigtighed og vi er meget opmærksomme 

på at tage hensyn til befolkningen. Men som du ved, så dør mange mennesker i 

jordskælvsområder og tsunamikatastrofer osv.. Vi ønsker at lære jer teknologiske 

beregninger af hvor disse skælv vil finde sted og hvornår. Således vil vore kontakter blive til 

nytte for jer. Vi vil i konceptet være beredvillige til at arbejde sammen med den gruppe af 

mennesker, der skal kortlægge Danmark i forhold til energistrømninger. Der foreligger et 

større arbejde med at ændre det jordiske felt i en tilpas nedtransformeret hastighed til jeres 

eksistensplan. Vi vil kommunikere via symboler, som tilpasses individuelt til f.eks. Ejer 

Baunehøj eller Himmelbjerget, når tid er til det. Men i første omgang er det landbruget, der 

kan drage nytte af vor viden i jeres land, men også boligkomplekser, der er bygget for tæt på 

ugunstige ind –og udstrømninger af energi. Således havde man aldrig lagt en 

fyrværkerifabrik i det område som år tilbage skulle transformeres, om man havde kontaktet 

os bevidst. Det er den slags ting, vi kan være behjælpelige med. Men som I er rede til nu, så 

fører en sådan ulykke blot til lovgivning og stramning for hele det danske felt selvom dette 

langt fra er nødvendigt. I har ikke faretruende forhold, der gør at det skulle afstedkomme en 

lovmæssig stramning. I stedet vil det på sigt forholde sig således, at I må vige for vore 

informationer, for de er til jeres eget bedste. Det betyder på sigt, at mennesker ikke behøver 

at lade livet i katastrofer og det betyder at Jorden vil befolkes med mennesker, som lever 

længere og med tiden ophæver dødsovergangen. Via en samling af den enkelte sjæls 

bestanddele vil antallet af mennesker reduceres og I vil få enbårne mennesker, som i kraft vil 

kunne levitere over jordoverfladen og være i stand til at transportere sig ved hjælp af 

hjerneenergi, som kan ophæve tyngdekraften på Jorden. 

Via vort arbejde med kloden vil tyngdekraften ændres og Jorden skifte form. Alt dette er der 

lagt en plan for og vor kommunikation nationer imellem vil hjælpe vore anstrengelser og 

jeres oplevelse af tyngde i alle legemer på Jorden. Efterhånden bliver kloden mere og mere 

lysende i sin måde at udstråle lys på og dette betinges bl.a. også af Jordens gravitation og det 

magnetiske netværk af ”meridianer”, der findes på kloden. 

Du oplevede i dag 4 svaner som fløj i en skrå formation og denne formation er ikke tilfældig, 

for den giver os en bred information om området, der overflyves. Samtidig er det på jert plan 

en symbolsk handling som vækker opsigt. Svanens smukke udseende er betagende og Moder 

Jord rummer så mange betagende dyrearter, at det smerter os at iagttage jeres olieudslip og 

stigende forurening, som ødelægger f.eks. svaneæggene på sigt. I er ikke særlig klodebevidste, 

det er noget, der først kommer igen med den nye galaktiske tidsalder. Men lad os nu tale om 

vor hjemstavn. Vi er kommet til din matrikel med en stærk energi, som vi vil udnytte om lidt, 

men først må vi bede dig indtage lidt fødevarer for at kunne holde til det næste. Som du kan 
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høre, så giver huset sig ved vor tilstedeværelse, når vi skruer op for blusset. Derfor vil vi, 

mens du går i køkkenet, forandre det stuemæssige plan til en galaktisk base. Det vil tage ca. 

30 minutter og du behøver at være tilstede. Så hvis du i den tid vil undgå at tage dit dyr ud i 

haven, så ordner vi dette. Bliv i hjemmet indtil vi logger af. Tak for nu, vi ses om 30 minutter. 

Vi skal lige have Uranusenergien på plads. 

 

Ok, jeg er klar igen. Jeg synes, jeg blev ledt til at spise lidt underligt og bl.a. fik både hunden 

og jeg noget, der ikke er 100 % godt for os, som påvirker vort immunsystem. Dertil fik jeg så 

både en appelsin og en banan. Det virker som om, der er en mening med det? 

 

Kære Sigma. 

Der er ting, vi godt vil vise med det. Du påvirker dit immunsystem, når du mærker os og vi er 

i stand til at bruge jeres immunsystem til kommunikation. Da vi gerne skulle i kontakt med 

jer alle i det jordiske for at stå sammen om hjælp i vort arbejde, da oplever I 

civilisationssygdomme som allergi og en mængde mikroorganismefølger. Allergier og 

infektionssygdomme er udviklingsmæssigt bestemte. Du oplevede så også at skulle indtage 

vitaminer og mineraler for at supplere den ellers ringe indholdsmæssige kost, du blev ledt til. 

Dermed har vi en lille kuriositet at melde til jer. Det er jo således, at I og alt andet er 

sammensat af energi og nogle af disse energier materialiserer sig som bl.a. C-vitamin. Stof 

dannes via den resonansbund I bevæger jer på og det hele bliver til et hele. Før i tiden sejlede 

I ud på verdenshavene for at udforske kloden og I så, at I fik skørbug af de lange rejser på 

havet. Det skyldes at resonansbunden til søs er anderledes end til lands og derved dannedes 

ikke den fornødne C-vitaminkobling i kroppen. Det førte til sygdom. Nu om stunder ved I, at 

man skal medbringe føde med C-vitamin til så lang en rejse. Kan I forstå, at det handler 

noget om svingninger og skabelse? Ikke alle lande har jordbund til alle afgrøder også fordi sol 

og vind og klimabælter er af betydning. Det handler om svingninger. Energier er altafgørende 

for jer og kloden og universet som sådan. Jeres hjerne er indrettet, så I ser svingningerne som 

fast stof. Når I kommer længere frem vil I opdage, at I ligeså godt kan være ikke-fysiske. 

Når der i visse egne på jorden også opstår skørbug, så skyldes det bl.a. radioaktivt nedfald, 

som er til stor hindring for resonansen. Vi arbejder meget med vind og vejr for at afhjælpe 

problemet, men vi vil gerne lave et opråb til jer om, at det ikke er ligegyldigt, hvad I foretager 

jer. Det forlænger jeres udsigt til fremgang og gør det måske umuligt på sigt at gennemføre 

jeres rejse som rodrace. 

Vi arbejder på at følge Planen for Jorden, men I må vågne op og tage del deri. Blive lidt mere 

lydhøre overfor de signaler vi sender. 

 

Hvordan kan vi slippe af med vore allergier og manglende opfyldning af vitaminer og 

mineraler? 

Er det på grund af resonansforhold vi skal udvide vort spisekammer med eksotiske frugter og 

grøntsager eller hvad? 

 

Både ja og nej. Menneskeracer blander sig, men er oprindeligt dannet på en bestemt 

resonansbund, hvor den respektive føde var tilstrækkelig. Nu er I nødt til at tilføre samme 

føde overalt på kloden og nogle gange dyrke afgrøder, der ikke bliver så gode, fordi de er 

beregnet til en anden geografisk resonans. Derfor bliver det nødvendigt med f.eks. lydenergi i 

forhold til lagerhaller med fødevarer. 

Det at I spiser kød bliver også nødt til at udgå p.gr.a uforenelighed og sværhed i justering af 

de fysiske såvel som ikke-fysiske legemer. Årsagerne er energimæssige og derfor bliver I på 

sigt nødt til at leve af luften som sådan. Kan I ikke det p.gr.a. forurening, må det jordiske 

eksperiment lukkes ned og en ny rodrace opstå. 
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Hvad kan I gøre? 

 

Vi kan kun gøre det, vi har råderet til at gøre og det er at neutralisere så meget af jeres røg og 

pesticider som overhovedet muligt, indtil I finder ud af at samarbejde over dimensioner. 

 

Jeg synes ellers vi har hørt om rent vand f.eks., som man ved blot at hælde nogle få liter af 

dette ud i en sø, kan rense hele søen. 

 

Ja, det er ikke helt på plads og der vil komme flere af sådanne tiltag med biologiske 

rengøringmidler, som beror på energimæssig og magnetisk effekt. Men I skal ud over at ville 

forske i dette til krigsbrug, før I vil få de rette opskrifter. 

 

Hvorfor den vej rundt, det er da mere reelt at give noget ordentligt fra starten!? 

 

Det handler om de stråler, der er omkring Jorden, som har denne ugunstige indflydelse. 

Derfor er vort arbejde til stadighed at forandre og lindre i forhold hertil og nu lysner det. 

 

Godt, men der var ligesom noget andet du ville med hensyn til resonans og gravitation ikke? 

 

Jo, jeg vil lave et lille eksperiment m.h.t. clairvoyance. Jeg vil forsøge at få dig til at kunne se, 

hvordan der ser ud hjemme hos os og omskrive det til noget I kan forstå på Jorden. For det er 

givet, at selvom du ser et hus for dig, så kan jeg ligeså godt sige, at huse ikke eksisterer som 

sådan hos os. Alligevel er vi nødt til at lave denne beskrivningsmæssige forvridning, for at I 

kan forstå, at vore energier på en stjerne er sammensat til manifestering ligesom hos jer. Vi 

ser heller ikke jeres huse, som I ser dem. Vi ser bare molekyleformationer og lysindfald og 

massetiltrækningsenergier. Men sådan er der jo så meget. Gennem årene har vi lært jeres 

måde at kende og I har også en krybdyrhjernereminisens, som vi kan kommunikere 

nogenlunde igennem. Lad os prøve. 

 

Det er godt nok noget, der trækker tænder ud, hvis I skruer mere op for blusset! Mit 

thymuschakra og hjertechakra er stærkt involveret. 

 

Informationen kommer af den vej og vil om et øjeblik foranledige at hals, nakke og 

blæremeridian involveres. 

 

Vil det sige, at blodtrykket påvirkes af dette her? 

 

Det vil sige, at det, der skal ske med Jorden, som kræver vort nærvær er med til at give jer 

visse af jeres civilisationssygdomme. 

 

Kan vi ikke komme over det på en eller anden måde? 

 

Jo, når du får åbnet de nye energier. 

 

Jeg vil ikke sige, at jeg er utryg ved dette her, men lad os få det overstået, det spænder af og 

til kraftigt i muskulaturen. 

 

Jeg ser det, som om jeg kommer til et diset område, næsten som om det er et sted, hvor 

mosekonen brygger for evigt. Der er bevægelse i de hvide dampformationer. Det er som om 



 205 

jeg bare skal lade mig svæve igennem lige her henne. Det er som om dampen tager mig i 

hånden og er et væsen i sig selv. Der er ingen følelser bare en form for forudbestemthed, en 

form for vilje. Dampen er viljen og bevidstheden her, men der er mere, hvis man går gennem 

dampen. Der dukker dinosaueragtige hoveder op, ligesom dem vi kender herfra Jorden, men 

kun hovederne. De er venlige og nysgerrige og byder mig nærmere via telepati. Jeg føler ikke, 

jeg kan komme dem nærmere. Aha, de lukker op for muligheden for at føle velkomst. De 

respekterer altså det at føle. De har ikke selv følelser på samme måde. Jeg flyder umærkeligt 

tættere på og ved allerede nu, at de ser anderledes ud, når jeg kommer tættere på. De har 

korte haler og de har gule øjne med en streg i. Deres dinosauerlook forvandler sig til 

opretgående øgleagtige væsener med korte arme. De er i stand til at tage form som personer, 

som vi ser dem i vore film, som billeder af dem selv, hvis jeg vil have dem på den måde. De 

har altså en form for humor og byder mig ind i en stor hal eller sal. Jeg kommer ud af 

dampen, den lukker sig bare bag mig som en dejlig dyne. De formidler altså tryghed. Jeg 

følger med lidt frem. Der er mange af dem og de står rundt omkring i grupper i denne hal. 

Der kommer flere til gennem ”bagvæggen” i lokaler. De dannes bare, hvor de har lyst til og 

her er for så vidt tyst. Pludselig bliver jeg taget i min arm af en af dem og løftet ud i en form 

for hangar. Der var kun armen og hånden at se, ikke selve væsenet. Jeg blev bare trukket 

derud. Der er flere småskibe af flydende stof at se i denne hangar, faktisk overalt står de side 

om side og de bemandes pludselig ved manifestation af væsenet inde i ”skibet”. Alle gør sig 

klar til at tage af sted og en masseudflyvning starter. Der er kun ét væsen i hvert skib. Gulvet 

i denne hangar ligner metal og udflyvningen sker bare uden videre. Der er ingen tegn på luger 

eller andet, der skal åbnes. Jeg står inde ved siden og iagttager dette, som om jeg bare skal se 

det. Armen med hånden berører atter min arm og jeg flyttes ind i en anden hal, hvor alt 

ligesom er fyldt med slør eller gardiner af ”ostelærred”. De blæser ligesom lidt og det er 

muligt at skride fremad ind igennem dem uden at tage dem til side. Der er uendelig mange lag 

og det føles som om jeg bliver vist æoner af år på denne måde, som om hvert lærred er år og 

man skrider bare igennem det hele. Gad vide, hvad der er længere fremme? 

Der er en forsamling af væsener, der taler sammen, jeg kan måske være med på en ”lytter” 

eller hvad er meningen? De rejser sig og kommer nærmere med udbredte ”dinoarme”, der er 

vist tre fingre? De signalerer via vor kendte gestus til at komme nærmere. Jeg får noget der 

ligner en plastikstol at sidde på af den slags som ligner et timeglas. Den er pinkfarvet og ellers 

er alt lyst og hvidt bortset fra væsenerne, som er forskellige farver på kroppene. De sidder om 

et hvidt rundt bord med metalkant. Der er ingen ben under bordet, det svæver. De sidder 

heller ikke på stole de sidder svævende. Når de agerer med deres arme og hænder på bordet 

går bordet ligesom i opløsning, som var det lavet af tæt hvid damp. De taler forbi mig i en 

meget hurtig form for kommunikation, jeg fatter intet og de er der bare. Alligevel er de 

samtidig vedkommende og jeg fornemmer ligesom jeg er del af deres kommunikation uden at 

være det alligevel. Det er ligesom de ler indimellem og deres latter er blot som en grå tynd 

streg i luften fra den ene til den anden. De ser på mig med varme øjne. Jeg føler mig hverken 

dum eller tilovers, jeg føler mig tilfreds og hjemme selvom jeg ikke aner, hvad de taler om. De 

sender mig en lilla gennemsigtig sky, som dannes over midten af bordet. Det er som om jeg 

kan lægge mine tanker eller ønsker eller nervesystem eller et eller andet derind. Jeg forstår 

det ikke helt. Jeg kan mærke, at jeg i min vågne tilstand her på min rigtige fysiske stol får en 

svag ændring i muskulaturen, minimal afslapning eller sådan noget, nå jeg må hellere fortsat 

få noget ud af ”rejsen”. I den lilla sky dannes et meget forstørret billede af det tarotkort, der 

forestiller 7 bægre, der er overfyldte og bugner af overflod. Hvad vil de sige med det? Er det 

overflod de vil bringe. De nikker og viser med hænderne, at de vil skubbe det over til mig, jeg 

skal bare tage imod det, hvis jeg synes. Jeg ved ikke rigtig om jeg skal tage imod det, for er 

der ikke noget med at det kort også betyder valg og lidt forvirring? Jeg tøver. Nej, jeg vælger 

at tænke mig om. Lader skyen og billedet forsvinde. De ler hjerteligt til mig og jeg trækker 



 206 

også på smilebåndet. Det var åbenbart en lille fristelse, de ville give mig. Nåh, jeg forstår 

pludselig, at havde jeg taget imod ”gaven” ville den være forsvundet straks, jeg havde rakt ud 

efter den. Puf. De synes, det er sjovt, jeg synes det er lidt barnligt, ups tonen ændrer sig. De 

forklarer mig, at det har ikke noget med barnagtighed at gøre og de vil give mig et andet 

billede. Denne gang er den gennemsigtige sky gasgul. Der dannes en pokal i den. De ler igen, 

jeg ved de kender mit liv, har aflæst det i detaljer på et øjeblik. Jeg ler anerkendende til dem 

for deres evner. De kan gøre sig forståelige på mange måder. Hentydningen er bl.a. til et 

teaterstykke engang i min gymnasietid, hvor der indgik en sætning ”hvad skal man med en 

pokal, når den er gruelig gal!” De morer sig over, at jeg forstår dem. De er glade og prøver 

engang til. Denne gang dannes en gennemsigtig rød sky og i dette et pulserende rødt hjerte. 

De tager alle hinanden i hænderne og har mig i deres kreds. Vi manifesterer den røde sky og 

hjertet som en rød ring i inderkredsen af os. Vi er forbundne i dette lille fællesskab, jeg 

forstår, jeg er velkommen en anden gang. Der dannes en blank metalkaffekande og en hvid 

porcelænskop med hvid underkop. Jeg forstår invitationen og takker. Bordet og hele sceneriet 

bliver nu utydeligt og der dannes damp omkring mig ligesom da jeg kom. Jeg er tilbage til det 

sted, hvor jeg kom. Jeg får trukket min bevidsthed tilbage til computeren og kun en 

smertende nakke er tilbage af sceneriet. Puf. 

 

Ja, bevidsthed er altså noget underligt noget. De kunne nu godt tage og fjerne smerterne. 

 

Kære Sigma 

Det var, hvad jeg havde, at vise dig i dag. Jeg vil fjerne dine smerter. Du trænger til hvile nu. 

Hvis du klikker over på hjerterfri og tager det spil to gange vil dine smerter være væk. Tak 

for din tillid til vore planer og evner. 

Faravelva. 

 

Kære Faravelva                                                                                                                5.april 2006 

 

Jeg er klar over at du og Sanat Kumara er samme bevidsthed blot på forskellige planer. Jeg 

ved også, at jeg ikke reelt var på Bellatrix, fordi min bevidsthed ikke rækker til at aflæse 

forholdene der endnu. Måske senere, måske aldrig. Måske er vi fanget på Jorden? 

Det gik kort efter seancen i går op for mig, at det var et møde omkring det runde bord med de 

andre tre fra basisgruppen og dermed en påvirkning og samtale på et andet bevidsthedsplan. 

Med tarotkortet ville de friste mig til atter at tage imod de 7 stråler igen og altså gå tilbage i 

udvikling, hvilket jeg afviste. Pokalen i den gule røg er deres viden om, at man ikke får en 

pokal for noget, der   er grueligt galt, hvilket hentyder til tre ting. For det første at 1.projektet 

ikke skulle vinde en pokal, (blive kendt), fordi det ikke var det blivende koncept, men 

udelukkende afdækkede det, der allerede findes i matrix og vi skulle blot kende baggrunden 

og energien i dette. For det andet, det skulle rense solar plexus energien og egoismen bort og 

det kunne også indikere, at de stadig er bange for konceptet, da angst også er solar plexus 

stof. Der ligger måske også en tredje hentydning til, at de har lært at skelne mellem højere og 

lavere mental-energi og fundet ud af, at den lavere mentalenergi udgående fra solar plexus er 

gruelig gal? Mange andre muligheder kan komme op, seancen er åndelig dybdeterapi og den 

afdækker lag for lag helt ned i dybden og spidder det, der har været traumatisk i forløbet. Jeg 

kan se, at seancen er en parallel til mit liv, fuldstændig symbolsk givet på så uendelig mange 

planer i bredden, dybden og højden og der er forvandlingsenergi bare jeg læser – eller som i 

1001-nats healing- hører båndet igen og igen. Eventyret som helbreder uden smerte og som 

bliver givet fra så dybe bevidsthedsplaner, at det rykker! Det blev nedgjort og overflødiggjort 

ved basisgruppens dannelse og fra da af vendte energien. Solar plexus skulle renses hos alle, 
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før de kunne gives denne terapiform i hænderne. Det handler jo om den enkeltes liv helt ind 

til marven og vi har som behandlere et mega-ansvar her. 

(I går d.17 .April, gik det op for mig, at I dybden af dette billede handler om den bog, vi i 

fællesskab skal skrive. Titlen på teaterstykket kom pludselig :”Gode mennesker har det altid 

godt.” - og det kan mageligt være arbejdstitlen på bogen - altså igen en depeche fremlagt i 

1978, som viser at vejen er givet.) 

Skyen med det røde hjerte kan også tolkes, som man har lyst og behov for eller er i humør til 

og kan dække alt fra den røde jordforbindelse, kærlighed til Jorden, rodchakras hjerte 

pulserer, hjerteenergi i det fysiske, samhørighed, fællesskab i hjertet, tilgivelse, hvad ved jeg. 

At jeg bliver sat på et pinkfarvet timeglas kunne indikere, at omverdenen ikke er rede til at 

forstå det, jeg har at komme med endnu. Jeg må vente, eller vente på de andre i konceptet. 

Farven pink var central i konceptet og stod for det universelle, galaktiske hjertes energi. 

 De andre sidder ikke på noget og det var kendetegnende for konceptet, at det kunne trække 

roden op og gøre mennesket flytbart og derefter kan det selv bestemme på ny, hvor det vil 

sætte sig næste gang. Og det blev altså ved Løven eller også indikerer seancen, at de er 

færdige i lære hos ham og netop nu ikke har et tilhørsforhold til noget? Efter seancen sidder 

jeg stadig med smerten og det gør jeg reelt også i det fysiske liv, hvor et så ophøjet 

samarbejde blev nedgjort, men også fordi, jeg i min venteposition har skullet samle materiale 

fra matrix til næste bog. En stille revolution. 

Jeg så de 4 svaner i går og jeg så dem som det samme billede, jeg er blevet vist, når vi har talt 

om svanens tegn i astrologien, porten mellem tyren og tvillingens tegn og som jeg på et 

tidspunkt fik at vide var åbningen til sjælshoroskopet. Vil det sige, at mit sind har meddelt 

mig, at kontakten skabes til de andre ved svanens tegn, altså ca. maj-juni? Kan det passe med 

udgivelse af denne bog? Er det vitterlig sådan, at vi har hele vores eget koncept liggende klart 

indeni? Jeg tror det og så meget har vist det hen ad vejen, at jeg ved det. Det sværeste er at 

lære at aflæse pejlemærker, symboler og andet korrekt. Turde handle på det. Vi ved alt, hvad 

vi behøver at vide til enhver tid, for at nå frem. Også selvom vi må sige: ”Det ved jeg ikke.”, 

hvilket var blevet mit valgsprog i konceptet, fordi de andre selv skulle lære at finde vej og 

lære at skille skidt fra kanel. Og fordi alt var nyt, nyt, nyt og ikke byggede på noget, vi kendte 

i forvejen, men afdækkede det kendte på en ny måde og det gik rimelig tjept!!! Der var fart 

over feltet, der var morskab, der var liv, der var udfordringer, der var ”tænk selv”, der var 

venten, der var uforståelighed, der var forventning og for nogen var der frygt og for andre 

følelsen af, at nu kan det simpelthen ikke nå højere eller blive bedre, det var helt kanon! Og 

nu sidder vi hver for sig alle sammen, fordi frygt, magtbegær og fordomsfulde overleveringer 

fik overtaget under en sløring fra Neptun. Jeg kan næsten fristes til at sige ”Tag den!” nu 

hvor Neptun får sine svingninger ind omkring os. Alfa omega er at være i sit hjertes fulde 

fornuft og ikke handle i affekt! Det kræver frihed fra frygt og angst, frihed for magtbegær og 

frihed til at tænke og være sig, uden religionernes fordrejninger af tankefeltet og uden 

videnskabens arrogante nedladenhed for det, der endnu ikke kan måles og vejes. Vi er alle på 

vej og næste evolutionstrin, uanset om det måske viser sig at være endnu en illusion, er et blik 

vendt mod Universets muligheder. Og de er så mangfoldige, at ingen har patent på 

sandheden. Vi må bare forsøge at afdække og gøre brug af de muligheder, vi får. Gamle 

fundamenter forvitrer og nyt må bygges, fordi vi energimæssigt går op i et højere 

bevidsthedsfelt, hvor astral dyrkelse af livets behov vil blive en saga blot. Vi kan lige så godt 

flytte os først som sidst. 

Har du noget at tilføje, Faravelva? 

 

Nej ikke ud over, at du skal være færdig med ”konceptet” nu, for i dag går Saturn atter 

fremad i sin bane og fortiden, vemod og lignende må forsvinde. Det var derfor vi rykkede 1-

projektet ud af din bevidsthed i går. Det præger dig i dag. Det var planlagt af 4 ”kumpaner” 
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på Bellatrix for æoner af år siden og nu fuldført i det fysiske element på Jorden. Sådan er der 

så meget, min ven, hvorfor holde fast i noget der er passé, det var dét I ville med 1.-projektet. 

Og det er dét, vi har bakket op om hele tiden. Vi har støttet jer i holdningen om, at alt kan 

forandres via energimanipulation og derfor skal I også nu gives nye energier. 

Jeg vil bede dig lægge dig ved nymåne i dag og modtage vor hyldest og kærlighed. Vi visker 

tavlen ren. 

 

 

 

 

12. KAPITEL. 

 

Der var engang….. 

 

Kære Sigma. 

Lad lige mig fortælle en historie her på falderebet inden Saturns retrograd rinder ud og vi 

stadig har tid at mindes. Du vågnede i nat og var vemodig uden at kende årsagen. Det var 

fornemmelsen af afsavn blandet med længsel, men uden ord, uden henførsel til noget. Således 

er det at stige i bevidsthed. Der er tolv kendetegn på det at stige til et nyt bevidsthedsniveau. 

Der er længsel, der er træthed, der er gråd uden årsag, der er angst, der er frygt, der er 

tilbagetrækning og isolation. Der er kamp, der er bøn, der er latter, der er flyvende lethed og 

sidst men ikke mindst en ukendt samhørighed med altet. 

Alt dette er du nu ”forbi” og i vor egenskab af åndelige væsener har vi hjulpet dig i denne 

opstigning. Vi har været omkring dig og vi har gjort, hvad vi kunne for at løfte dig og du har 

ladet dig løfte. I dit hjerte har du følt, at vi var med dig om end vi var nødt til at lukke dine 

fysiske hjerteskodder lidt til. Det kræver naturligvis en forklaring, for hvordan i alverden er 

du blevet til det, du er, på så kort tid? Det tager normalt et helt liv i meditativ stilhed, at nå til 

fuld oplysning. Du gjorde det bare. Du knoklede, javist, men du tog alligevel skridt for skridt 

så hurtigt, at du nærmest sprang i niveauerne. Det var ikke via smerten du voksede i indsigt. 

Det var via vore konstruerede eksempler og via vor daglige undervisning af dig. Nu står du så 

et sted, hvor ingen før har været på samme måde og det kan jo i sig selv danne grobund for 

ensomhed og ulykkelighed, men den har du end ikke i dig mere. Du har lært at bruge din 

hjernes forskellige centre til at få dagligdagen til at være fyldt til randen. Du kan være i 

dagligt tao om du vil, du kan gå ind og ud af følelser om du vil, men du kan ikke længere gå 

ned i depressioners svingning om du ville. Har du lagt mærke til, at hver gang du forsøger at 

gå tilbage eller forsøger at spejle de lave følelsessvingninger, så sker der det, at du popper op 

på overfladen igen som en korkprop på vandet. Det er tegn på, at du er illumineret. Du har 

gjort dette ved hjælp af vore energier og vor assistance og dette kan enhver komme til. Det 

handler om at tage kontakt til sit sjælsniveau og turde være dette niveau tro. Det har intet 

med godt og ondt at gøre, det er en intuning i sig selv, der sætter fokus på de signaler, der 

kommer fra dette niveau. Alt hvad der hænder dig, er i dig selv. Vor kontakt er i dig selv, 

fordi vi har samme svingning på dette plan af formidling. Vi går i ét. Det er kun på det rent 

fysiske plan, det ser ud til, at vi er adskilte. Derfor vil jeg nu tage dig med tilbage til dine 

geners erindring om et tidligere liv. Hvem var du og hvorfor? Lad os se lidt på din skæbne 

dengang. Du har prøvet det før, at gå tilbage og aflæse dine DNA-koder i det spirituelle 

legeme og fysiske legeme. Det kan opløse jeres sygdomme, når misforståelser ryddes af vejen. 

Alle kan lære at gøre det selv og det styres til enhver tid af det åndelige plans intelligens og 

samarbejde med andre væsener på samme svingning eller højere svingning. Lad os begynde. 
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Ok, -  jeg kan mærke, der bliver sat fokus på lændeområdet, mere specifikt synkront på et 

punkt på hver af  blæremeridianerne. Der bliver uro i underlivet og en trang til at flytte mig 

eller flygte. Jeg bider tænderne sammen og der kommer et billede af en torturkælder frem. 

Den er bygget af ”marksten” og her er oplyst af fakler, der er opspændt på væggen. Der står 

en stor og grov mandsperson med armene overkors og med en kølle i den ene hånd. Der er 

ligesom en spids træpig på den. Her kommer en rådden lugt i mine næsebor, som når et afløb 

er stoppet. Væggene driver af fugt og der er grønne alger flere steder. Jeg kan se, der er et 

langstrakt apparat med trisser. Det er lavet af træ og groft tovværk. Jeg begynder nu fysisk at 

få ondt i ryggen i ribbenshøjde. Jeg føler jeg er bagbundet og bliver hold fast i venstre arm. 

Jeg er mand og jeg har en særk på lavet af beigefarvet lærred. Jeg er møgbeskidt og bliver 

skubbet over imod apparatet. Jeg bliver lagt ned. Jeg er meget mager og udsultet, det må 

være let at lægge mig ned. Jeg er uskyldig i det, jeg er anklaget for. Jeg har mine tanker i bøn 

til Gud. Jeg har langt mørkt skæg og filtret mørkt hår og jeg er syg. Jeg er blank af sved og 

vand og det er lige dele angstens sved som sygdoms sved. Jeg er elendig og de kan ikke gøre 

mig mere ondt end de har gjort. Jeg er ulykkelig og dog føler jeg mig forbundet med Gud og 

ser en engel ved min side. Mine håndleds reb bliver løsnet og mine håndled spændes i stedet 

ind i læderremme, som er fæstnet til tovværket. Det samme sker med mine fodled. Det er på 

samme måde der. Den vagt, der kom med mig forlader rummet for at undgå lyden fra 

torturen. Jeg ligger anspændt og beder til Gud, en stille bøn om nåde i al min uskyld og dog er 

jeg rede til at tage min straf for det, jeg i livet har syndet. Jeg kan ikke komme til at folde 

mine hænder og giver i stedet mit hjerte til Gud. Der sker ikke mere, der er larm og tumult i 

gangene. Bødlen rører nervøst på sig. Døren af tykke planker går op og en kvinde kommer 

ind i lokalet. Hun er klædt i hvidt med et blåt velouragtigt slag over. Der er hætte på slaget, 

den er slået ned. Jeg er hendes far og hun har hentet en benådning. Jeg har mørke øjne og jeg 

ser ind i hendes øjne og siger således tak. Jeg lukker mine øjne og er ikke mere. Hun forlader 

hastigt stedet. 

Jeg ser, de tager mig væk fra apparatet. En tynd, snavset og slap krop. De er to om at løfte 

mig ned af apparater. Bagefter tager bødlen mig over skulderen og går op i gården med mig. 

Her bliver jeg slynget op på en trævogn med håndtag og skubbet gennem byen. Min datter 

kommer løbende hen imod vognen og græder ved synet. Hun holder et klæde for luftvejene, 

jeg var jo syg. Hun får mig lagt i en grav for mig selv udenfor byen, det er usædvanligt og jeg 

ser, der senere bliver sat en flad sten op med et par linier af få ord på. Som jeg ser stenen nu 

er den grå og mosbegroet og jeg kan ikke læse inskriptionen. Den er ikke opsigtsvækkende. 

Min datter kom af og til dertil med nogle få markblomster og gik hurtigt hjem igen. Hun bar 

mig i sit indre og ikke af ydre pragt. Hun levede vist et godt liv i værdighed. Vi skiltes blot for 

tidligt efter min mening. 

 

Der er ikke mere at fortælle, jeg vågnede engang i et mareridt midt i denne ”drøm”, som jeg 

vil betegne som ”et tidligere liv”. Men er det nu også det? Det virker således, men er det andet 

end tredimensionel aflæsning af et genkompleks, en aktivering af måske en af mine aners liv. 

Datteren fra dengang vil jeg betegne som værende noget af min mor i dag. På energien, 

flowet, auraen at dømme. 

Men kan det passe? Jeg har aldrig rigtig været tilhænger af tidligere liv, men i konceptet var 

en af teknikkerne et præcist spot af tidligere liv, som her blev betragtet som ”en besættelse” i 

lighed med andre elementalere og entiteter. Der var ingen grund til at tage de dybe og 

langvarige sessioner ind i traumeområder, de blev spottet som energier og fjernet med 

højeresvingende energier, nemt og enkelt og på kort tid. Men hvad er det? 
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Kære Siam                                                                                                                   6.April 2006 

 

Lige netop i disse sekunder går det op for mig, at jeg glemte at lægge mig i går ved nymåne. I 

stedet var jeg taget på besøg hos en veninde. Lige netop 14.54 drejede jeg om hjørnet ved 

Brugsen og en let svimmelhed begyndte. Ikke noget særligt, blot et par minutter. Selvom jeg 

tog på besøg sad jeg nu i omtrent 1½ time og modtog justeringer og healing og kunne knap 

holde gang i samtalen. Heldigvis kunne vi le af det, men det var ikke så meget måne, som det 

var Saturnadfærd, der gjorde sig gældende. Det var yderst påfaldende og samtalen var træg 

og usammenhængende. Jeg mærkede tydeligt healingen hen over min isse og mine ører blev 

varme, som havde jeg fået et par lussinger. Mere og mere blev blæremeridianzonen involveret 

og der blev arbejdet på pandepunkterne (stressrelease) og hele hovedet blev involveret i en 

enormt rensende energi. Det var dejligt, men også forstyrrende for besøget. Min veninde 

udtalte, jeg har aldrig set dig sådan før, du er ligesom doblet op og du har tykke furer midt i 

panden. Jeg bemærkede også på et tidspunkt at mine hænder og fingre ligesom var dobbelte 

og ikke ”mine” og ligeledes var der brøkdele af sekunder, hvor det ligesom ikke var mig der 

så gennem mine øjne. Jeg havde hurtigt tanken om en besættelse, som dog ikke gennemførtes 

100%, kan jeg få en forklaring?! Det var ikke ubehageligt men tydeligt iagttageligt. 

 

Kære Sigma. 

Jeg er glad for, at du var obs på begivenheden, det var nemlig meningen. Jeg ved det irriterer 

dig, at du får ét at vide og så ledes du til at gøre noget andet. I går blev du bedt om at lægge 

dig og alligevel blev dagens form en anden og først i dag erindrer du netop nu, at du skulle 

have lagt dig for en healing. Men ser du, ved at gøre tingene sådan opnår vi netop den effekt, 

at det ikke er placeboeffekten, der gør sig gældende. Din oplevelse og iagttagelse bliver reel! 

Derfor har vi også i 1.projektet kastet jer ud i mangt og meget, for at I skulle opleve så meget 

som muligt og så snart i havde fanget ideen eller lærdommen i noget, gik vi videre til det 

næste. Det betød selvfølgelig p.gr.a. tidspresset, at vi måtte lade enkelte personer tilbage med 

deres næste skridt uforløst. Det beklager vi naturligvis, men ingen skade er sket, da vi jo også 

arbejder bag kulisserne! Vi er med jer alle dage. 

Dette er Siriusmetoden for undervisning. Havde det været den jordiske metode, havde I 

dvælet længere tid på laurbærrene. Men du kan alligevel se, hvorledes jeres jordiske 

undervisningsmetoder bærer præg af dette, idet Sirius har haft og har stor indflydelse på det 

jordiske felt og reminiscenser i DNA-kodernes spirituelle lag viser vej. Det er det samme, der 

gør sig gældende i seancerne ovenfor. Det er begge eksempler på afkodning af et DNA-

element med mere eller mindre indflydelse på det fysiske liv. 

Som du har fornemmet ud af dagenes og teksternes energi, da kan du nu få en forståelse for, 

hvorledes arketypiske præg dannes i et menneske. Dette bliver i fremtiden afdækket af to af 

jer fra basisgruppen samt enkelte personer, der ikke er i konceptet endnu, men lad os bare 

sende opfordringen ud i æteren endnu engang om at melde jer, såfremt I ved, at I er med til at 

afdække fremtidens psykologi og psykiatri. 

Arketyperne har vi DNA-aktiveret på dine week-endophold og det er meget dybtgående 

forvandlinger i menneskets sind, der her er tale om og det sparer deltagerne for enorme 

mængder af psykisk lidelse at komme let henover disse ofte traumatiske bindinger i en 

person. Det sparer tillige personen for en del fremtidig lidelse og måske sygdom. Derfor vil 

det også i fremtiden være en vigtig behandlingsform for at ændre menneskets eksistensvilkår. 

Men nu tilbage til hændelsen i går. Det var en ganske anden form for DNA-aktivering.  

Hvis du tænker på Tjernobylulykken for år tilbage, så vil du huske, at radioaktivt materiale 

fordelte sig ud over området og drev med vinden. Dette radioaktive affald kan ændre jeres 

genstruktur på grund af den højere og stærkere stråling, der udgår fra disse molekyler. 

Radioaktiv stråling, samt anden stråling fra mobilmaster og højspændingsmaster kan ændre 
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jeres DNA-materiale i ugunstig retning. Derfor er mobilnettet også kun forløberen for den 

ægte telepatiske væren og altså kun et skridt på vejen. En bedre metode er, at et 

højeresvingende væsens energi fremprovokerer en aktivering af gen-energien. Det er en mere 

lempelig måde at forandre menneskets grundsubstans på. 

Strålerne fra kosmos har en virkning på jer, som også aktiverer jeres genmateriale og bringer 

jer i retning af Planens udførelse. Planen er, at I alle skal nå fuld bevidsthed og vide jer som 

galaktiske borgere. Men strålingen i sig selv aktiverer også Planen, samtidig med, at den 

justerer og danner Planen. Der er altså lidt ”hønen og ægget” over teorien endnu, men lad det 

blot være sådan foreløbig. I får nyt i takt med, at I kan honorere beskederne. Og du har jo 

allerede provokeret tilstrækkeligt. 

Men altså, når jeg går ind i dig, som jeg gjorde det i et lempeligt omfang i går, så er det fordi 

min struktur er genmæssigt højere aktiveret og ved at jeg ”går ind i dig” sætter jeg dit 

energisystem i en anden svingning og afkoder derved din lavere energi. Det vil sige, jeg 

fjerner derved eventuelle entiteter dannet under f.eks. den nylige Saturn-retrograd. Når disse 

entiteter er spoleret, da drives deres informationsmateriale også bort og dette forhold 

indikerer lige netop jeres forfejlede tolkning af livet, nemlig at I er her for at LÆRE. Hvis I 

holder fast i den, bliver I syge, for da ophober I og fastholder I erfaringer og hukommelse, 

som slutteligt bliver en tung byrde i enten kroppen eller sindet. Derfor gælder det om at give 

slip og lade maskiner tage over. Derfor gælder det om at give slip på historiske begivenheder 

og koncentrere sig om nuet. Det gælder om at blive energibevidste og dermed konstruktive 

skabere og uskabere. 

Det, jeg gjorde ved dig i går, var at aktivere dit nye område, som skal i gang i forhold til 

sygdomsbekæmpelse og kursusaktiviteter. Det bliver nødvendigt, at du er så ren i dine 

legemer, at du kan gøre det samme som jeg. Gå ind i en person og splitte det 

sygdomsfremkaldende energislam, for derefter at forlade feltet igen. Du har kunnet det altid, 

men det skal nu bevidstgøres. Det kan lade sig gøre, når man er lysbærer og i mindre grad, 

når man er lysarbejder. Heri ligger en væsentlig forskel. Det at være lysbærer er 

ensbetydende med, at du aldrig fik smør på brødet som alternativ behandler, fordi folk blev 

raskere af bare at ringe op og snakke med dig eller for den sags skyld blot behøvede at tænke 

på dig. Det ligger derfor også i sagens natur, at konceptet bliver nødt til at eksistere i form af 

donationer, da I alle bliver lysbærere på kort tid. Men lad os nu gå i gang med at beskrive, 

hvad der vil hænde den 9.April for dit vedkommende. 

 

Den 9.April vil vi aktivere dine gener for milten og dermed øge din optagelse af prana, altså 

livsenergi. Du vil modtage en initiering af denne energi og det er den første energi i det nye 

koncept. Det betyder, at du da bliver sat i øget beredskab til at kunne aflæse pranas 

meddelelser, idet prana består af stråleenergi og dermed meddelelser, som det efterhånden 

bliver muligt at afdække. Mennesket består af komprimeret energi fra altet og du vil derved 

komme til at kunne afkode meddelelser om, hvorledes mennesket er skabt og hvad det enkelte 

menneske er skabt til. Det vil være en mere samlende viden om menneskets potentialer, 

såfremt man bliver så ren i sine legemer, at de bedste egenskaber kan differentieres. Jeg 

stopper her, for det er for viderekomne. Men nu har I et bud på, hvorfor monopolet hos læger 

og psykiatere må og skal brydes, i jeres egen interesse. I går mod nye tider og derfor opstår 

der også nye erhverv, som den nuværende regering må lære at se i øjnene. Tiden er hverken 

til pisk eller udsultning, men derimod en ekspansion mod altet og dermed udnyttelse af de 

menneskelige potentialer. De bliver nødt til at forstå, at den danske lov og det danske 

velfærdssystem skal afdækkes, som det var tænkt og det kræver en helt anden modenhed hos 

politikerne end vi ser i dag, thi en afdækning af den guddommelige plan er uden partipolitik 

og skænderier hen over midten. Den handler om øget mental kontakt og den handler om øget 

intuition og derfor vil vi også opfordre til at nye brede strømninger kommer i flow. Dette vil 
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først og fremmest betyde, at et helt nyt og hidtil ukendt ”parti” må stille op til valg for at 

påbegynde den nye lysbro i dansk politik. Vær lydhør, vær optimistisk, vær loyal og indstillet 

på at lære nyt. 

Kun åbenhed og udstrakte hænder kan få jer fremad. Det vil være en anden form for 

”politik”, det vil være ”giveness” og forståelse for menneskelige forhold, der vil blive 

toneangivende og dette parti vil bruge ”sund fornuft”, som vi da kun kan anbefale at lytte til. 

I er alle på vej og ingen er fuldkomne set med jeres øjne. I vore øjne er I alle perfekte og på 

vej til en ny verdensorden uden økonomiens åg. Hvis I vil flytte jer! 

Kære Sigma, den energi, du bliver stillet til rådighed den 9.April vil være den første energi i 

det nye koncept og den gives ikke på nogen særlig dag eller klokkeslæt, men det er en 

befrielsesenergi, som skal klare jeres frygt for forvandling og dermed klippe den snøre over, 

der holder jer fast i urfrygten. Vi glæder os til at iagttage effekten og forventer at du bliver 

glad og tilfreds med den. Det var alt for nu. Du har breve og andet at skulle færdiggøre i dag. 

 

Inden du smutter vil jeg godt lige have at vide om den ”offerrolle” jeg har skullet påtaget mig 

er definitivt væk nu, efter den seance i går? 

 

Kære, du har ikke flere arketyper at slås med, de er blot illusioner og du er for længst forbi 

disse, ellers havde du aldrig kunnet gennemføre 1.projekt. Der var kun finjustering tilbage.  

 

Nå, ok, men alting forandres jo også så hurtigt sammen med jer. 

 

Ja, om bare I ville forstå det. 

 

Nå, nå, nå hvem er det lige, der har bedt om at få en forklaring gang på gang for at forstå?! 

 

Ja, behøver du flere, det er jo langt lettere og sjovere bare at flyde med og have det sjovt 

ikke? 

 

Jo, men I har jo ligesom givet mig indtrykket af, at jeg skulle formidle stof, om det vi finder 

ud af. 

 

Ja, sådan har du opfattet det, fordi du går i en jordisk kontekst. Men som du kan se ud af 

denne bog, så er det ikke nødvendigt at hænge sig i forskelligt stof og huske det. Efter i går er 

du jo et nyt sted og efter den 9.april har du atter vundet et nyt fodfæste og det betyder, at den 

viden du får kun er midlertidig for dig og energien kan bruges bedre. Fuld oplysning betyder 

ikke, at man ved alt, men at man er alt. Dette alt bliver så mere og mere bevidst om alt. Så I er 

alle perfekte hele tiden, men kan øge jeres bevidsthed med fordel og af nød p.gr.a. den 

kosmiske vinds beskaffenhed. Derfor skal du formidle dette budskab. Ikke fordi du skal holde 

fast i den viden, du har fået. Den skal du kun bruge for at nå længere frem og derefter slippe. 

Det giver flow og fleksibilitet og som du kan forstå, så er tests af din viden irrelevant, for du 

er allerede videre i det næste, hvor den forudgående viden kun vil være i vejen. Derfor er det 

også mennesker, som er klar til denne bog, der tager den til sig og ikke andre. Her begynder 

deres opstigning, her er de og udgår derefter herfra. Alt hvad de tidligere har lært må vige 

pladsen for nyt og det er kvantespringets natur. Alt forandres med kvantespringet. Stoffets 

natur forandres og ved netop at anvende disse kvantespringsenergier globalt, kan vi ændre 

verdens ”stof” og dermed f.eks. det kollektiv ubevidste, som tynger Moder Jords opstigning. 

Det kan ske ganske smertefrit eller med et minimum af smerte, idet det føles smertefyldt at 

aflægge sine illusioner, fordi angsten for det nye melder sig. Man ved, hvad man har, men ved 

ikke hvad man får! Det er jeres utrygge valgsprog og det vil vi gerne forandre til noget mere 
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tillidsfuldt såsom: Vi ved, hvad vi har og vi vil gerne have noget bedre. En simpel og ydmyg 

energiændring som kan få store smukke konsekvenser. Især hvis den bruges på de indre 

planer først, frem for som nu en forbrugsfest, der får ”negative” konsekvenser. Vil I bygge op 

eller rive ned? Vil I bygge i det indre eller det ydre? 

 

Vi vil nok begge dele og det er vel også det, der får matrixsuppen til at dreje rundt? 

 

Ja, i spiralform og sluttelig med et stort tomt hul i midten. 

 

Ja, jeg kan godt følge dit billede, men hvordan får vi grydeskeen skiftet ud? Du har jo netop 

kritiseret regeringen for at bruge piskeriset. 

 

Ja, jeg håber ikke de tager det ilde op, for det er principielt. Man kan jo varme suppen op ved 

hjælp af mikrobølgeovnen. Det er varmestråling, der kommer indefra. Det foregår på 

suppens ”indre planer”, pludselig er maden færdig på ingen tid. Du kan ikke se det. Men du 

kan kende resultatet. 

 

Ja, stråling forandrer. 

 

 

 

 

13.KAPITEL 

 

Forandring fryder…. 

 

Kære Sigma. 

Det er mig fra ”Joshua fit the battle ob Jericho, Jericho,Jerichooo” .Jeg kommer i min 

eksistens som den galaktiske Jesus i morgen. Ses. 

 

Godt nok at vide, vi ses. Hvorfor mon lige den entré? 

 

Til den Galaktiske Jesus.                                                                                          7.April 2006 

 

Jeg kan høre huset giver knæklyde, så noget er i gang. Jeg vil gerne vide mere om det, jeg har 

set  og følt i forhold til mit hjertechakra. Der har været forskellige åbninger og lukninger af 

dette så vigtige chakra og det er min formodning, at det har en ganske bestemt hensigt. I de 

5½ år, hvor dette åndelige ”samarbejde” har fundet sted er jeg blevet vist alt muligt omkring 

energier og deres virke i det levende. Jeg har en klar fornemmelse af, at vi som mennesker 

ikke har ret meget at skulle have sagt i det store hele og det er selvfølgelig en torn i øjet på den 

frie vilje og det at tage ansvar for sit liv med mere. I hvert tilfælde hænger det anderledes 

sammen bag kulisserne og vor måde at leve på er dybt ”naiv” og begrænset. Jeg vil gerne selv 

nå dertil, hvor alle religiøse dogmer er væk og hvor livet står som det, dét er. På de andre 

planer taler de ganske vist om Skaberen og guddommelighed, men hvad vil der ske, hvis vi 

tager disse termer ud af sproget. Kan vi så overhovedet holde ud at være her på Jorden eller 

bliver det hele meget nemmere og mere sandru? 

Bliver vi ikke nødt til at få nye ord for den sandhed, der ligger højere end det niveau, vi har 

nu? Vil verden ikke kriges om vi stadig bruger ordet Gud og navnene på de forskellige 

profeter, eller så længe vi tror, at vi alle først er oplyste, når vi kan gå på vandet eller levitere 

op og ned ad bjergsiderne. Hvad nu om de, der kan dette er levn fra en tidligere rodrace og vi 
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andre slet ikke er konstrueret til at nå dette niveau? Vi har så let ved at dømme i naivitet og 

fordomme. I det forløb jeg har været igennem, må jeg sige, at fordomme er blevet belyst en 

masse og det er blevet mig vist gang på gang, at cirklen har 360 grader, om vi skal hele vejen 

rundt og hver grad har sin indfaldsvinkel til centrum, som er lidt anderledes i forhold til lyset 

end den ,der ligger ved siden af og hvad jeg mere har set er, at ligegyldig hvilken 

indgangsvinkel, man tager er det muligt at lave en ”sand” vej ind til centrum. Så ingen kan 

lastes for, at noget er mere rigtigt eller forkert end andet. Det er bare anderledes. Alligevel 

har jeg jo også set, at hæver vi os blot en anelse fra matrix, så er alt så fint sammenvævet og 

hensigtsmæssigt, at der ingen skyld er, der er ingen dårlig samvittighed, der er ingen 

uretfærdighed, der er ingen manipulation, der er ingen konkurrence, der er ingen 

intolerance, der er ingen had MEN der er masser af mening med livet. Og det er jo alt det, 

som vi i evigheder har søgt efter. Alt dette ligger i det plan af bevidsthed, som ikke styres af 

følelserne, altså det astrale felt og derfor går verden også mod et mere mentalt stadie. Mere 

nøjagtigt det højere mentale energifelt. Det er et meget underligt trin at tage og jeg har kun 

snust til det. Det jeg har skrevet i denne bog opfatter jeg selv som en ”tømning” af eller given 

slip på det lavere mentale felt, for at bygge broen til det mere udvidede bevidsthedsniveau. Jo 

mere man slipper sin viden og sætter den i flow, jo mere nyt er der plads til og da tanker er 

noget, der har ret god fart på og sindet hurtigt fyldes af, da kommer man vidt omkring i sin 

samling af stofenheder. I den fase har det været uundværligt at have de åndelige 

medarbejdere til at holde hånden under mig og styre kursen, så der opnås et følbart resultat. 

Det er denne kontakt, der har sparet mig mange meditative år, idet jeg kunne følge den røde 

tråd, der er i mit liv og faktisk opdage, at den er der. Det var ikke muligt før jeg tog bevidst 

kontakt til det åndelige felt. Vist har det været ualmindelig hårdt, men jeg har til gengæld 

også oplevet, hvor bevidst livet er tilrettelagt og hvor ophøjet det kan leves, hvis vi står 

sammen om det og følger den plan for hver enkelt, der ligger bag det hele. Da passer vi ind i 

hinandens skabeloner som hver især unikke. Det står i diametral modsætning til den måde, vi 

lever på nu, hvor vi helst skal være ens alle sammen og alligevel knokler for at finde en unik 

fremtoning. Den kommer ganske af sig selv, det er uundgåeligt. Som trendskabende enhed er 

der undervisning på højere læreranstalter på ikke-fysisk plan, så vi følger også Jordens 

unikhed og ”personlighed” oven over vor egen. Moder Jord er, som alle andre 

himmellegemer, en enhed af liv. Det er denne totalitære organiske opfattelse af liv, der gør det 

relevant at leve i ”askese”. Fordi alt har en totalbevidsthed, en totalenergi og det gør livet 

mindre frustrerende at leve med færre stole og borde, når man først har oplevet hvert emnes 

totalitet og liv. Men omvendt gør det så også, hvis man skal sætte det på spidsen, at man ikke 

nænner at gøre disse totalliv fortræd og faktisk ønsker at favne alle udtryk for liv. Det fører 

så til dybere følelser af altet og i mange tilfælde til en dyb sorg over at være vidne til den 

måde, vi forvalter livet på, men også en dyb taknemmelighed over at være del af alt. Ikke 

følelser, der ødelægger dagligdagen, men snarere følelser man arbejder side om side med og 

derfor kan give begejstring og entusiasme, når men oplever totaliteten. Allerbedst i de 

stunder, og af og til kun splitsekunder, af åbenbaringer, hvor det absolutte viser sig i form af 

væren og udflyden i livsenergien eller det modsatte, en dyb afgrænset vej i altet med en klar 

fornemmelse af curriculum vita i fortid, nutid og fremtid. Nå, det var lidt lommefilosofi, gad 

vide om der er nogen i kulissen? 

 

Hu, hej, hvor det går Sigma på filosofiens vinger og ikke nok med det. Du har jo oplevet 

filosofien, det er ikke fiktion, det er ikke boglig viden. Vi har jo for længst lukket for din 

indgang til boglig viden. Du er selv en åben bog. Du er levende, du er givende, du er vis, ja, jeg 

skal nok tone mig ned, jeg ved din beskendenhed står i vejen for dig selv. Husker du brevene i 

konceptets dage. Du fik rollen som den bedrevidende, den ærekære, den forlangende og andre 

mindre heldige sider af menneskevæsenet. Du måtte udgyde dette over din forsamling af 1. 
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indviede i energierne. Det synes jeg vi skal forklare i dette kapitel. Det har nemlig også en 

almen værdi. 

I jeres opstigning til fuld bevidsthed er der forskellige faser at gå igennem og disse ligger 

nogenlunde fast. 

Vi har været kritiseret for at være mørke, hvilket nu efter så mange ord, skulle være bevidst 

for læseren, at det er deres egen fordomme, de indlægger i denne polarisering. 

På menneskets vej til opstandelsen er der flere trin at gå og dertil har vi givet energierne. Det 

er således at menneskelivet fungerer ligesom en sanger. Der er forskellige registre i 

stemmeleje og disse registre skal kunne fungere fleksibelt, således at sangeren ubemærket kan 

skifte register og nå så mange toner i så bredt et tonefelt som muligt. Sangeren skal mestre 

såvel dybe som høje oktaver af toner. Mennesket er et instrument! Og på dette instrument 

kan spilles uendeligt med melodier og disse kan påvirke ud i det felt, de vibrerer i. Mennesket 

er dette levende instrument udsat for Skaberens stemmegaffel. Kammertonen er det til 

enhver tid givne formål med eksistensen og her må man holde sit instrument ret stemt og 

ganske rent i sin tone. Er instrumentet ikke korrekt stemt, kan det ikke bruges i en 

koncertsammenhæng mellem andre instrumenter. Måske er det for gamle strenge, der spilles 

på, måske har instrumentet været udsat for slag og så fremdeles kan du i din fritid pusle lidt 

med dette billede af mennesket og alt andet i det universelle lydunivers. Lyd er svingning og 

enhver i samme svingning skaber en harmonisk bølge af energi. En sådan bølge kan ændre 

andre bølgers univers og udbredelse. Nogle bølger skaber harmoni andre disharmoni og hele 

dette orkesterværk skaber tilsammen én lyd, hvori alle lyde er repræsenteret. Hvis denne lyd 

tilsammen ændrer sin frekvens vil hele Jorden ændre sin frekvens og komme i samklang med 

andre harmonier i universet og orkesteret bliver universelt. Det giver mulighed for helt nye 

toner, helt nye sange og musikstykker. Klangen ændrer sig og klangbunden gøres dybere, 

bredere og altomfattende. Valget af toner og klange bliver uendeligt og vil være i én 

uendelighed. I denne uendelighed er det kun muligt at differentiere det enkelte instrument 

ved at lave en begrænsning. Det kan gøres ved at trække et enkelt punkt ud af uendeligheden 

og tillægge dette punkt, dette instrument, denne masse en særlig mening. En sådan mening er 

du. Du er repræsentant for ét enkelt nu i hele koncertsalen og af alle dets mulige og umulige 

klange. Derfor har du din unikke klang og fiasko er dermed en illusion. Fiasko er 

uladesiggørligt. Du er punktansvarlig og du er den, du er uanset om dit instrument trænger til 

stemning eller reparation eller blot spiller lystig stemt. Du er alt på én gang, du er absolut og 

det er lige så forpligtende, som det er uforpligtende. Du er. Derfor er jeres yin og yangteorier 

også opspind i en uoverskuelig verden. For hver opdeling af verden kommer den nærmere, 

men er samtidig et dybt indgreb i det guddommelige skaberværk. I er på én gang adskilte og i 

ét. Når I har udvidet klangbunden til at kunne rumme totaliteten, da er vi bevidst ét og 

dualiteten forsvinder. Du vil vide, at vi altid er og har været ét. Du er aldrig alene. Du er altid 

del af noget og derfor er ensomhed og forgangenhed og fortabthed en illusion. Du kan blot 

ikke altid se det. Grunden til, at du ikke altid kan se det er, at du mangler at heles i din 

bevidsthed og det skyldes, at du har sjælsfragmenter hængende i forskellige tidsaldre og 

universer og disse skal bringes til enhed. Når du har helet dit sjælsniveau er du oplyst. 

Oplysning er en tilstand af at gå i ét med universet og vide, at man er en del af dette. Derfra 

fortsætter rejsen så til at udvide denne bevidsthed til noget brugbart. Og dette kommer af sig 

selv, idet vejen er givet og den højeresvingende virkelighed er der allerede, uden du behøver 

at forcere noget som helst. Du kan ikke forcere dit niveau. Du løftes til ret tid og lever du med 

den vished, da kan du forlade den tilstand, der kaldes stress. Vær bevidst, vær intunet så 

flyder livet helt af sig selv og de gaver, der ligger på din vej kommer helt automatisk til dig 

uden kamp. Du skal blot åbne den ene efter den anden. Slip livet som en kamp, kampen er 

noget, du har skabt for at give dit liv indhold, men livet er fuld af mening uden din 

kampindstilling. 
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I har befundet jer der, hvor følelserne har været det afgørende at få styr på. I virkeligheden 

er det den kosmiske strålings indhold, der har bestemt dette og I skal nu videre til et nyt 

udsigtspunkt. Som sangeren, der har sine registre at skifte imellem, da har du dine usynlige 

legemer at skifte imellem og din krop som resonansbund. En erfaren sanger ved, at det kan 

hjælpe at skifte register og lade stemmen flyde i et højere leje og derved ”dale” ned på den 

tone, der før var for høj til at klemmes rent igennem. Gør man således, kan man synge rent 

frem for at pibe sig gennem koncerten. Således er vort koncept stemt og det giver ingen 

mening at beklage sig over teknikken, når den virker. Det eneste man kan beklage sig over er, 

at man ikke kan få sin vilje med at ville pibe sig igennem livet. Når lethedens gave er givet, 

kan man ligeså godt gøre brug af den, for i denne første gave ligger åbenbaringer af resten af 

gaverne. Heri ligger saksen, papirkniven og manualen til at åbne de næste indpakninger. Der 

er kun én hage ved denne juleaften. Den er tilsyneladende frivillig. 

I det astrale og lavere mentale felt vil I vide, at der er en cirkel af 360 grader. I det højere 

mentale felt er alt formløst og føjes sammen efter en højere vilje, om man så må sige og bliver 

til noget ud af det, der bare ER. Og således er det endnu for abstrakt for jer, thi I er helt 

konkret i formgivningen. Først når I har valget mellem at være fysisk og ikke-fysisk bevidst, 

når I det åndeligt absolutte og derfor er det også os, der kommer til jer og ikke omvendt. Vi 

kan komme gennem blyvægge, vi kan komme telepatisk, vi er en anelse foran, om man så må 

sige, sådan i al beskedenhed. Vi er jer selv på et højere stade og I skal gå i ét med jer selv og 

hente helhedens gevinst hjem. Derved bliver vi en højere enhed og er altså derved på vej 

tilbage mod det sorte hul af totalitet og absoluthed. På vej, altid på vej og alligevel altid i ét 

nu. Vi er vejen til vejen i nuet og vi er alle, ligesom I, en illusion i og med, vi har trukket et 

punkt ud til en linie. Deri ligger Skaberens kraft og erkendelse af sig selv og du er skabt i 

Skaberens billede. Du får lov at trække dit fødselstidspunkts bevidsthed ud i en enorm elastik, 

der involverer alle andre dele af altet og dig selv. Og heri ligger din chance for at erkende 

ligeså meget som Skaberen selv. Den første gave er at blive udvalgt som en identitet og den 

tager det så et helt liv om at afdække rækkevidden af og alligevel, er du blot en identitet i 

rækken af identiteter, som er udtrykt fra et højere væsen. Du er blot ét aspekt af et andet 

væsen og dette væsen er Universet som sådan. Derfor er du også et spejl af dette væsen og 

derfor rummer du også al hukommelse i dette væsen og derfor er du også alfa og omega i 

dette væsen og derfor har dit ego sin berettigelse indtil du når dertil, hvor du ser, at du er alt 

og at egoet er en illusion. Da har du ikke længere behov for egoet og da ved du også, at egoets 

behov er krav, der støtter illusionen for alt er i alt og du er blot differentieret så længe, du 

skal være differentieret for at afdække det identitets-nu, som du blev udtrukket til at gøre 

synligt. Du er ikke nødvendigvis en sum af tidligere liv med mindre du selv i dit egos tjeneste 

trækker en linie bagud i kuglen og du er heller ikke nødvendigvis en årsagsvirkning med 

mindre, du trækker en tidslinie. Alt er i alt og det er en højere sandhed end den I for tiden 

slås med at manifestere jer på. I ER til hver en tid og hver nu er nyt og ikke nødvendigvis 

betinget af det foregående nu. Men sådan er der jo så meget at fifle med og jeg skulle hilse at 

sige, at friheden ligger i, at være fri af det foregående nu og det fremtidige nu. 

Nu kommer vi så til det med hjertet. Vi har manipuleret med din og de andre 

1.projektdeltageres hjerteenergi. Dette har vi gjort for at vise jer en ny verden. Jeres 

hjertechakra er det stærkeste felt i jeres astrale auralag, kun overgået i styrke af solar plexus, 

når I lukker skodderne for indgangen til hjertet. Solar plexus er en reminiscens tilbage fra 

Lemurien og rummer en utrolig styrke i og med, det giver adgang til det mentale felt og 

dengang telepati. Hjertechakra er en reminiscens, der korresponderer med Atlantis tiden og 

har dybe rødder hertil. Da Atlantiderne senere fik forenet både solar plexus og hjertechakra 

dannedes et ego, som slutteligt resulterede i at stemningen fra instrumenterne forrykkede 

balancen i det nære kosmos samtidig med at de kosmiske stråler ændrede karakter. Derfor 

blev resultatet nedfald af himmellegemer og store slag mod Jorden, hvorved dette kontinent 
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blev trukket tilbage af Moder Jord for en transformation. Det er altså ikke uden indflydelse 

at lade menneskeracerne åbne nye kosmiske porte i deres legemer og derfor skal denne risiko 

også imødegås på en anden måde denne gang, nemlig ved at danne broer mellem chakraerne 

og således på en mere mild facon ændre klangbunden. Disse broer bygges ved at aktivere og 

bevidstgøre mindre chakraer på vejen mellem auralagene. Netværket ligger ligesom i lag, så 

mennesket faktisk er bygget ligesom en krystal. I forskellige brændpunkter eller fixpunkter er 

indlagt komprimeret energi og bevidsthedsformidling og ved kontakt til disse punkter eller 

småhvirvler, dirigeres bevidstheden rundt i kroppen og manifesterer sig i det enkelte 

menneske. Spundet af kosmiske, planetare og stjernekonstellationsmæssige energier af dyb 

bevidsthed. Således er hvert menneske et stjernekort at forstå. Og alle tanker er til samme tid 

de samme i ethvert menneske, når hin kobling sker. Hver tanke er kemi, er energi og dybt 

forudsigelig og alligevel så fuld af koblingsmuligheder, at helheden er en symfoni af toner. 

Bevar mig vel, sagde Vor Herre, da han opdagede sit eget værk. Det er dog besynderligt så 

længe det er siden, vi påbegyndte opus nr. 1. Alligevel er det som om, det var i går. Og således 

er det, for tiden er en illusion og alt er på samme tid og alt er differentieret i udifferens. Lad 

os tage en pause. Gå til hjerterfri og frokost. 

 

Til den Galaktiske Jesus.                                                                                          8.April 2006 

 

Jeg er klar til at gå videre. Jeg vil gerne vide mere om den ombejlede hjerteenergi, som vi har 

diskuteret så ofte. Jeg holder stadig på mit, nemlig at vi skal udvikle det mentale hjerte nu og 

koble det med det astrale hjerte, så auralagene kan fungere sammen. Jeg er mig også bevidst, 

at den 4. energiinitiering gjorde noget markant ved hjertechakra og at vi kun er de 4 personer 

i basisgruppen, der har den, idet den 5. person på det tidspunkt viste sig at have et bånd uden 

lyd på, da hun kom hjem for at lytte til det. Formodentlig foregik der noget andet med hende, 

som ej heller skulle gentages via bånd. I er i øvrigt ret gode til at dirigere, hvad der optages og 

hvad ikke. I dag vil jeg lede efter det bånd, hvor Judas har talt på. Det kunne jo være, der var 

noget, der bakkede de sidste arkæologiske fund op. I hvert tilfælde husker jeg kanaliseringen 

og energien som total modsat det, vi har fået overleveret om ham. Men lad os lige fortsætte 

her først. 

 

Kære Sigma. 

 

Du kommer til at lede længe efter et bevis på den vis, som forskerne vil have det. Du må regne 

med, at hvad der end kommer ud fra jer, så regner man det for opspind. På trods af jeres 

status, ser man ikke værdien i jeres arbejde. Vi har jo også fortalt, at du laver dette her for 

eftertiden, når man er rede til at anerkende, at mennesket blot er en besjælet entitet. At I blot 

er sammenklumpet energi i en bestemt vortexlignende orden og heri kan ånden (de ikke-

fysiske legemer/entiteter) sende sine budskaber. Vi har forsøgt mange gange at sende disse 

meddelelser til jer ved at tale just så provokerende, at I tror, vi er jer selv. Men vi kan 

kommunikere, som vi lyster og jeres krav om at indholdet skal være hjertevarmt er jeres 

fordomme og forvrængninger omkring det at stige til himmels. Jo højere I kommer op jo 

koldere er der faktisk! Men I har så mange fordomme knyttet til hjertechakra og det ”at have 

hjertet med”. 

 

Hvad gjorde I ved vore hjertechakra og hvorfor? 

 

Vi lukkede skodderne til for at få fat i sjælsniveauet. Hvis hjertet står fuldt åben kan I ikke nå 

sjælsniveauet så hurtigt og det handler om at udvikle andre evner i et passende tidsrum frem 

for at tage smertens opstigning gennem hjertebladenes blødninger. Det tager meget lang tid at 
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gå smertens vej. Derfor gjorde vi ligesom sangeren. Vi skiftede register for da på rekordtid at 

kunne kommunikere rent. Vi rensede det ”mentale hjerte”. Vi åbnede jer for vor kontakt og 

indstrømning på sjælsniveau via rensning af jeres legemer med vore symbolenergier, således 

at alle chakra blev anvendelige og fleksible. Vi lukkede hjertechakra lidt i, for da står alle 

ubalancer tydeligere frem og det er oplagt, at de så også er lettere at fjerne. Hvis I hele vejen 

ville have et åbent hjerte ville I jo acceptere alle jeres ubalancer og ikke få øje på dem som 

forvridende. Deri ligger forskellen. Og der er lige en ting til. Nok taler I så smukt om hjertets 

visdom. Men før man når til visdom, skal der viden til, som da siden kan lagre sig som 

visdom, om man higer efter denne stagnation af viden. Vi er dynamiske og kommer med 

megen viden inden I kan lagre det som visdom. Visdom er meget tæt i sin energi og kan med 

for lille viden være katastrofal bremsende for fremgang. Visdom er trappetrinene i den 

spiralsnoede opstigning. Visdom kan man ”stå på” og man kan hvile på laurbærrene. Men 

hele tiden findes der jo et trin højere oppe, hvor selv den tidligere visdom ikke rækker. Det er 

jo et nyt trin! Dertil kommer, at det er hjernen, der forvalter alle informationer til noget 

brugbart. Det betyder også, at skal I bruge jeres liv fuldt ud, da må I aktivere hele hjernen. 

Det har vi hjulpet med, ved på skift at åbne og lukke hjernens centre og derved træne dele af 

hjernen, som I får brug for i den nye tid.  

Vi har opøvet nogle færdigheder hos jer på meget kort tid og derved har vi kunnet arbejde 

online. 

Det har været stressende og enormt krævende for jer, som måtte trække læsset og derfor 

måtte vi også stoppe konceptet til ret tid. Når man lader al energi formidles ind om én person 

og samtidig har lukket hjerteskodderne til, så tømmes energiflowet efterhånden. Kilden 

tørrer ud om man så må sige. Det er en måde som kun er blevet benyttet denne gang, for i 

fremtiden bliver energiformidling udsendt på en anden måde.  

I ved at Jesus havde 12 disciple og det indikerer det forhold, at der er flere til at holde 

energien i kredsen, således at der i forsamlinger kunne opstå en nærmest elektrisk og 

skabende strøm. Man kan bryde de slør, der er mellem verdenerne og skabe det man ønsker. 

Man kan mætte alle med energien af fisk og brød ligesom du selv har erfaret på en af dine 

week-ends, hvor vi lod jer få både økologiske og sprøjtede appelsiner m.m. for at I korporligt 

kunne mærke energiforskellen. Nu var det så godt nok ikke en mætning, vi havde for øje 

dengang, men det er muligt og mange lever da også uden vand og føde allerede! 

I det første koncept havde I en basisgruppe på 7 i begyndelsen, den blev reduceret til 4 for at 

få energiflowet til at passe i omfang til ret tid. Det betød naturligvis, at du ikke kunne levere 

tilstrækkelig høj energi i længden og derved blev alle trætte og ugidelige og slutteligt var det 

let via online-meddelelser at dreje tanken hen i retning af, at det hele var et ”sort komplot”. 

Men vid, at skal det fungere optimalt, skal I ikke være 4 eller 7, men 12 og dig. Der skal være 

12 kanaler for energi svarende til hvert af zodiarkens tegn og helst med den samme 

kombination af ascendant og MC, som I også har erfaret, at flere af jer har. Det giver et 

ganske bestemt udtryk for energien i Danmark, her og nu, og det kan så være forskellen i de 

forskellige lande og dermed de enkelte landes opgaver for helheden. Som du erfarede var I 

ofte 13 personer i alt på week-end og det gjorde, at selvom der var nogen, der i deres private 

liv ikke kunne kanalisere bevidst, så kunne de i dette forum formidle et budskab. Det vil sige, 

at energislørene blev således taget bort, at det var muligt at skabe en meddelelse, selv for en 

helt uerfaren person. 

I kan bygge en ashram i Danmark med sådan tolv personer, men som sagt, så er det ikke en 

dansk   tradition og derfor vil det blive gjort anderledes hos jer, i første omgang. Som sagt før 

kan Danmark være for lovbundet til at stige op. 

 

Kan vi ikke heale dette hovmod væk? 
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Jo, hvis det lykkes dig at samle de øvrige og genkalde dem den janteenergi, der var indlagt i 

dine breve. I så fald vil de kunne gøre en forskel med de nye energier. Men de må forstå, at alt 

har været undervisning på højeste niveau af, hvad de kunne klare. Kan du gøre det? 

 

Hvad er det for et retorisk spørgsmål? Du ved jo, at det er jer, der sidder med al power og vi 

er dem der er instrumenterne! Jeg kan ikke gøre dette alene. Skal vi forandre noget, så er vi 

afhængige af jer. 

 

I morgen giver vi dig den første initiering i den nye energi og med den i dit legeme og sind 

skal du skrive bogens sidste kapitel. Den vil give et praj om, hvor vi vil hen og hvad vi kan 

bruges til og hvem det er, I skal samarbejde med for at nå det næste delmål af Den Store Plan 

i Danmark. Alt forandres til stedse, da stilstand ikke er mulig. Det eneste det kræver af jer, er 

mod til at være med. Det kræver uendelig meget mod, at have gjort det, du har gjort og da du 

er den, der har erfaret hele vejen, er det også dig, der må gå det sidste stykke vej og lade 

hjælpen komme til dig i den form, der skal til. Vi giver dig de gaver du behøver og du skal 

blot fortsætte i den samme tillid, som har ført dig til denne sidste linie fra mig i denne 

ombæring. Vid, at vi er med dig til evig tid. Knus, kys og kram herfra til dig og alle jer, der 

tør stige på dette tog, der langsomt sætter i gang i nat. Fred være med jer og os. Lad 

lydmuren falde, ligesom I lod Berlinmuren falde. Jubl!!!  

 

Tak for nu GJ. 

 

 

 

14.KAPITEL 

 

En hilsen fra Gaia m.fl. 

 

Kære Sigma                                                                                                             10.April 2006 

 

Kan du fornemme mine blide toner, min sjæls længsel efter at stå i kontakt? 

Jeg er Gaia og jeg ved, at du netop i går blev initieret til den nye energi, der skal følge jer 

fremover i det nye koncept. Det er min energi du forbindes med. Dine symbolenergier 

jordforbindes og du står nu i bevidst kontakt med Jordens ”sorte engle”, som er de mestre, 

der lever på shamballaenergien forbundet med det jordiske felt. Disse mestre er østens vise, 

som lever bundet mellem det jordiske astrale og det højere mentale felt. Disse mestre kan 

opløse energier og sammenføje energier og rejse i alle planer og behøver ikke længere døden 

som mellemled. De er mine ypperste disciple, da de formår at bruge de jordiske energier i 

menneskehedens tjeneste. Som du ved, er I ved at afdække menneskets beskaffenhed og det 

kan være et trist arbejde om ikke også man ser resultater af sit arbejde. Det vil komme til jer 

nu, hvor I forbinder jer med det jordiske element. I begynder at bruge mine felter og min 

udstrømning. Før arbejdede konceptet udelukkende på det galaktiske felts præmisser og I får 

til opgave bevidst at lede dette felt ind i menneskeheden ved at forbinde jer med mine 

energier. Nu lyder det jo som en større og uoverkommelig opgave, men du skal se, det går 

nok. I vil samles i kærlighed og det er den allerstørste forudsætning. Der vil nu blive igangsat 

en længsel i hver af jer mod hinanden og det vil føre til samling på kort tid. Jeg vil nu give en 

smagsprøve på det, der vil ske i fremtiden. Sæt dig godt tilrette og følg min mere feminine 

energi over bevidsthedens flod. Se dig selv svæve over denne flod i det ellers ufremkommelige 

landskab. Du følger den blå linie, der er dannet i landskabet. Du følger denne energi og når 

frem til en meget smuk dal. Du ser, at i denne dal lever mennesker i harmoni med hinanden. 



 220 

Du ser hvorledes, de er hjælpsomme og gavmilde. Du ser, der ingen penge er mellem dem. De 

eksisterer ikke her. Du lægger mærke til at udenom hvert menneske er der et gyldent skær, 

således er der et gyldent lag af energi omkring hver enkelt og alle er glade og smilende. De er 

givende. Du ser dem i en årle morgenstund. De går hen mod en lille bæk og drikker af det 

klare vand. Du ser hvorledes dette vand gør dem stærkt hvidligt lysende i deres energifelt. De 

svæver højere op over jorden og alle tager de af sted i samme retning. De flyver henover 

jordoverfladen. Det går over stok og sten over mark og vang og alle er de på vej til den 

yderste kant af deres univers, hvor de møder Centralsolen. De ser ud over havet, de ser denne 

sol stå oppe over havets kant. Den står lavt i horisonten og gør alt på land pink, blåt og hvidt. 

I dette skær fra Centralsolen fylder de sig nu med energi som varer ved og ved og som de kan 

rejse lange afstande på uden at anstrenge sig. Du ser at disse mennesker fyldes med kærlighed 

og ophøjethed imens de nyder dette syn. De ærer solen og himlen er så klar, så klar. De lever 

herinde på de indre planer af mig. De lever et helt andet liv end I og alligevel er der 

lighedspunkter, thi nogle af disse mennesker fra de indre planer lever blandt jer og forsøger 

at påvirke jer til højere kærlighed overfor hinanden. Disse indre folk på Jorden er opfyldt af 

energi fra Ara og står således i tæt kontakt med dette stjernebillede. Du er kommet gennem 

dette stjernebillede til Jorden denne gang og det gør, at du har disse menneskers hjerte med 

dig og du vil derfor kunne kontakte disse og de energier vi tilsammen lægger i de symboler, 

du får stillet til rådighed. Det vil gøre folk i stand til at se og mærke og rejse i disse indre 

jordiske riger. Lad os tage et hop længere over i den kvindelige energi og kvæde en lille vise 

fra dette sted. 

 

Hmmmmmmm Zzzzzz 

 

Hvad var du og jeg om ikke hinanden 

Hvad var du og jeg om ikke på gled 

Hvad var du og jeg om ikke i alt 

Hvad var du og jeg om ikke i nat 

 

Hvad var du og jeg om ikke i solskin 

Hvad var du og jeg om ikke hinanden 

 

Hvad var du og jeg om ikke forbundne 

Oh centrale sol om ikke vi ER 

 

Vi ER i dig og du i os  

Vi ER i kildens og kærlighedens hvælv 

 

Vi ER i lysets eneste strøm 

af dig er vi bygget og i dig har vi hjem 

 

Vi færdes på strømmen af dine stråler 

Vi færdes aldrig i måneland. 

 

Vi finder dit ansigt så stort og betagende 

Vi attrår dit ydre såvel som dit indre 

 

Oh centrale sol 

Vi som er ét 

Vær hilset i hjertet. 
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Dybt i vort hjertes kvad findes du 

Dybt i vort indre er du magtens lys 

Dybt i vort indre er taksigelse ét 

med din store fylde af den indre himmels hvælv. 

 

Du lever i os og vi i dig  

Vi taksiger for styrken og bøjer os frit 

thi din energi er vor hjertes kvad og i dig er vi evigt nær 

 

Tak lyse sol 

at vi dig kvæder 

så lystent hver dag til evig tid 

 

Vi hylder dig såre 

og ser vi er ét 

din taknemmelighed vi deler 

Hver stund er vi velkomne i hele dit flor 

af kærlighed, velstand og himmelsk mor 

Vi er af din nåde og kærlighed her 

vi er på vejen af altet 

Så såre vi ser dig 

vi fyldes af glæde 

Vi ER og du ER, tilsammen er VI. 

Lad solens lys strømme gennem vort legeme 

om end vi så såre er draget bort 

fra denne din livskyst  

for alt dig at tjene. 

Vi samles om bålet og hylder vort vid 

som du har os givet i lyset did. 

Hver dag vi mættes af dine stråler  

og lever på disse til evig tid 

Skal vi dig gense hver eneste morgen 

da letter det altid og aldrig er sorgen 

en del af vort levned 

den findes ej.  

 

I dine lyse haller vi vandre 

og ser dig i hjertet på hverandre 

Du lyser af frihed og indre glæde 

og du er nok for os til i livet at kvæde 

så evig en serenade 

af liv. 

 

Vi er dig tak skyldig og lever takken 

det holder vor gyldne skær 

Vi er dig og du er os 

Oh centrale sol 

 kom os nær. 
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Således kære, kunne skjalden fra længst svundne tider, synge om de indre riger, når de rejste 

rundt på Trojas tid og blev overladt til Homer. 

Dengang var himlen ej blå, men magenta. Og energien fra den svundne tid skal I atter høste i 

hjertet. Glæd dig til atter at gense de nære, som lever ganske parallelt med jer. Lad jeres 

hjerter åbnes for disse beboere af mine højere riger, hvor skrig og skrål er en saga blot og 

hvor freden er den eneste mulige væren. Deres historier er legender fra jorden i jeres tid. 

Forstå om I kan. Lad os se hvor meget det vil lykkes jer at forbinde disse indre riger, for jeg 

har mange og alle er indstillet på at hjælpe hinanden, thi det er samme svingning, der 

forbinder og muliggør kontakt. Jeg overlader det trygt til dig. Gaia. 

 

Hvor mon alt dette fører hen. Vi har godt nok et symbol i konceptet, som forbinder 

menneskets indre sol med solen og centralsolen og det kan vel tænkes, at det ikke kun er 

Jorden men også andre planeter, der har en centralsol. Universets centralsol er der jo også, 

måske bare det sorte hul i mælkevejen. Det er svært at holde rede i alle disse informationer og 

jeg havde faktisk forstået det således, at der ville blive givet skematiske oversigter over 

menneskets opbygning og vi er jo også et par stykker, der har fået vist, at vi skulle lave en 

form for megakort over solsystemet, stjernerne, os selv osv. 

Clairvoyancer er noget underligt noget. Man kan ikke altid tage dem for pålydende. Mange 

gange viser den dybere mening sig først længe efter og da er det faktisk sådan, at man har 

fået en vist en totalitet i et syn og at helheden da breder sig ud som en fantastisk logisk logik, 

som selvfølgelig ikke kunne være vist anderledes. Men det ville være rart, om der blev brugt 

lidt mindre ”bidder” af gangen. Det ville gøre det hele mere overskueligt og vi ville slippe for 

den sky af utroværdighedsenergi, der så tit sendes ind over os. Nå, det er bare lidt strøtanker, 

mon der skal ske mere i dag? Jeg er træt efter initieringen i går og jeg vil helst ikke have, det 

præger, det jeg skriver. Hm, der kommer ligesom en følelse af at sidde i en ventesal. Det er 

den ventesal jeg ofte ser, når vi sender afdøde sjæle over. Lige nu sidder jeg ligesom selv på en 

af stolene og overfor sidder en person, som i den grad har sat mig for had i 1.projekts 

slutning. Hvad er meningen? Forsoning måske, hen over æteren? Vi kan lave hvad som helst i 

”æteren” og det er enormt fedt. Det giver en god fornemmelse, at kunne sende noget 

telepatisk, vi har oplevet og levet konsekvensen af dette på godt og ondt i 1.projekt. Men det 

er fantastisk at opleve telepatiens vinger. Eller det at rejse i rum af bevidsthed. Vi skal bare 

blive bedre endnu. Gad vide hvordan, det bliver at bruge energierne nu? Alt vil vel være 

anderledes? 

NÅ, hvor længe skal jeg sidde og vente her i ingenmandsland? Sker der noget eller hvad? 

 

Jeps, det gør der, liiige NU. 

Hej Sigma, jeg er Jupiter, du ønsker min tilstedeværelse ved jeg lige om et øjeblik. 

Ja, ser du, der er det med tiden, du ved, ind og ud af den, frem og tilbage. Jeg vil lige fortælle 

lidt om clairvoyance, altså det at ”se” med sit tredje øje. 

Der findes mange former for clairvoyance og I blander dem sammen og bliver kritiseret for 

ikke at give korrekte svar. Det er dog således, at der gives en enorm mængde information på 

én gang, thi det foregår i mange dimensioner på én gang. 

Du kan tale med om det, jeg siger nu. Du er blevet vist to-tre bøger efterfulgt af hinanden. Du 

er blevet vist smukke bøger med farvetryk, illustrationer osv. Du tror så selvfølgelig, at det er 

sådan en bog du skal lave. Men ser du, farverne er din farvestrålende hverdag. Dine mange 

forskellige energier og udtryk, som du via denne bog giver til dem, som gider læse den slags 

”ævl”, som du her præsterer. Nogle af de personer, der har mødt de samme farver som dig, 

vil tillægge din bog værdi. Nogen vil blot læse bagsiden på bogen og derefter lægge den fra sig. 

Det handler om aflæsning af energier hele tiden og det at du bliver vist dette billede er 

alligevel ikke forkert, for inde i dig, er der ved at dannes den oversigtsbog, som du er blevet 
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vist! Forstår du? Clairvoyancen er på flere planer. Det gør, at I føler jer skuffede eller ført 

bag lyset om ikke det hele lige ser ligeså glansfuldt ud i det fysiske liv, som det gjorde i 

clairvoyancen. Det hænger igen sammen med den energi, clairvoyancen sendes i. Havde vi på 

forhånd sendt den ”lille bid” og dermed fortalt, at du skulle formidle en dokumentarskildring 

af din dagligdag, ja så var der ingen bog blevet skrevet på grund af din beskedenhed og 

relative frygtsomhed overfor verden p.gr.a. den måde, den har opført sig på i dit liv. Nu 

sidder du derimod med et skrift og er omtrent nået til vejs ende med det og således har din 

sjæl formået at styre din tilværelse og du er derfor det man kalder sjælsstyret eller 

sjælsintegreret. Du har under forløbet opdaget, at ting du har lavet før i forbindelse med 

1.projektet, skrives ordret nu. Sidst du hørte ordene var de indtalt på bånd – jeg så dig måbe 

– indrøm det! Du havde helt glemt det bånd ikke sandt? Alligevel var den nøjagtige ordlyd 

der igen, flere år senere. Disse oplevelser er også sjælsstyrede, thi det vil få dig til at forstå, at 

de budskaber, der er givet dig naturligvis må betyde noget for nogen og det at de gentages i 

bogen her, er tegn på, at de er en del af dit virke på Jorden og de skal ud. De er dit bidrag til 

en bedre verden. Fornægt det ikke. Du er den, du er. Du er kommet til et bestemt 

skæringspunkt i dit liv. Du er nået forbi forblindelsens port og ind i realismen på et nyt plan. 

Mange vil følge efter, men du har trådt en sti og mange er rede i kulissen. 

Vi taler så meget om kulisser og skuespil og du påbegyndte denne bog i den tro, at det skulle 

være et skuespil i traditionel forstand. Men kære du ved, at intet med os er traditionelt. 

Billedet blev givet dig og læserne for at I skulle længes efter det, der ligger i fremtiden. I 

fremtiden vil Neptun spille sin rolle og lave det ene skuespil efter det andet og I, kære. I vil 

omsætte disse skuespil til realiteternes skuespil. I vil dreje fordrejningen på plads og det er en 

enorm vigtig funktion for alle. Derfor er vi hook på jer, derfor er vi så opsatte på at komme i 

gang, at vi knap kan vente og om du beslutter dig for at lave et sommerinternat allerede i 

2006, da er vi rede. Vi ønsker jer al mulig forståelse for vor verden og jeres verden og for 

hvordan det hele kan drejes på plads og Neptuns tåger kan lette. Det er op til jer, men jeg er 

sikker på at du er med på idéen, har jeg ret? 

Jeg glemmer aldrig det sommerinternat i 2004. Det var så fantastisk og det får mig til at 

tænke på personen i venteværelset, hvad skal der ske med os? Kan trodsen, hadet og 

vildledelsen forsvinde og kan det samme ske med alle fra 1.projekt? 

 

Ja, kære, det kan det. Nu skal du nemlig øve dig lidt med dit nye symbol og se hvor smukt det 

arbejder i ”æteren”, derefter vil vi hurtigt hæve dig i alle symbolers energi og du vil i løbet af 

måneden være fit for fight. 

 

Jeg troede, det ville være slut med ”fight” med de nye energier?! 

 

Tja, lidt fight er der vel altid, som man siger. 

 

Er det ikke udtryk for en del fordomme? Jeg kan nærmest regne ud, hvor du vil hen, skjælm! 

Vi skal til næste symbol, som renser mennesket for fordomme, domme og den slags og så kan 

jeg rense hele gruppen, ikke sandt? 

 

Kløgt og erfaring, min pige. Du har ret. Allerede i dag vil vi give dig en initiering til 2. symbol 

og du vil opleve det nye ske. Bagefter denne initiering vil vi give dig symbolernes to-

dimensionale aftryk i det fysiske. God vind og op med humøret, du skal se alt flasker sig. Selv  

alkoholikere vil du trække op af sumpen. 

 

Spradebasse, nu ingen falske udsagn! 
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Nej, jeg lover dig, Amager og halshug. Jeg er med dig alle dage. 

 

Ja, tak lad os komme i gang med ekspensionen. Men Jupiter går retrograd lige nu, så det 

bliver ikke før den er vendt, at denne bog kan komme på gaden og en eventuel ekspension vil 

kunne ske. Hvorfor sætter de mon så gang i initieringerne? Det vil jo være en begrænset 

ekspension hvis øjeblikkets energier skal herske og danne fremtidig baggrund. Det bryder jeg 

mig jo ikke om, med mindre årsagen er at samle de 200 personer først? Og derefter atter lave 

konceptenergierne om, for at markere et skifte. Vi har kun til år 2012, så skal alt være på 

plads, men det kan selvfølgelig godt være, at forløbet består af flere etaper. Det er også ok for 

mig, nu har vi jo erfaret en del om, hvordan samarbejde med de højere luftlag skifter i en 

uendelighed og at vi bare skal følge med og trække vort soulmanagement helt tæt på. 

Konceptet har vel også et soulmanagement for gruppen som sådan. Det var jo selvfølgelig det, 

jeg kanaliserede, som lå så meget tidsforskudt i æteren og derfor lød som de rene luftkasteller. 

Hvis det er rigtigt, så bliver det aldeles sjovt at nå frem og oplevelse på oplevelse vil frisætte 

glædens og overraskelsernes latter, men også det fantastiske i de seriøse mål. Wow, om det vil 

blive så strålende, men hvor ligger den eventuelle forvridning i det. Ligesom med bogen her? 

Man bliver vist ét, som så er symbol på noget andet, men ganske parallelt. 

Den eneste måde at nå frem på er ved at leve livet og sådan har det også været i 1.projektet. 

selvom vi fik meget at vide om fremtiden og det ene og det andet, så slap vi jo aldrig for at leve 

vejen! Vi kom aldrig udenfor den ”afstukne” vej, men den så alligevel lidt anderledes ud, når 

den blev trukket ind i det fysiske. Essensen af ”spådommene”, clairvoyancerne, 

kanaliseringerne var dog altid rigtige, men der lå andet i det, end vi forventede! Nåh ja, 

selvfølgelig, det er dét, de vil ordne med det næste symbols ændring. Det er, at forskydningen 

i mening bliver endnu mindre og dermed kan vi arbejde endnu mere præcist og med mindre 

”energispild”. 2.symbol bortrenser jo fordommene. Sådan tror jeg det er og det vil da være 

eminent. Vi nærmer os da nye, renere sandheder. Jeg må slutte her med at lade mine tanker 

gå ind i pc´en. Det er frokosttid og det mere materielle liv kalder. 

Det, der var sandhed i går er afsættet og det forældede i dag. Derfor skal man aldrig holde 

fast i viden som noget endegyldigt og da slet ikke forstene det i visdom. Visdom er det astrale 

livs sovepude og der vi i århundreder er blevet bildt ind, at vi skal hen og at det er målet med 

livet. Det skal fremstå som livsessensen til sidst, når man ”går over”. Det, der i nogle terapier 

betragtes som det, man kom for at lære. Jeg er aldrig gået ind for den slags ”løftede 

pegefingres regressioner”. Jeg tror det hænger anderledes sammen, men hvordan er et åbent 

spørgsmål. Jeg ved blot, at jeg ikke selv havde noget fast formål at finde, da jeg i en regression 

blev bedt om det. Jeg tror det er astrale rejser på den måde og ikke andet, vi tillægger os selv 

et inkarnationsformål. Jeg tror vor vej er udstukket, for at vi skal gøre noget bestemt og 

ligesom trække den vej så tæt til os, at den viser sig, som den gyldne middelvej trukket ud af 

altet. Det er lidt anderledes end at se bagud og sige jeg lærte sådan og sådan. Vi ”lærer” ikke, 

vi generindrer og afslører de planer, vi har lagt. Nå, det var frokosten vi kom fra. 

 

Hej Alle.                                                                                                                    11.April 2006 

 

Det er frustrerende ikke at have en fast åndelig vejleder at henvende sig til, for de er jo ligeså 

forskellige som vi. Kan man ikke få fat i den, man synes burde svare på ens spørgsmål, så 

sender de en helt anden eller en repræsentant for vedkommende. Energien er da lidt 

anderledes og man kan somme tider se, at de ikke har det samme overblik, som den, der har 

fulgt en gennem et stykke tid. Men der kan også sendes svar fra en, som ved mere om det, 

man spørger om end den man i forvejen kendte. Nøjagtig ligesom på denne fysiske side af 

livet. Man bliver derfor nødt til at have sin sunde fornuft med samtidig med at være enorm 

villig til at lytte og flytte sig. Jeg har aldrig oplevet ”det onde”, som mange taler om, men jeg 
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er til gengæld blevet præsenteret for så stærke vejledere hele vejen igennem, at konsekvensen 

af at tage deres ord til følge kan gøre ondt. Det at slippe sine illusioner, det er smertefuldt, 

hvis man ikke har de redskaber, vi havde i konceptet. Da gik det nemlig som en leg. Men der 

er altid nogen, der holder hånden både over og under én. Derom skal man ikke være i tvivl. 

Man bliver ikke overtaget af onde kræfter, det er en let og overfladisk måde at fortolke 

tingene på. Den virker efterhånden både kedelig og primitiv, jo mere man oplever omkring 

dimensionerne. Der er, hvad der er og selvfølgelig skal man lære at hægte en afdød person 

eller andet uønsket materiale af sit energilegeme og sende det til en videre proces. I konceptet 

havde vi effektive hjælpemidler hertil, hvilket frisatte os til at opleve nyt og nyt og nyt. Vi 

skulle ikke ind i lange, trange terapiforløb. Fem, ti minutter var nok. Hvad ville der være 

sket, hvis Lazarus havde stillet spørgsmålet ”Hvorfor?”, da han blev budt at stige op fra de 

døde? Han havde nok ligget der endnu! Det er ikke vejen til et godt liv, at gå i dybden med 

alle ubalancer. Det er nok at fjerne dem! Så er der nemlig plads til at opleve nyt. Det samme 

med viden og tanker. Se det, oplev det og gå videre. Vær i flowet, så du til enhver tid kan 

respondere på de kosmiske vinde på ret vis. Det gør livet lettere. At holde fast for at sætte 

livet og lærdommen i rammer og kasser, det ender i sygdom og stress. For det kommer til at 

gå stærkt og Neptun vil sørge for det utraditionelle. Det bliver sjovt, hvis vi håndterer det 

rigtigt og tør. 

Nå, mon ikke der er nogen, der vil noget i dag? 

 

Jo, såmænd, men du snakker jo. Jeg har tid at vente. 

 

Det er Kustar. 

 

Ja, det er mig. Jeg ville egentlig lige komme med en kort præsentation af hele den gruppe af 

mestre, som vi kalder ”de lemuriske mestre”. Men vi har været inde på det tidligere kan jeg 

se, så jeg sidder og funderer over noget andet, som kan være vigtigt at berette. Vi er jo en flok 

mestre, der er mere differentierede i ”erhverv” eller problematikker. Vi er mere specifikke 

end jeres traditionelle mestre og vor kommunikation er da også derved noget skarpere i 

kanten end de mestre I finder på det astrale niveau, der har tilfredsstillet jeres vemodige 

hjerter i århundreder. Vi har en ganske anden og mere frimodig tone, for vi er ikke bundet til 

formen eller det følelsesmæssige. Vi hører til på det galaktiske og dermed mere mentale felt og 

benytter os af meget stærke energier der. Vi arbejder online med jer og er venlige eksistenser, 

faktisk jer selv på galaktisk niveau. Mange gange er jeres brøde på Jorden jeres egen 

beslutning fra dette plan. I bliver presset hårdt for at komme fremad, for der er nye tider på 

vej og det er nødvendigt at flytte sig. I oplever i disse tider konsekvensen af konservatisme og 

forsøg på at fastholde gamle værdier og dogmer. Men al gammel lære og alle gamle 

holdninger må fly i de kommende år. Intet kan tages med ind i den nye tid, I skal til at leve på 

helt nye præmisser. I må begynde at give slip på det, I har. Begynd med pengene, de skaber 

allergi i befolkningen. Ret jer og se, at I har bygget en kunstig eksistens op på disse midler, se 

hvor meget disse midler har ødelagt for jer og hvorledes jeres liv bliver total forvredet ved at 

lade pengeenergien være den højeste. Lad os tage et andet sted hen for at opleve noget nyt. 

 

Forestil dig, at din krop forandres. Den bliver mere og mere blå. Hvis du oplever din krop tæt 

på ser den blålig ud. Huden er hvidblå. Hvis du ser på dine fødder, er der ingen tæer men 

fødderne er ligesom  svømmefødder. Det er en meget smuk afrundet form for fod, der ender i 

helt tyndt væv. Der kan ikke sættes aftryk med denne fod. Den er ikke beregnet til at gå på, 

men til at fremkomme ved levitation med, som en opdriftsskabende vindmager. Det samme 

gør sig gældende med hænderne. De er ikke til at gribe med, men til at svæve med. Du er let 

og ikke særlig kompakt i dit legeme. Du har ikke organer, som du har på Jorden, du består 
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mest af samme stof og nogle røragtige og poseagtige strukturer indeni. Dit ansigt har store 

mørke øjne og næsen er lillebitte uden huller, nærmest blot en lille forhøjning med skarp ryg. 

Der eksisterer ingen mund, for man har intet at bruge den til. Der kommunikeres ved hjælp 

af telepati og energihvirvler afgivet med hænder og fødder. Man flytter sit fundament for at 

kommunikere, så der er et evigt flow af hvirvlende energi. 

I denne samfundsform er alle lige og man har intet behov for fast føde, der eksisterer ikke 

faste strukturer i noget som helst. Alt er opbygget af flydende energier og alt forandres hele 

tiden. Hvert væsen har sig selv og hinanden at tage vare på og der er daglig omsorg alle 

imellem. Der sendes vibrationer rundt på planeten, som svarer til jeres radiofoni. Alle 

modtager nyheder på samme frekvens hver dag og alle skiftes til at være nyhedsformidlere. 

Alle er indstillet på at være med hinanden i hinandens selskab. Der er skiftende arbejde for 

alle og der er ingen opvækst fra barn til voksen. Man er og skal man være flere fordobler man 

sig selv. Dette laves der et fællesprogram for, da der ikke eksisterer følelsesmæssig formering. 

Samfundet hænger sammen via individerne, og der er ingen faste beboelser eller andet. Man 

skaber strukturer i luftmasserne og bruger disse strukturer til det formål man ønsker. Ingen 

mangler noget, alle har nok eller skaffer sig det selv ved imaginær kraft. Der er fælles fartøjer 

til at flyve med i rummet. De kan lånes efter behov og stilles tilbage igen efter brug. Der er 

avanceret teknik i fartøjerne. Fartøjerne består af en luftagtig masse og der findes stof som 

bruges til teknologien. Denne teknik opereres via tankeenergier, som responderer på hjernens 

forskellige frekvenser. Hjernen hos disse ”mennesker” er bygget af samme materiale som 

teknikken og kroppen osv. alt er ligesom ét og alligevel uddifferentieret/ skelnet i former. 

Planeten og dens beboere er ét. Der er ingen død som sådan, blot bevidstheden, der ændre 

form efter fornuft og hensigt. Ingen har trang til at være mere end andre, man er i balance og 

laver sig selv, så man udfylder planetens og samfundets behov, der hvor man bevæger sig hen. 

Alt i alt én levende organisme af stof. Luftskibene bruges til at holde planeten ved lige i 

kosmos og til at møde andre af universets beboere på luftagtige pladser i udkanten af 

himmellegemets sfære. Der eksisterer kæmpemæssige platforme af uendelig styrke udenfor 

”planeten”, som kan tåle mere massive landinger af fartøjer med anden massefylde. Penge 

har ingen relevans, materielle goder har ingen antikvitetsværdi. Gensidighed, omsorg og 

kommunikation er alfa omega ligesom skaberkraften er det. Respekt, opholdelsesdrift, væren 

i ét og med samme mål er medfødte egenskaber. Kedeligt? 

Det kommer vel an på, hvad kommunikationen handler om og om man stiller krav til den. 

Utilfredshed eksisterer kun som energikonstatering på ubalance. Kommunikationen er 

omsorgsenergi til ”fingerspidserne”, tryghed og imødekommenhed er det indre 

”varmeapparat”. Er dette samfund en trussel mod jer? Nej vel, kun jeres fordomme får jer til 

at dømme Universet. I kunne finde på at dømme disse skabninger på, at de intet hjerte har! 

Tænk over det, I som har blå øjne. 

Der vil komme en tid nu, hvor I må finde ind til andre værdier. En sådan værdi har jeres 

fantasi og skaberevne. En sådan værdi har åbenheden mod andre universelle borgere, som 

kræver en langt bredere accept, end I er i stand til at acceptere og mønstre og alligevel stiller I 

jer bedrevidende op. Er det andet end jeres egen angst, I derved hylder? Skaber en dyd ud af 

en nødvendighed! Ligesom jeres aura er skabt som beskyttelse mod andre væsener, ligeledes 

er den ment som beskyttelse for andre væsener, som via energi kan holde den i skak. Ikke 

fordi det er onde væsener, men fordi I spyr ”ild” mod alle forstyrrere af jeres ”verdensfred”. 

Tænk over det, er du rede til at lukke en blå eksistens ind i dit felt? Nej, du er nødt til at øve 

dig først med din egen slags, som blot har en anden hudfarve eller religion. Er du sikker på, at 

du magter fremtiden? Er du sikker på, at dit hjerte er stort nok? Er dit hjerte eller din 

pengepung det, der fylder mest i din tilværelse? Er du tilfreds og i så fald hvorfor? 

Luk dit smukke galaktiske hjerte op i stedet for at være fordomsfuld. Det befinder sig lige 

midt på brystkassen og forbindes i disse år med dit hjertechakra. Allergier udgår herfra som 
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tegn på fornægtelse af og angst for det, fremtiden bringer. Allergier kræver kosmisk social 

kontakt. Det er et opråb for at sætte fokus det rette sted. I det universelle, kosmiske hjerte. 

Her sker kommunikationen. 

Jeg ved ikke, om jeg har provokeret dig for dybt. I så fald, så vend dig en omgang på sofaen. 

Kærligst Kustar. 

 

Jeg tror bogen snart får en ende. Det er ligesom energien er ved at rinde ud og det, der skal 

siges, er ved at være sagt. Gad vide om det passer med, at den er færdig til fuldmånen d. 

13.April? 

 

Kære Sigma. 

 

Siam her. Du har ret kære, vi er ved at være ved vejs ende og det sidste, der skal ske er, at du 

skal tilbage og skrive kapitel 7 og 8, som vi ville vente med til sidst, da de også indeholder data 

om denne bog og dens ”styring”. Det er en anden måde helt igennem at levere et skrift på og 

som du ved, så dannes din viden og erfaring hele tiden ud fra det, du laver og du uddannes 

konstant i at trække ret viden til dig og formidle denne. I er alle på vej og du har også været 

på vej i denne bog. Enhver mester er på vej ligesom dennes disciple. I må lære at være mere 

tolerante og flydende. Vi observerer hver dag forbedringer i dette og hint, thi vi er også på 

vej. Der er ikke lavet et tilsvarende forsøg som det jordiske før i hele universet, så I må se at 

komme overens med jeres liv og virke og ikke længere tage de gamle veje til indtægt for 

sandheden. Sandheden har aldrig været en totalitet, man kan få hold på og det er den fortsat 

heller ikke. En sandhed kan aldrig blive absolut. Det er jeres fejltrin i religiøs forstand og den 

hammer I slår hinanden i hovedet med. Læg denne hammer til side og stå sammen om at 

komme videre i jeres virke. Træk jeres vej til jer og I når frem! Det sker i samarbejde med os 

og ikke uden os, så enkelt er det. Vi er alle ét. 

Det sidste, der skal ske i denne bog er, at du skal indsætte de skrifter om konceptet, du har 

modtaget i efteråret 2005. De er indledningen til en ny runde i Altet, hvor I skal arbejde med 

det kollektive ubevidste på globalt plan, internt samvirke i den danske befolkning, hvilket vil 

sige hjælpsomhed ved enhver lejlighed, der byder sig, såfremt den guides herfra. Det vil sige I 

skal bl.a. arbejde for at få lov til at hjælpe psykisk syge mennesker, så deres lidelser kan 

afhjælpes i rette regi. Der foreligger en lang række arbejdsopgaver til alle og vi håber 

naturligvis, at borgerne støtter op om dette nye tiltag, så det bliver muligt at arbejde fuld tid 

med dette forskningsarbejde og afdækningsarbejde på et højere plan end det gængse skole- og 

uddannelsessystem kan varetage. At forlange, at en healer eller kanal, skal have anatomi og 

lægelig ekspertise er at misforstå disse fags udgangspunkter. Men derimod vil et samarbejde 

kunne bringe jer vidt. Ligeså indenfor historisk, geografisk, arkæologisk, byggeteknisk og 

teknisk formidling, landbrug og politik, ja så at sige kan alt løftes til et højere leje, om man vil 

gøre sig ulejligheden at tage den himmelske kontakt og lade sine forvrængninger afløse af 

mere specifik energiforståelse. 

 

Med disse ord vil jeg takke dig for vort samarbejde og ønske dig pøj, pøj med resten.  

 

Ok, hallo, lige et øjeblik, er vi ét eller hvad!? 

 

Til alle I i danske stuer 

alle I, der faktisk lurer 

på at gøre os fortræd 

I skal ikke være med. 
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I vil hen ad vejen fejre 

at det åndelige sejrer. 

I vil alle gå med fred 

det er skønt at være med. 

 

Lad blot sure opstød vække 

deres egen sure række 

af skavanker og kommers 

vi vil dele univers. 

 

Vi vil give stunder sky 

men I skal ej være bly 

oplad røsten klar og ren 

den skal ikke være sen. 

 

Du skal vække andedammen 

inden at de alle sammen 

falder hen i lange staver 

ligger stille og slår maver. 

 

Når I så ved fælles flid 

spænder hesten for en tid 

Da vil alle rejse sig 

I vil finde samme vej 

 

Frem i verden og tilbage 

sådan er det alle dage 

blevet jer fortalt at gå 

det skal I ej hoppe på 

 

Dyrk jer hobby og gå op i 

alle tiders netværk her 

Det vil komme hver en dansker 

ved at der bli´r kastet handsker 

 

Det vi kræver af jer her 

det er ydmygheden der 

hvor dit hjerte bliver ét 

Universet, det er fedt! 

 

Vi vil skabe, vi vil danne 

dig og denne pyt i pande 

til et fællesskab om livet 

det er vist, det er givet. 

 

Kender du til lange møder 

der din fordoms tid forstøder 

Du vil lære nyt af alle 

for på alle vil vi kalde 
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Du vil skabe helt dit eget 

og alligevel i speget  

og i broget flok forløse 

det du skal i verden øse. 

 

Alle har en indre stemme 

dette må du aldrig glemme 

Du kan da i samlet trop 

løfte den i sandhed op 

 

Vær en vrå, der på dig kalder 

kræver at du dine balder 

løfter op af sædet dit 

Lev dit liv, det er frit! 

 

Frihed til at være ene 

Frihed til så helt alene 

at gå planken ud til vandet 

Hvis du ikke magter andet. 

 

Dette tilbud som er vort 

er dog rim´lig meget stort 

Men det står ved magt og ynde 

så skynd dig blot at skynde. 

 

Du vil næppe det fortryde 

selvom alt er nu i gryde 

Retten den skal langsomt koges 

for at det kan gå, som loves. 

 

Se nu at det hele batter 

og vi ikke bare platter 

det er op til dig og dine 

hele verden at forfine. 

 

Tak Siam, jeg er med. Hiphop-en er kommet for at blive! 

Nå, spøg til side, jeg vil finde teksterne frem. Tak for nu. 

(Teksterne er skrevet i en anden energi, så jeg udelader dem.) 

 

Kære Siam                                                                                                              18.April 2006  

 

Jeg havde planlagt at starte anderledes, end jeg gør netop nu, jeg ved ikke om det er dig eller 

min sjæl, der har ledt mig til at finde min gamle støvede bibel frem. Jeg tænkte godt nok for 

et par dage siden på, at det netop var datoen for min konfirmation og at den i år faldt i 

påsken, men jeg var ikke vaks nok til at tage det op som et signal, kan jeg forstå- og hente den 

frem. Jeg slog det hen som lidt underligt, at jeg efter så mange år pludselig tænkte på min 

konfirmation. Er det dig, der leder eller hvad foregår der og foregår der noget overhovedet 

udover en masse dybt i mit indre? 
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Kære Sigma. 

 

Det er både dig og mig i forening og sådan skal det være, jeg har besat din sjæl. 

 

Du har ellers før i bogen sagt, at sjælen ikke kan besættes! 

 

Ja, jeg vil nu forklare nogle ting, her på falderebet. 

I skal vide, at det kun er vejledere af høj karat, der kan besætte en sjæl. Det er udelukkende 

vejledere, som er i slægt med Lysets Skaber, thi de er de eneste, der har samme kemi og 

kender nøglerne til sjælen og som derfor kan åbne sjælen og tale herigennem. Mennesket er et 

talerør for os og vore meninger kan gå gennem jer og gør det hver dag. Det udtryk, der 

kommer ud af det kan være mere eller mindre forvrænget p.g.a. entiteter, fordomme, 

fraktaler, planetkonstellationer osv. Men vi er dem, der kan gøre det og jeg kan endog lede 

dine skridt, fordi du er så ren i dine legemer. Jeg har ledt dig til at hente din 

konfirmationsbibel. Du er jo absolut ikke flittig læser af den og godt det samme, da var du 

ikke nået hertil i dag. Du gjorde noget andet. Du hæftede dig ved det ord, præsten skrev til 

dig i denne bibel: ”Jeg er vejen, sandheden og livet; der kommer ingen til Faderen uden ved 

mig.” Johs.ev.14,6. 16.April 1972. 

Dette skriftsted har ofte ligget som en sten i skoen hos dig, for det stemmer ikke overens med 

din trang til at vælge din vej frit og du har også set det som en hindring i at kunne holde af 

det samfund, du lever i, fordi det udtrykker ét på den ”åndelige” side og handler stik modsat 

denne indgangsvinkel i det verdslige liv. Denne hykleriske position har været til evig irritation 

i dig. Og jeg kan sige dig, tingene hænger ikke sammen før I flytter jer og tager 

kærlighedsbudskabet ind. Jeg kom til jer i skikkelse af Jesus, for at gøre opmærksom på 

hjertets kraft og du har lovet mig, at fortsætte i mine fodspor. Du skal gå foran i åbningen af 

det galaktiske hjerte. 

 

Tak, skal du have, hvad er du ude på? Jeg bliver da dømt på dette her! 

 

Ja, jeg er ikke sikker på I er kommet så meget længere, problematikken er blot lidt 

anderledes grundelementerne er de samme. Helbredelse via håndspålæggelse og ordet, at gå 

med Faderens ord og lægge din skæbne i hans hænder. At blive dømt derfor. Du har 

elementer i dit liv, som du kan lave en injuriesag med, om du vil. Du har ikke gjort noget 

ulovligt, slet ikke, nej langt fra. Du har blot været udsat for hetz fra de ”skriftkloge” og 

derfor kalder jeg jer alle farisæere. Se sammenhængen og gør med den, hvad du vil, men jeg 

er i dig og gennem dig udrenser jeg min ”korsfæstelse”. 

 

Vil du virkelig have, at jeg skal skrive dette?! 

 

Jeg er vejen, sandheden og livet. 

 

Jo, men, bop, bop. Så forstår jeg bedre, at jeg ligesom var begyndt at trække lidt i land med 

udgivelse af bogen, hvis jeg i mit indre ubevidste har vidst, at dette var slutningen. 

 

Ok, jeg skal modificere mig lidt, men overordnet er det altså sådan. Du må arbejde i 

samfundet, for samfundet. Du må samle de andre og påbegynde en synliggørelse. Du skal gøre 

det på din måde og det vil sige, at det bliver på Faderens måde, thi du er ”besat” af ham. 

 

Altså, jeg har ikke noget frit valg, jeg har indgået nogle aftaler, som jeg må overholde og I 

stoler på mig og min vilje til at føre det ud i livet? 
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Ja, den frie vilje har Fanden skabt. Del og hersk! 

 

Jeg troede ikke Fanden eksisterede? 

 

For dynamikkens skyld gør han, der hvor du er, gør han ikke. 

 

Du mener noget med at forene det dualistiske og derved blive hel? 

 

Ja, det er jeres metier i konceptet. At heale og derved gøre hel. Jeg har vist det for så længe 

siden og alligevel går I uden om og betragter det i samfundet som noget enestående hos mig. 

Men jeg er i hver af jer, jeg har mit healende lag i hvert menneske og uden gennem dette lag 

kommer I ikke frem. Det har for så vidt ikke noget med kristendom at gøre. Jeg var bare 

repræsentanten for dette energifelt og vi er mange fra det felt og højere felter, som arbejder 

gennem mennesket. I kan ikke komme fri af det jordiske arbejde, hvis I ikke formår at tage 

den åndelige energikontakt. Det er en logisk konsekvens af den måde I er bygget på som 

væsener. Det er ikke spor odiøst, men nu må tiørerne altså falde! Der kommer ingen til 

Faderen uden ved mig! Det vil sige, at retningen er givet og i bl.a. healing kan vi blive og være 

ét. Så længe jeres samfund dømmer dette umålelige felt som ”kvaksalveri”, så længe sætter i 

Vorherre ind i en test og så længe får I efter naiv fortjeneste lov at høste erfaring. Fordi I tror 

på det frie valg. 

 

Godt, du er rigtig i gang og jeg er åben overfor dine meninger, du har vel ledt mit liv til at se 

det hele fra den vinkel, når det kommer til stykket? 

 

Hvor er du god, ja det har jeg faktisk. Det har vi sammen aftalt og planlagt bid for bid inden 

du gik i inkarnation. 

 

Så al den fortræd jeg har været ude for er altså ikke uretfærdighed, men blot en træningssag 

til at kunne udføre min inkarnations formål korrekt? 

 

Nemlig! 

 

I er ikke på Jorden for at lære, I er der for at generindre og udføre jeres opgave og stå til 

rådighed for hinanden som opgaver og trappetrin. Og deri er ingen synder eller ingen bøddel. 

Det er en stor mundfuld for jer at tage, se blot på, hvordan dit møde med samfundet har 

været. Du har samlet ”uretfærdigheder” for nu at kunne optage disse i sin helhed og komme 

ud med et bud om, at ”Nu kan det være nok!” Og ligeledes består konceptets deltagere af 

mennesker, der har haft samme metier, hvilket betyder, at I nu i fællesskab kan formulere en 

samlet beskrivelse af, hvordan love og paragraffer har bygget det land I lever i og dør i. For 

”Med lov skal land bygges.”!? Er I ikke tilfredse med loven, må I arbejde for at lave den om. 

Og som du så i går, så kan mit niveau lige netop ikke nås i jeres samfund, som en acceptabel 

del af menneskets vej til livet. Fordi I tror mere på den lovmæssige retfærdighed end I tror på 

Guds løfte om, at han er med jer alle dage og elsker jer også i sin udsættelse af jer for terror 

og så videre. Han har hånden under jer alle, det er nemlig hans opgave! Og ingen kan fravige 

sin skæbne, men man kan leve den ned i helvede. 

Og han er jo nødt til at møde jer der, hvor I er. Du har erkendt, at vi kan tale sammen og 

derved er du nu fri til at stige op efter endt liv og skal ikke længere være i det jordiske 

element. Du er kommet til din inkarnations opgaver, helt konkret! Du skal ikke engang stille 

spørgsmålstegn ved dem, du skal bare aflæse dem i æteren og gå for det og det samme skal du 
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sætte andre i stand til at gøre. Det er klart, at du behøver medarbejdere til dette projekt, men 

du skal se, de kommer nok! Du skal samle lyset fra en bred vifte af lys, du skal samle denne 

vifte til laserstrålens kraft og derefter lade denne stråle af lys gå gennem et prisme, for da 

atter at sprede dets mangfoldige farver. Og forenden af denne regnbue, finder alle skatten. 

 

Det lyder smukt og nemt. Er det dét? 

 

Ja, med vort samarbejde og vore energier kan vi regulere temmelig meget på Jorden om I vil 

være til rådighed derfor. 

Du vil forstå, at vi med energierne og minutiøs planlægning har styret 1.konceptprojekt lige 

netop, så det illustrerer tiltrækning, frastødning og tiltrækning. Det er menneskelig og jordisk 

magnetisme, når det er korrekt udført. Slap bare af og udgiv bogen, i den form den har nu. 

Resten vil ordne sig om I er i tillid til altets flow. Slip grydeskeen og lad os sammensætte 

suppen. Vi kender opskriften og er fortrolige med ingredienserne og deres rette tilberedelse 

og rækkefølge for deres tilsætning. 

 

Vi er altså bare ”grøntsager” i den suppe? 

 

Bop,bop, nu ”presser du citronen”! Næsten ja. Men du ved, der er noget, der hedder: 

”intelligent design”! 

 

Godt, så lidt har vi da at skulle have sagt!? 

 

Ja.---Lidt--- i ny og næ, som det passer ind. 

 

Skjælm! Og jeg bliver så tilpas nysgerrig til at gå på jagt efter om det virkelig er sådan, er det 

sandheden? Du er med til at vise, om det er sandheden. Jeg er ikke bange for at afprøve det, 

så jeg udgiver bogen i et, forhåbentlig, intelligent design. 

 

Eftermiddag:  

Jeg er ikke tilfreds med bogens slutning, du er vel klar over, at alt hvad der har at gøre med 

dig på denne måde bliver betegnet som forrykt, måske blasfemisk! Det har vist sig igen og 

igen i historien og folk er blevet indlagte på det eller brændt på bålet! 

 

Ja, I har ikke forstået, at jeg er repræsentant for et fælleslag i den menneskelige bevidsthed, 

hvorigennem vi står i kontakt. Ingen, der har set lyset i mit navn er værdig til indlæggelse, 

enhver der opdager min energi i sig, er rede til at opstige til himlen og slippe korset. Vi 

arbejder gennem rigtig mange mennesker, som helbreder i mit navn. Du er gået et skridt 

videre og samarbejder med alle på mit energiniveau og derover, thi du er fordomsfri! Lad os 

slutte med denne provokation som aftalt. 

Kærligst Siam. 

 

Kære læser. 

 

Hvad ville du gøre? Fortrække i tavshed og lade skriftet gå i skrivebordsskuffen eller 

brændeovnen? 

Jeg siger dig, på den måde skal det ikke blive ved med at gå! Slip historiens angst, den styrer 

dig. Vi er mange, men foreløbig relativt tavse! 
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Kære Siam. 

 

Jeg vidste, vi ikke var færdige. Vi har for nogle dage siden tændt det femte røde lys og jeg 

lader det brænde under mit møde med min kammerat fra Atlantistiden. Han kommer om lidt 

med krystallen, for det er først i morgen den næste nye initiering skal være, ikke sandt? 

 

Ganske rigtigt, vi måtte provokere dig før, for at fjerne noget sidste-time-frygt. Tiden er inde, 

i morgen kl. 9.00, den 19.. Højeste energital, solens kraft. Lad det ske. 

 

Ok, alt falder i hak nu, kan jeg mærke. Resten er op til andre. Vi ses. 

 

 

Kære Siam                                                                                                                 20.April 2006  

 

Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal begynde i dag. Mine tanker renser ud efter initieringen i går. 

Hvad var det egentlig I lavede? Jeg har aldrig fået en så omfattende krystalinitiering før. Jeg 

var bevidst hele vejen, 3 ganges gennemspilning af en 66 minutters mantrasang- cd. Før ville 

jeg være gået i ”koma” undervejs. Jeg kunne forstå, det havde med vækning af den 

tredobbelte varmer meridian, at gøre. Jeg havde flere indsigter undervejs og fik også vist, 

hvilke hjælper- og modstanderroller, der har været i forløbet. De blev klart inddelt i to 

grupper og så vidt jeg kan forstå, blev de sidste af Løvens ”woodoo-pinde” også taget bort. Er 

jeg klar til at være mig eller er jeg fortsat ”besat” af dig. Du ved jeg ønsker ikke at være dig 

eller nogen anden figur. Hvorfor begynder vi i øvrigt atter at tale om besættelser? Og om det 

at være ledt af andre helt ind til mindste detalje. Har vi ikke gjort op med det én gang? Har 

du ikke et eller andet, du kan bidrage med? Som jeg ser min situation nu, kan vi ikke sende 

denne bog på gaden og det troede jeg var meningen. Men mit liv fortsætter og fortsætter jo 

blot, så side på side kan skrives om mit liv og sådan føler jeg ikke, ønsker jeg ikke, det skal 

blive ved. Du ved, jeg er resultatorienteret og selvom der ikke kommer resultater uden 

processer, så må vi dog gøre noget aktivt for at samle folk og ikke blot blive ved og ved. Som 

tingene står nu, så føler jeg min vilje gå i retning af nogle sessioner i regression for at afklare 

noget fortidigt og gør jeg det, er vi jo nødt til at vente bogmæssigt med udgivelse. Er der en 

plan med dette efterspil ligesom, der har været med alt det andet? Inden vi gik i gang med at 

skrive fortalte du jo, at der ville være 14 kapitler, måske 15! Der var to udgange på bogen og 

den ene var måske for risikabel. Jeg føler det er den, vi er ved nu. Er vi ikke midt i kapitel 15 

eller sådan noget? 

 

Kære Sigma 

 

Jeg forstår helt ind din situation. Men vi kan jo lade det briste eller bære! 

 

Hvad indebærer det at lade det briste og hvad at lade det bære? Jeg har ikke overblik over en 

skid, kan jeg forstå. I går under krystalinitieringen gik det op for mig, at hele denne tekst, 

gennem hele bogen er symbol på noget andet. Det gik op for mig, at hele 1.projekt, udover alt 

det, vi har fået at vide ”på overfladen”, som alligevel var dybden dengang og alligevel var 

esoterisk i sin fremstilling, det var kun en del af det hele. Sådan er det altid med jer. Bagved 

ligger et parallelt forløb nøjagtigt som dit. Jeg så sammenhængen så tydeligt under 

fjernsynsudsendelsen om ”Judas og Spin”, som fulgte samme aften, som du havde ladet 

bomben springe her i teksten om, at jeg udrenser dig. Tilfældigt? Det var påfaldende, det må 

jeg sige, og i går under rensningsprocessen med krystallerne, da oplevede jeg nøjagtig, hvad 

du mener, når du i jordisk forstand er dikteret for at sige ”hvad du gør mod andre, gør du 
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mod mig.” Det var så tydeligt, at i en ganske bestemt energisammensætning eller ”lag” af 

mennesket, da er man der, hvor vi alle er et og enhver forbrydelse i samfundet er en 

forbrydelse mod én selv. Ligesom dyretransporterne er overgreb mod en del af os selv, fordi 

vi alle er ét. Det er det samme lag af bevidsthed. Var det derfor du bad Judas om at gøre en 

ende på dit liv? Var det uudholdeligt eller skulle du bare ikke længere være med? Du kunne 

vel selv bestemme, ligesom du har sagt til mig, at jeg selv kan bestemme. Var der ikke mere 

pointe i at blive, fordi folk ikke forstod dine indsigter eller hvad? Ville det have den største 

effekt, om du forlod etablissementet via korset frem for at fortsætte? Eller var det allerede fra 

start vist dig, at du ville ende på korset og korsfæstede de dit ”ægte legeme” eller var det en 

”kopi” ligesom de vise fra Shamballa i Østen kan være flere steder på én gang? Du kunne 

dematerialisere dig og trække dig tilbage til dit rette jeg et helt andet sted og det kunne 

forklare de slørede syn, jeg har haft omkring din tilværelse et helt andet sted og at du blev 

ca.84 år. Hvad er der hold i og hvor går grænsen for sandheden og hvornår må vi få 

sandheden om dit liv og levned? 

Jeg er ikke interesseret i at være ”besat” af dig og få mit liv ødelagt, ved at blive udsat for 

hetz! Og hvad ydermere er, så vidste jeg, at i det lag, hvor alles unoder påvirker en selv, der 

kan vi kun komme frem eller igennem ved hjælp af symboler!!! Vi har ikke styrke nok i os selv 

til at kunne løfte den matrix, du taler om og har været med til at vise os. Jeg så og oplevede 

nødvendigheden af symbolernes kraft, som bulldozere, der kører foran. Så kan det lykkes. Det 

gik også op for mig, at det, der hentydes til i horoskopet, omkring at gruppen i konceptet før 

havde levet i overflod og misforvaltet denne. Det handler ikke om økonomi, det handler om, 

at vi alle (i konceptet) var vidner på din tid og ødslede ”dig” bort og misforstod dine 

hensigter, indsigter osv. og denne gang skal vi gøre det rigtigt og lade os alle guide fra dit plan 

og derover for at nå frem. Du har jo før fortalt, at alle betydningsfulde personer omkring 

Jesus var nedstegne ”mestre” og det var nødvendigt, for at denne historie kunne få vægt frem 

for andre på samme tid. Det var meningen, at historien skulle udkrystallisere sig til brug. 

Vidste I det, da I gik i det? Da I levede historien? Eller var det ligesom her, at vi ikke rigtig 

tror på dette, har svært ved at forholde os til, hvis det virkelig er virkeligheden, at den ”bare” 

er sådan. Hvis der er hold i det, du siger, så må hele ”banden” fra konceptet kunne gå i 

regression og se tilbage på et tidligere liv på Jesu tid. Det er jo påstået fra jeres side et par 

gange, at vi var der. Det ville være yderst interessant, men kostbart og vil alle være med? Vil 

alle give det en chance og hvem skulle vi få til at udføre regressionerne, som et uvildigt 

projekt? Jeg har det bare sådan, at jeg vil vide mere og vil have beviser, jeg er ikke 

anderledes på det punkt end videnskabsfolkene. Hvis I påstår noget fra åndelig side, så lad os 

få det beviselige bevist! Så har vi måske lidt lettere ved at ”sluge” andre kameler. Indtil vi har 

fået teknikker til at afdække mere og dem får vi jo ikke før vi har flyttet os, så altså, vi og især 

jeg sidder i saksen. 

 

Ja, og synes du så ikke bare, vi skal appellere til folk om at støtte op om din forskning af 

frivillig vej, du har jo lavet en konto for længe siden, som aldrig blev taget i brug, fordi vi lige 

skulle dette her igennem først. I har i konceptet så mange opgaver at udrette, så det at blive 

ved at sidde og mugge hver for sig, det fører intet til! Det eneste I skal være på det rede med 

er, at VI er dem, der giver informationerne til ret tid og det tærer af og til på tålmodighedens 

kræfter. Amen. 
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Efterskrift: 

 

I går morges gik det op for mig, at Siam var en forkortelse for siamesisk, altså 

sammenvoksede. Det viste sig senere i healingen, at vi alle er ét og uadskillelige og at der 

derfor ikke er tale om en besættelse, men om at have et bestemt bevidsthedsniveau åbent. Det 

at tale om besættelser og dæmoner giver ikke andet end en naturlig mening, som 

børnelærdom og animering af energier. Disse animeringer ses af sindet, opfattes af sindet, når 

bestemte hjernevindinger åbnes for brug.ligesom vi opfatter hinanden som mennesker. Kan 

man åbne en bevidsthed, kan man også lukke den igen og derfor må en naturlig konsekvens 

være, at sindslidende kan hjælpes via healing frem for overgreb via brug af kemi. 

 I vort koncept af energier indlagt i symboler, er 5.symbol”niveau” en integrering af 

kristusenergien, altså 12. stråleenergi. Denne energi er den laveste i det symbol og rækken af 

energier fortsætter i det uendelige og integrering af flere og flere sætter os i større og større 

samklang med altet i hvilket alle energier eksisterer. Dermed kan vi via harmonisk 

integrering af de stråler, der i fremtiden slår igennem også beherske de energier, der ellers 

udarter sig i lidelser og dermed kan vi få et fornuftigt og brugbart forhold til disse energier. 

Under healingen i går fik jeg flere gange at vide: nu kommer det folk er bange for, nu viser vi 

dig det, du frygter osv. Og ærlig talt, der var ikke noget at være bange for, men jeg kender 

godt fordommene, som også var lige ved at bremse denne udgivelse. Amen. 

 

Kære Alle                                                                                                                  22.April 2006  

 

Jeg er netop ved at læse bogen igennem og opdager, at der i mit urettede eksemplar er to 

kapitler nr. 3, selvfølgelig efter kapitlet, hvor vi beskæftiger os med mørkets magter! Har du 

fordomme? Sandheden er, at jeg jo, før bogen blev skrevet, fik at vide, at kapitel 15 kunne 

være for risikabelt at skrive! I min tanke tænkte jeg, at jeg ikke havde brug for flere risici, 

orkede ikke mere kamp og da slet ikke i offentligheden. Så jeg ville helst ikke skrive kapitel 

15. Nu er kapitlet så skrevet uden frygt og uden mit vidende i det fysiske om, at det var dét, - 

ud over en indre fornemmelse, fordi bogen allerede er skrevet på et andet plan først! Jeg har 

skrevet den selv i samråd med andre på det plan og blot trukket mit sjælsudtryk ud af 

universets planer. Jeg synes, du skal gøre det samme eller komme og lære det. Så vi kan 

komme fremad mod en holistisk Jord. Vi er alle ét og du mangler måske at løfte din part af 

det, du er bestemt til?! 

 

Kære Sigma. 

Som du kan se, vil enhver misforståelse rette sig selv og alle omveje fører til Rom. Kærligst 

Siam. 

 

Kære læser. 

Som det fremgår af bogen er der mange formål med alting og livet er hele tiden en kugle af 

muligheder. Jeg håber naturligvis du vil være med til at løfte det danske felt i et stort og 

formodentlig årelangt forsøg. Det er mit mål på sigt, at bruge de forbindelser jeg har på den 

åndelige side og deres stærke energiredskaber som løftestænger. Jeg har faktisk ikke noget 

valg. De løfter mig gang på gang og samler forhåbentlig med dette tiltag atter gruppen på de 

44 healere, der har været med indtil 1. projekt skulle afsluttes. Når det er gjort er styrken i 

dette arbejde bevist mere korporligt end meget andet energiarbejde. Det vil vise, at vi kan 

vækkes til at generindre vort formål og vise, at vi hver især har specifikke opgaver, der 

rækker ud over egoet. Alle forhold kan da belyses og vi vil få helt nye redskaber i hænderne 

til at nå frem. Jeg kan ikke lade være med at tænke parallellen fra 1001 Nats Healing til 1001 

Nats eventyr. Er vi fyrretyve røvere i ”banden” med et tidligere liv på Jesu tid? Hvilken 
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forskningsmæssig chance! Hvilket eventyr! For mig at se vil det sætte punktum for mange 

diskussioner, som gør vi står i stampe som menneskehed og til stadighed diskuterer livet, frem 

for at gøre noget ved det. 

Som du kan se, så er der ligesom to afslutninger på bogen. Du kan vælge den lette og 

ubekymrede eller du kan vælge den tungere og forpligtende udgang. Du kan også vælge at 

forene disse to og ophøje produktet til dyb mening i og med livet. Den tunge del bliver da 

tændt af entusiasmens lys og bliver derved let og samtidig til forskning frem for en byrde. Du 

åbner dig derved atter for barnets indgangsvinkel til livet. Det søgende, det 

eksperimenterende, det legende og flydende uden vækkeur og armbåndsur. Det sejrrige, det 

glædelige, det åh så ærgerlige, forfra og forfra i hvert nyt nu i én lang fremgang af oplevelse 

og engagement. En stor lysende kugle af liv.  Skal, skal ikke, skal?……du give dig 

selv muligheden for at leve igen? 

Hvis du ønsker at kontakte mig, kan det ske på: raisingthera@raisingtherays.com                

Hvis du ønsker at bidrage økonomisk til fortsættelse af mit arbejde med 

opbygning af et banebrydende videns- og energi-koncept på baggrund af kanaliseret 

samarbejde, kan det ske efter aftale eller på konto nr.: 3635 3665 108325 

Tilbage er der kun at sige: ”Sesam luk dig op!” 

mailto:raisingthera@raisingtherays.com
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ORDLISTE. 

 

Akashaarkivet: Det første manifesterede element i solsystemet. ”Naturens hukommelse”, hvor 

alt, der er sket til alle tider er optegnet 

Antakaranakanalen: 3 forskellige energier, der binder menneskets planer sammen og 

muliggør kontakt med det planetariske liv, Det store råd i Shamballa og Verdens Herre 

Annunaki/Annanuki: De væsener, der menes at have ”besat” Jorden og forårsaget mørket, 

som nu er overgået til lyset og Den galaktiske føderation. Samtidig tog de navneforandring til 

Annanuki. 

Astrale legeme: Ikke-fysisk legeme som indeholder vore følelser, begær og lidenskaber. 

Ascendant: Den grad i dyrekredsen, der stiger op i den østlige horisont i fødselsøjeblikket. 

Kommer til at udtrykke personligheden eller ”masken” i livet. 

Atlantis: Forsvundet kontinent.  

Avatar: Menneske med en særlig færdighed og evne til at arbejde med energier, der overføres 

via planets eller solsystems æteriske legeme. Oftest med særlig mission. 

A.A.Bailey: Åndsvidenskabelig forfatter. 

Chakra: Ordet betyder energihjul og henviser til de energihvirvler vi har på forsiden af 

kroppen. Siges at være forbindelsesledet mellem krop og sjæl. 

Djwhal Khul: Kaldes tibetaneren og er den udsendte, der har givet A.A. Bailey sin viden. 

Gylden tid: En oplyst og harmonisk tidsalder. 

Horoskop: En grafisk præsentation af planeternes stilling på fødselstidspunktet. Heraf 

aflæser astrologer den psykologiske og personlighedsmæssige konstitution og menneskets 

skæbneforløb. 

Illumination: Her guddommelig oplysning. 

Indigobørn: Den nye tids børn. 

Konceptet: Energi- og videnskoncept, som bygger på åndelig kontakt og formidling af specifik 

viden og energikombinationer, til gavn for den enkelte og alle. 

Koot Humi: Opstegen mester i jorden åndelige hierarki 

Kumarerne: De første sjæle, der blev skabt. Der er 4 kumarer med hver et mandligt og 

kvindeligt aspekt og således i alt 8.    

Kwan Yin: Opstegen mester (Østens parallel til Jomfru Maria.) 

Lemurien: Forsvundet kontinent, dog med reminisencer. 

Martinus: Åndsvidenskabelig forfatter. 

MC: Medium coeli. Det punkt i dyrekredsen, hvor himmellegemerne står højest på himlen i 

fødselsøjeblikket. Betegner personens målsætning i livet. 

Mentale legeme: Ikke-fysisk legeme der indeholder tankeformer. Der findes et lavere legeme 

med konkret tænkning og et højere legeme med abstrakt tænkning. Det højere legeme er 

sjælens redskab og skal nu til at organiseres og tydeliggøres. 

Meridianer: Ledningsnet for energier i kroppen.   

Prem Rawat: Nulevende åndelig mester i Indien som også bærer navnet Maharaji. 

Reiki: Healingssystem manifesteret af japaneren Mikao Usui, som symbolsatte specifikke 

energier. Ordet reiki betyder universel livsenergi.            

Retrograd: Det fænomen at planeterne tit ser ud til at bevæge sig baglæns i deres baner, 

selvom de fortsat går fremad. Skyldes jordens egen bevægelse samtidig. 

Rodrace: Forskellige former for mennesker opstået til forskellige tider. 

Sanat Kumara: Jordens indre konge, der gennem Shamballa koordinerer planen for Jorden. 

Kaldes ”Den ældste af dage” og svarer til Gud på Jorden. 

Serapis Bay: Opstegen mester i det åndelige hierarki for Jorden 
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Shamballa: Center for menneskeheden, hvor Guds vilje er kendt. Lokaliseret i Himalaya syd 

for Lahsa. Der findes en energiindstrømning her, som blander sig med jordiske energier og 

udgår herfra over hele Jorden. 

Solar Plexus: Chakra lokaliseret midt på mellemgulvet. 

Sri Bagavan: Nulevende mester i Indien 

Sri Amma: Nulevende mester i Indien, gift med ovenstående. 

Stjerneport: Det må vi finde ud af hvad er, men det er formodentlig udvekslingsveje af energi 

I universet. 

Stråle: Energier i universet, som manifesterer sig i mennesket og styrer de forskellige 

legemer. Virkningerne er komplekse og indviklede. 

Symbol: Figur i stiliseret form, som indeholder abstrakte sandheder. 

Æteriske Legeme: Det formgivende ikke-fysiske auralag/legeme tættest på 

kroppen.Indeholder livskraften. Overfører bevidsthedsimpulser.  

 

Netop mens jeg var ved at skrive disse sidste ord brændte det 5. røde lys ud! 
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 ……zzzz….. zz Hvad? 
 

 Okay Fatter…. Jeg har dig online nu…  Hæng lige på et  
øjeblik, mens jeg noterer på blokken hernede så:  Jeg folder bogen ud nu... og manifesterer  

din  vilje, mens du svæver over vandene! Skaber  bly om til guld  - og 
bygger et oplyst hus af det… Okay. Jeg er med! Jeg lægger mig altså som en kulørt regnbuebro 

alfa>omega  henover alle/Sigma menneskers  problemer, men så de 
selv oplever det hele – altså uden at tage oplevelserne fra den enkelte/Zigma, men så de kan 
spejle sig i dem (Calcinatio) og heles derved, ved energierne! … Okay. Er der mere?… Begge 

hjernehalvdele, tutti planeter og asteroider - og tænde ” Den turkise Flamme” . 
Sort Perle - vægt - værdi ! .. Okay ja… forene modsætninger (Coagulatio). Okay Fatter, jeg har 
fattet det, nu dæmrer aftalen…. 

  Jeg prøver igen… sænke corpus calosum lidt…  Okay, det er noteret. 

Ses! ....  Elsker osse dig   
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AMEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læs nu hele Perlen/Regnbueværket   - hvis nogen vel at mærke har sørget for, 

at det er kommet ud i det offentlige rum! Afslut med grounding via bogen Fra Fortuna til 

Exodus. Hvis du vejledes fra dit indre til at afslutte med at læse onlinebogen  

igen i en lidt ændret version og derved slutte disse 4 bøgers cirkel, så gør du det.  

 


